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القاضي إياد محسن ضمد

البناء المهني للقضاة

تضطلع األكاديميات واملعاهد املتخصصة بإعداد القضاة، 
ومنها املعه��������د القضائي العراقي، ب��������دور مهم وكبير على 
مستوى البناء الذهني والعلمي لطلبة املعاهد القضائية 
وتمكينهم من تطوير قدراتهم وأدواتهم الش��������خصية بما 
يضمن أداء مهامهم القضائية على امثل وجه بعد توليهم 

املهام القضائية.
 وبحس��������ب اعتقادي، فان املهمة األب��������رز التي يجب ان تركز 
عليه��������ا املعاه��������د القضائية ه��������ي البناء النفس��������ي واملهني 
لطلبة املعاهد القضائية وض��������رورة تنمية ضمير العدالة 
في ذواتهم، املهم ان تدرس األكاديميات القضائية مبادئ 
السلوك القضائي كاملهنية والحياد واالستقالل والنزاهة 
 وكيفية 

ٔ
والتج��������رد وان يفهم الطلب��������ة ماذا يعني كل مب��������دأ

تجس��������يده عل��������ى مس��������توى الواق��������ع العملي، فخ��������ذ مثال ان 
االستقالل الش��������خصي واملهني للقاضي يوجب عليه عدم 
بن��������اء عالق��������ات اجتماعية من املمكن ان تؤث��������ر على قراراته 
املهني��������ة س��������واء كان��������ت ه��������ذه العالق��������ات برجال السياس��������ة 
او برج��������ال االقتص��������اد او باألش��������خاص الذين م��������ن املتوقع 
ان يكون��������وا مح��������ل تخاص��������م امام��������ه ذات ي��������وم الن العالقة 
االجتماعي��������ة تش��������كل احد الضواغط الصعب��������ة على مهنية 
القرارات القضائية، فالعالقة االجتماعية يتبعها تعاطف 
ومحاب��������اة ومجاملة م��������ا يوجب على القاض��������ي في بعض 
القضاي��������ا التنحي عن نظر الدع��������وى، وكلما زادت عالقاته 
االجتماعية زادت الحاالت التي يجد فيها نفس��������ه محرجا 
من نظر القضايا ما يؤثر سلبا على سير العدالة واجراءات 
التقاضي في ظل الزخم الهائل الذي تشهده املحاكم. وخذ 
مث��������ال ان واجب الحياد والتج��������رد الذي يوجب التعامل مع 
و 

ٔ
املواطنني بش��������كل حي��������ادي بعيدًا عن الفئوي��������ة الحزبية ا

التعصب في املعتق��������دات واملصالح واالهتمامات الخاصة 
والتج��������رد يعني التخلي وبمعنى اخر، ترك امليل عند نظر 
قضي��������ة من القضاي��������ا، والوقوف موقف الع��������دل واالنصاف 
وعدم االنسياق للعواطف التي قد تخالف ما يظهر له من 

حقائق.
 وواجبا الحي��������اد والتجرد يعنيان ان يتخلى القاضي عن 
كل موروثاته الثقافية واالجتماعية والبيئية ويتجرد عن 
كافة انطباعاته املسبقة عن االشياء واالشخاص عند نظر 
الدع��������وى وان ال يت��������رك لتلك املوروثات ان تؤث��������ر في عدالة 
ومهنية القرار الذي يصدره في الدعوى املنظورة وقبل ان 
يص��������ل لهذه النتيجة العادلة يج��������ب ان يفهم ابتداء ما هي 
املوروثات الثقافية واالجتماعية والتاريخية املندمجة في 
شخصيته وان يتعلم كيف يفصلها عن شخصيته املهنية 

واجزم ان ذلك ليس باألمر الهني او اليسير.
 كل ذل��������ك يجب ان يفهمه القاضي فهما دقيقا وعميقا كما 
يفه��������م النص��������وص القانونية وكل ذلك يج��������ب على املعاهد 
واالكاديميات القضائية ان تقوم بتدريسه وتدريبه للطلبة 
وان ال يكون التركيز فقط على تدريسهم املناهج القانونية 
والنظري��������ات العامة اذ ال فائ��������دة من ان يكون القاضي عاملا 
ف��������ي مجال القان��������ون اال انه يخرج عن الحي��������اد عند اصدار 
االح��������كام ويرافق امليل قراراته وما فائدة ان يكون القاضي 
فقيه��������ا ف��������ي القانون وه��������و غير ق��������ادر على ضب��������ط حالته 
العصبي��������ة واالنفعالي��������ة الى درجة ان يخش��������ى املتقاضون 
من اإلدالء بكامل دفوعهم القانونية خش��������ية من ردة الفعل 
او لع��������دم منحهم الوق��������ت الكافي لإلصغاء واالس��������تماع ملا 
يري��������دون تقديمه من ادل��������ة قانونية، هذه املهم��������ة التربوية 
النبيلة يج��������ب ان تكون ضم��������ن أولوي��������ات معاهد تدريس 
طلب��������ة املعاه��������د القضائية وعلى صعي��������د املعهد القضائي 
في الع��������راق فان تدريس م��������ادة مبادئ الس��������لوك القضائي 
وفن القضاء يساهم في تنمية القيم القضائية النبيلة في 
نف��������وس الطلبة بما يعزز انتاج جيل من القضاة قادر على 

اداء املهام القضائية بمهنية عالية.

مروان الفتالوي
 

أك��������د الس��������يد رئي��������س مجل��������س القضاء 
األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان أن 
املنصب القضائي هو مسؤولية قبل أن 
يك��������ون وظيفة، مؤكدا عل��������ى ضرورة أن 
يكون القاضي عند حس��������ن ظن الشعب، 
مس��������تعدا للتحدي��������ات والصع��������اب التي 

تواجهه في عمله.
وأفاد خ��������الل حفل تخرج الدورة الثانية 
واألربع��������ني من املعه��������د القضائ��������ي بأن 
القضاء يتلق��������ى بصدر رح��������ب كعادته، 

النقد والتصوي��������ب إذا كان موضوعيا، 
خ��������الل  القضائي��������ة  للجه��������ود  متطرق��������ا 
االنتخاب��������ات األخيرة وم��������ا واجهت من 

مصاعب.
األس��������بوع  بداي��������ة  قاضي��������ا   22 وردد 
الحال��������ي، القس��������م، أمام رئي��������س املجلس 
القض��������اء األعلى قبل مباش��������رتهم العمل 
في املحاكم العراقية. ونظم املعهد حفل 
تخرج طلبة الدورة 42 بحضور الس��������يد 
رئيس مجلس القضاء األعلى والس��������يد 
رئي��������س املحكمة االتحادية العليا وعدد 
م��������ن الس��������ادة القضاة وأعض��������اء االدعاء 

الع��������ام والكادر التدريس��������ي ف��������ي املعهد 
القضائ��������ي ونقي��������ب املحام��������ني ورئيس 

اتحاد الحقوقيني.
وقال الس��������يد رئيس املجلس في كلمته 
بهذه املناس��������بة أن "منصب القضاء هو 
مسؤولية قبل أن يكون وظيفة لذا يجب 
أن يكون القضاة عند حسن ظن الشعب 
الذي يحكم القضاء باسمه وبإذن منه".

وأض��������اف "عل��������ى م��������ن يضطل��������ع به��������ذه 
املس��������ؤولية أن يضع في حس��������اباته انه 
س��������يواجه تحديات وصعابا كبيرة في 
مقدمتها عدم قبول وقناعة احد طرفي 

الدعوى املعروضة عليه بما يصدر عنه، 
ولعل ما شهدناه من تصريحات خالل 
الفت��������رة املاضي��������ة وتحديدًا بع��������د اعالن 
نتائ��������ج االنتخاب��������ات النيابي��������ة االخيرة 
وال��������ى اآلن ربم��������ا يك��������ون خي��������ر مصداق 
على ما تقدم". وتابع "على الرغم من أن 
القضاء بذل جهدا استثنائيًا في حسم 
الدعاوى املعروضة عليه وفق الدستور 
والقانون وبحيادية تامة إال انه تعرض 
للنق��������د الذي ق��������د يكون مقب��������وال إذا كان 
في إطار النقد املوضوع��������ي البناء، لكن 
لألس��������ف في معظم االحيان لم يكن هذا 

النقد موفق��������ًا إذ تضمن عبارات جارحة 
واتهام��������ات غي��������ر صحيحة للمؤسس��������ة 
القضائية، وم��������ع ذلك تلقى القضاء هذا 
االم��������ر بصدر رح��������ب كعادت��������ه، وهذا ما 
نوصي ب��������ه القضاة دوم��������ًا، إضافة إلى 
ما يفرض��������ه القانون م��������ن واجبات على 
كل قاض��������ي االلتزام به��������ا وفي مقدمتها 
املحافظة على كرامة القضاء واالبتعاد 

عن كل ما يبعث الريبة في العمل".
وش��������كر الس��������يد رئيس املجل��������س الكادر 
التدريسي في املعهد وإدارة املعهد على 

جهودهم، كال حسب اختصاصه.

رئيس مجلس القضاء األعلى: القضاء 
مسؤولية قبل أن يكون وظيفة

خالل حفل تخرج الدورة الثانية واألربعني من املعهد القضائي

بغداد/ ساهرة رمضان

أعلن��������ت املحكم��������ة االتحادية العليا عن حس��������م 21 من 
الدع��������اوى والطلب��������ات الدس��������تورية لش��������هر حزي��������ران 

املاضي.
وذكرت مراس��������لة "القض��������اء" أن "املحكمة أصدرت عدة 
قرارات خالل الش��������هر املاضي منها قرارها الحاس��������م 
ب��������رد الدع��������وى املرقم��������ة )86/اتحادي��������ة/2022( لعدم 
وجود مخالفة دستورية واملتضمنة طلب إلغاء نص 
املادة )الثانية والثالثني/ اوال/ و( من التعديل االول 
للنظ��������ام الداخلي التحاد الغ��������رف التجارية العراقية 

لسنة 1989".
وأوضحت ان "املحكمة حسمت الدعوى املرقمة )31/
اتحادية/2022( الخاصة بطلب الزام املدعى عليهما 
باتخاذ االج��������راءات الالزمة لتنفيذ ق��������رارات مجلس 
املفوض��������ني في املصادقة على تعي��������ني املدراء العامني 
كونه جاء موافقًا للقانون حيث قررت املحكمة ردها 

لعدم وجود سند قانوني تلجأ اليه املحكمة".
واش��������ارت الى ان "املحكمة ردت الدعوى املرقمة )81/
اتحادية/2022( كونها ليست من ضمن اختصاصها 
وموضوعها طلب الزام املدعى عليهم وكل السلطات 
املعني��������ة بتنفي��������ذ احكام امل��������ادة )120( من الدس��������تور 
ووض��������ع دس��������تور لإلقلي��������م ال يتعارض مع دس��������تور 

جمهورية العراق خالل فترة وجيزة".

التفاصيل ص2 

المحكمة االتحادية 
العليا تحسم 21 
دعوى في حزيران

بغداد/ سحر حسني 

أكدت محكمة التمييز االتحادية أن العدول عن األحكام الس��������ابقة 
كمفهوم هو تغيير الوجهة القضائية عن رأي أو اجتهاد س��������ابق 

استقرت عليه محكمة التمييز االتحادية في قضايا كثيرة.
ولفتت إل��������ى أن الفقه القانوني يعرفه بأن��������ه إحالل إرادي واض��ح 
ومؤك���������د لحكم جدي��د مح��ل حك��م آخ��ر ف��ي موض��وع واحد، مبينة 
ان تكرار األخذ بهذا الحل في املنازعات املتش��������ابهة من ش��������أنه أن 

يخلق مبدأ قضائيا.
وأوضح عضو محكمة التمييز االتحادية القاضي شهاب احمد 
ياس��������ني أن "املادة 1 /2 من القانون املدني العراقي رقم 40 لس��������نة 

1951 املع��������دل النافذ قد أجازت للقاض��������ي العراقي وفي حالة عدم 
وجود نص تش��������ريعي يمكن تطبيق��������ه ان يحكم بمقتضى العرف 
فإذا ل��������م يوج��������د فبمقتضى مبادئ الش��������ريعة اإلس��������المية األكثر 
م��������ة لنصوص ه��������ذا القانون دون التقي��������د بمذهب معني فإذا  مالء
لم يوجد فبمقتض��������ى قواعد العدالة"، مضيفًا أن "للمحكمة كذلك 
وبموجب أح��������كام الفقرة )3( من املادة ذاتها االسترش��������اد في كل 
ذلك باألحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البالد 

األخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانني العراقية". 
من جانب آخر وبحس��������ب القاضي ياسني فان "املبادئ القضائية 
التي يس��������تقر عليها قضاء الهيئة العامة أو الهيئة املوس��������عة في 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادية تك��������ون لها القوة امللزم��������ة في ضوء 

املواضي��������ع التي صدرتها على مختلف املحاك��������م التابعة ملجلس 
القضاء األعلى".

وأش��������ار إل��������ى أن "هذا الرأي من ش��������أنه أن يعط��������ي حرية ملحكمة 
التميي��������ز االتحادية باالس��������تمرار بمبدئها الس��������ابق او العدول 
ملب��������دأ جدي��������د، وهو ما يج��������ري علي��������ه العم��������ل، اذ ان العدول عن 
املب��������ادئ القضائية الس��������ابقة يك��������ون في ضوء ما تس��������تجد اليه 
الحاج��������ة والض��������رورة امللحة وبع��������د الرجوع ال��������ى روح القانون 
وجوه��������ره انطالقا من قاعدة ان النص��������وص متناهية والوقائع 
غي��������ر متناهية وان ما يص��������ح في زمان قد ال يصح في غيره وان 
حاجة الناس واملجتمع تقتضي ذلك وعلى وفق األحكام العامة 

في القانون".

التمييز: العدول عن قرارات سابقة إجراء صحي تفرضه حاجة المجتمع

بغداد/ غسان مرزة

يع��������زو كثيرون إطالق الرصاص في األفراح 
واألحزان إلى قلة الوعي الثقافي وما خلفته 
الح��������رب م��������ن تأثي��������رات كأحد أه��������م العوامل 
النتشار هذه الظاهرة، حيث أدت النزاعات 
املتكررة خالل السنوات املاضية إلى سباق 
تس��������لح وانتش��������ار غير مس��������بوق لألسلحة 

الفردية وبشكل كثيف بني أيدي مدنيني.
وغالبًا ما يس��������قط الرصاص الطائش على 

ضحايا مدنيني، أو على املركبات أو املنازل، 
وغالبًا ما يتسبب بفقدان أطفال حياتهم أو 
إصابتهم بجروح أو عاهات دائمة بس��������بب 
وجودهم في أماكن إطالق النار كاملناسبات 
االجتماعية، كما أن الرشقات النارية دائمًا 
ما تطلق من أس��������طح املن��������ازل أو بني األزقة 
الضيقة املكتظة بالس��������كان، والنتيجة موت 

محتم ملدنيني أبرياء.
وف��������ي كثير م��������ن األحيان يفل��������ت الجناة من 
العق��������اب وال يتم العثور عل��������ى مطلقي النار 

أو التع��������رف إلى هويتهم، فالس��������لطات تنفذ 
بني الحني واآلخر حمالت أمنية لوقف هذه 
الظاهرة ، كما تتم دعوة العديد من العشائر 
والعائ��������الت في أنحاء متفرقة للتوقيع على 
وثيقة ش��������رف لاللتزام بوقف هذه الظاهرة، 
لك��������ن ذلك كل��������ه لم يكتم أزي��������ز الرصاص ولم 
يح��������ل دون حص��������د أرواح املدنيني س��������نويًا 
 ألس��������باب ع��������دة م��������ن بينه��������ا ضعف ال��������رادع 

القانوني.
التفاصيل ص 2

مطلقو العيارات النارية في األفراح 
واألحزان يهددون حياة األبرياء

"النصوص متناهية والوقائع غري متناهية"

235
43 حكما قضائيا بإغالق صيدليات 

وخمتربات ومراكز جتميل يف بغداد
امرأة تقود عصابة لبيع الكلى: نفذنا 

250 عملية للمتاجرة باألعضاء البشرية
18 دعوى عنف أسري  68 ذي قار: 
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الحجية القانونية 
للسندات االلكترونية

يش��������هد عاملنا املعاص��������ر تطورا هائال في وس��������ائل االتصاالت 
بعد ظهور ش��������بكة املعلومات التي س��������هلت عملي��������ة االتصال 
وتب��������ادل املعلومات وظه��������ور الس��������ندات االلكترونية التي هي 
عب��������ارة عن مس��������تخرجات اجهزة الحواس��������يب االلية وش��������بكة 
االنترنيت ووس��������ائل االتصال الحديث��������ة كالفاكس والتلكس. 
فالس��������ند االلكتروني هو كل وس��������يلة الكترونية تستخدم في 
املعام��������الت ويمك��������ن االحتجاج بها او اللج��������وء اليها ألغراض 
االثبات كالرسائل االلكترونية السجالت االلكترونية العقود 

االلكترونية والصكوك االلكترونية.
 وقد جاء تعريف املس��������تندات االلكترونية في قانون التوقيع 
االلكترون��������ي واملعام��������الت االلكترونية رقم )78 ( لس��������نة 2012 
بأنها )عبارة عن املحررات و الوثائق التي تنش��������ا او تدمج او 
تخزن او ترسل او تستقبل كليا او جزئيا بوسائل الكترونية 
بما في ذلك تبادل البيانات الكترونيا او البريد االلكتروني او 
البرق او التلكس او النسخ البرقي يحمل توقيعا الكترونيا(. 
ووفقا لقانون االثبات رقم )107( لس��������نة 1979 تقسم السندات 
الى رسمية و عادية وان شروط املستند االلكتروني هو وجود 
الكتابة االلكترونية وان قانون التوقيع االلكتروني العراقي في 
املادة )13( تضمن عدة ش��������روط للمستند االلكتروني وهي ان 
تكون املعلومات الواردة في الكتابة االلكترونية قابلة للحفظ 
والتخزي��������ن بحيث يمكن اس��������ترجاعها في أي وقت و ان تكون 
الكتاب��������ة االلكترونية غي��������ر قابلة للتعدي��������ل وان تكون الكتابة 
االلكترونية دالة على من ينش��������ئها فالتوقيع االلكتروني هو 
الش��������رط املهم والجوهري في املس��������تند االلكتروني و التوقيع 
الرقم��������ي يعتبر من اهم صور التوقيع االلكتروني فهو يتمتع 
بقدرة فائقة على تحديد هوية االطراف بش��������كل دقيق و مميز 
و التوقيع اليدوي املح��������ول الى التوقيع االلكتروني )التوقيع 
بالقل��������م االلكتروني ( و التوقيع باس��������تخدام الخواص الذاتية 
)التوقيع البيومتري( والتوقيع بالرقم الس��������ري ان الش��������روط 
الواجب توفرها في املس��������تند االلكتروني هو قابلية السندات 
االلكترونية للقراءة و االطالع عليه و االس��������تمرارية والثبات 
وان حجي��������ة الس��������ندات االلكتروني��������ة ه��������ي الق��������وة القانوني��������ة 
للبيانات واملعلومات املستخرجة عن طريق شبكة االنترنيت 
في اثبات التصرفات القانونية باعتبارها من انواع السندات 
االلكتروني��������ة و م��������ن حي��������ث الحجي��������ة القانونية للمس��������تندات 
االلكتروني��������ة فان قان��������ون التوقي��������ع االلكترون��������ي واملعامالت 
االلكترونية اعطى لها قوة في االثبات تعادل قوة املس��������تندات 
الورقية ولكنة اش��������ترط في نفس الوقت بعض الش��������روط التي 
يج��������ب ان تتوفر في هذه املس��������تندات حت��������ى تتمثل بمثل هذه 
الحجي��������ة القانونية وهي املنصوص عليها في املادة )13( من 

القانون.
وتمتاز الس��������ندات االلكترونية بعناصر السرعة و ميزة االمن 
والثقة عند التعامل و قد منح املشرع العراقي بموجب قانون 
التوقيع االلكتروني النس��������خة الضوئية للمستند االلكتروني 
ف��������ي نفس صفحة النس��������خة االصلي��������ة وحدد قان��������ون التوقيع 
االلكترون��������ي و املعامالت االلكترونية العراقي س��������ريانه حيث 
تس��������ري احكامه على املعامالت االلكترونية التي يتم تنفيذها 
من قبل االش��������خاص الطبيعية واملعنوية و كذلك يس��������ري على 
املعامالت  التي يتم االتفاق على تنفيذها بوسائل الكترونية 
وعل��������ى االوراق املالية التجارية بينما ال تس��������ري احكامه على 
املس��������ائل املتعلقة باألحوال الش��������خصية واملعامالت التي رسم 
لها القانون شكلية معينة وعلى اجراءات املحاكم واالعالنات 
القضائي��������ة واوامر القبض وعلى أي مس��������تند يتطلب القانون 
توثيقه من قبل كاتب العدل  ونجد من الضروري تعديل قانون 

االثب��������ات بحي��������ث يتناول في��������ه بعض 
صور املستندات االلكترونية الحديثة 
وم��������ا تتمتع به من حجية قانونية في 
االثب��������ات واعادة النظر ف��������ي املادة )3( 
من قانون التوقيع االلكتروني وكذلك 
النص على عقوبة جزائية تفرض على 
كل م��������ن يقوم بأفع��������ال مخالفة ألحكام 
املعام��������الت  و  االلكترون��������ي  التوقي��������ع 

االلكترونية .

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

■ بغداد/ إيناس جبار 

أفصح��������ت محكمة اس��������تئناف ذي قار 
االتحادي��������ة ع��������ن إحصائي��������ة لح��������االت 
العن��������ف األس��������ري ف��������ي املحافظة خالل 

العام املنصرم 2021.
وبينت اإلحصائية التي اطلعت عليها 
"القضاء" إن "حاالت التعنيف ش��������ملت 
جمي��������ع الفئ��������ات العمرية حي��������ث أكدت 
اإلحصائي��������ة تس��������جيل )245( دع��������وى 
تعنيف ض��������د األطفال، فيما كانت عدد 
النس��������اء  بتعنيف  الخاصة  الدع��������اوى 
)1299( دع��������وى وه��������ي األعل��������ى بني  ب���������
بالتعنيف وكذلك  الخاص��������ة  الدعاوى 
عرض��������ت اإلحصائي��������ة ع��������دد الدعاوى 
الخاص��������ة بتعنيف كبار الس��������ن حيث 

بلغت )324( دعوى".
ويقول القاضي علي حس��������ني الجابري 
أن "ج�رائم العنف األسري ضد الزوج�ة 
واألطف��������ال م���������ن املواضي��������ع املهم�ة ف�ي 
املجتم��������ع اإلنس��������اني وف���������ي الق�وان��������ني 
الوضعي��������ة، إذ يهدف قانون العقوب�ات 
الناف�ذ رق�م ١١١ لسنة 1969 املعدل ال�ى 
للزوج�ة  القانوني���������ة  الحماي���������ة  ت�وفير 
واألطف��������ال باعتبارهما املصلحة الت�ي 
يحميه���������ا القان��������ون ك�ون األس��������رة ه�ي 
الركي�زة األساس��������ية الت��������ي يقوم عليها 

املجتمع".
ويوضح القاضي أن "مجلس القض�اء 
األعل��������ى كان له دور كبي���������ر ف�ي حماي�ة 
األسرة ومعالج�ة ح�االت العن�ف األسري 
الت�ي ظه�رت ح�ديثا ف���������ي ال�ع�راق ك�ون 
العن�ف األسري ظ�اهرة سلبية مخالفة 
الس��������ماوية وحق�وق  الش��������رائع  ملب�ادئ 
ظ�اهرة اإلنس��������ان حي�ث ك���������ان ال ب�د م�ن 
إيج��������اد ح�ل���������ول ملعالجته���������ا، وإيمانا 
من���������ه ب�دور األس���������رة العراقي�ة ف�ي بن�اء 
املجتم�ع تم إص�دار البي�ان امل�رقم 9 ف�ي 
۷/۱/۲۰۲۱ املتضمن تش��������كيل محكم�ة 
تحقي��ق ومحكم�ة ج�ن�ح متخصصتني 
بالنظ��������ر ف��������ي قضايا العنف األس��������ري 
إضافة إل��������ى أعمالها يك�ون مقره�ا ف�ي 

مرك�ز ك�ل منطق�ة اس��������تئنافية استنادا 
إلى أح��������كام املادة 35/ثاني�ا م�ن ق�انون 
التنظي��������م القضائ��������ي رق���������م 160 لس��������نة 
1979 املع��������دل وامل��������ادة 3/تاس���������عا م�ن 
ق�ان��������ون مجل���������س القض��������اء األعلى رقم 
45 لس��������نة ٢٠١٧ واملنش��������ور في جريدة 
الوقائ��������ع العراقي�ة، كم�ا ن�اقش مجل�س 
املنعق��������دة  األعل��������ى بجلس��������ة  القض���������اء 
بتاري��������خ ٢٤/١/۲۰۲۱ موض�وع العن�ف 
األس��������ري وأهميت��������ه وأبع��������اده". ولفت 
القاضي إلى أن "للعنف األس�ري س�ببًا 
ف�ي إح���������داث آث�ار اجتماعي�ة وأس���������رية 
س��������لبية عل�ى املجتم�ع ومن تلك اآلثار 
التفكك األس��������ري، فإذا استخدام اآلب�اء 
للش���������دة والعن���������ف ف���������ي التعام���������ل م���������ع 
زوجاتهم وأبنائهم فأنهم ي�ح�رمونهم 
م���������ن الع�ي��������ش بس���������الم واس��������تقرار م��������ا 
ي��������ؤدي ال��������ى التف��������كك، كذل��������ك انفصال 
الزوج��������ني الناتج ع���������ن النزاعات وعدم 
التواف���������ق النفس���������ي ي��ؤدي إل���������ى تف�رق 
أف�راد األس���������رة، ويزي�د م���������ن احتمالي�ة 

تش���������رد األطف�ال ويعرضهم لالنحراف 
وللع����������داوة االجتماعي��ة، فالطف�ل ال�ذي 
ي�ع�ي���������ش ف�ي أس���������رة معرض���������ة للعن�ف 
األس��������ري يك�ون أكث�ر عرض�ة الكتساب 
الس��������لوك العدواني، فيص�ب�ح ع�دوانيًا 
ف���������ي الدفاع عن نفس��������ه، وف��������ي التعامل 
م��������ع زمالئه في املدرس��������ة وإخوان�ه ف�ي 
البي���������ت، كم�ا يظه�ر س��������لوكه العدواني 
ف�ي تخريب املمتلكات العام�ة، وف�ي ح�ل 
املواق�ف الصعبة التي تواجهه ناهيك 
عن اضطراب أم��������ن املجتمع: فاملجتمع 
الح���������ر غي�ر امل�ع���������رض للعنف ال يعاني 
أفراده م�ن أي مس��������تويات م��������ن التوتر 
واالضط��������راب، فيك���������ون مجتمع�ًا أكثر 
أمن��ًا واستقرارًا، أما انتشار العنف في 
املجتم�ع ي�ؤدي إلى اضطرابه واختالل 

استقراره". 
وي��������رى القاض��������ي إن "دواف��������ع ارت��������كاب 
جرائ��������م العن��������ف األس��������ري الت��������ي زادت 
ف��������ي اآلون��������ة األخيرة وتتمث��������ل بدوافع 
اجتماعي��������ة وأخ��������رى اقتصادية ولدت 

بالنتيجة دوافع ذاتية ونفس��������ية ملا مر 
به الف��������رد العراقي جميعها أثرت عليه 
بشكل أدى إلى ارتكاب جرائم التعنيف 

األسري". 
من جانبها، تقول الباحثة االجتماعية 
فاطم��������ة مهدي م��������ن محكم��������ة األحوال 
الش��������خصية ف��������ي ذي ق��������ار أن "البح��������ث 
االجتماع��������ي في املحكمة ي��������ؤدي دورا 
كبي��������را ومهما ف��������ي معالجة املش��������اكل 
باألس��������رة  املتعلق��������ة  االجتماعي��������ة 
واملجتمع، وله دور في صيانة األسرة 
واملجتمع خصوصا املتعلقة بقضايا 
التفري��������ق والحضان��������ة وغيره��������ا م��������ن 
املواضي��������ع لذا فأن االهتم��������ام بالبحث 
االجتماعي هو االهتمام باألسرة لرفع 
مستوى كفاءتها على الصعيد الفكري 
والتواص��������ل االجتماع��������ي واإلنس��������اني 
ومن هذا االهتمام أضحى من الواجب 
املس��������اهمة في دعم القضاء بالوسائل 
املساندة واملس��������اعدة له في أخذ دوره 

في توفير األمن االجتماعي". 

البح��������ث  أولي��������ات  "م��������ن  أن  وبين��������ت 
االجتماعي هو دراس��������ة الحاالت التي 
تعترض حياة األس��������رة ومحاولة إلى 
فه��������م وإعط��������اء تفس��������ير واقع��������ي لتلك 
الحاالت مع استنباط الحلول املناسبة 
لها بهدف بناء حياة أسرية خالية من 
املشاكل والتطلع نحو مستقبل هادئ".  
وتلخ��������ص الباحث��������ة أس��������باب العن��������ف 
األسري في املحافظة إلى "عدم احترام 
الزوجية والالمباالة وتقصير  الحياة 
الزوج بواجباته تج��������اه زوجته وعدم 
اإلنف��������اق عليها ما يؤدي إلى مش��������اكل 
ينج��������م عنه��������ا الس��������ب والش��������تم، كذلك 
املخدرة واحتس��������اء  الحب��������وب  تعاطي 
املش��������روبات الكحولي��������ة وقل��������ة ف��������رص 
العم��������ل وأيض��������ا هجر ال��������زوج لزوجته 
مم��������ا يجعله��������ا تلج��������أ إل��������ى التفري��������ق 
للحصول على راتب من شبكه الرعاية 

االجتماعية".
وتع��������رج أيضا إلى س��������بب آخ��������ر وهو 
"طموح الزوجة بدار زوجية مس��������تقلة 
عن أه��������ل الزوج وع��������دم إمكانية الزوج 
تلبية متطلباتها لقلة وارده الشهري 
او كون��������ه عاطال ع��������ن العمل مما يؤدي 
إل��������ى حص��������ول مش��������اكل بينهم��������ا ق��������د 
تؤدي الى الض��������رب والتعنيف ناهيك 
عن تدخ��������ل األهل الزوج��������ني بحياتهم 

الزوجية مما يعرقل استمرارها". 
وأش��������ارت إل��������ى "وج��������ود س��������بب مه��������م 
وه��������و زواج القاص��������رة حيث تنتقل من 
عائلته��������ا إلى جو آخر قد ال يتالءم مع 
م��������ا تطمح إلي��������ه فيتطلب منه��������ا إدارة 
ش��������ؤون األس��������رة وبحكم س��������نها وقلة 
خبرته��������ا فأنها تواجه مش��������كلة تدخل 
األه��������ل وبذل��������ك تتفاقم املش��������اكل التي 

نؤدي إلى تعنيفها". 
وت��������رى الباحث��������ة أن "وض��������ع الحل��������ول 
يتطلب التفات الحكومة الى العاطلني 
عن العم��������ل بزجهم في مش��������اريع تحد 
من البطالة، وكذل��������ك أن تتفهم الزوجة 
لواق��������ع ال��������زوج املادي وتتجن��������ب إثارة 

املشكالت والخصومات".

ذي قار: 1868 دعوى عنف أسري 
ضد األطفال والنساء وكبار السن

■ بغداد/ غسان مرزة

يع��������زو كثيرون إطالق الرص��������اص في األفراح 
واألحزان إل��������ى قلة الوعي الثقافي وما خلفته 
الح��������رب م��������ن تأثي��������رات كأح��������د أه��������م العوامل 
النتش��������ار هذه الظاهرة، حي��������ث أدت النزاعات 
املتكررة خالل الس��������نوات املاضية إلى س��������باق 
تس��������لح وانتش��������ار غي��������ر مس��������بوق لألس��������لحة 

الفردية وبشكل كثيف بني أيدي مدنيني.
وغالب��������ًا ما يس��������قط الرص��������اص الطائش على 
ضحايا مدني��������ني، أو على املركبات أو املنازل، 
وغالبًا ما يتس��������بب بفقدان أطفال حياتهم أو 
إصابته��������م بج��������روح أو عاهات دائمة بس��������بب 
وجودهم في أماكن إطالق النار كاملناس��������بات 
االجتماعية، كما أن الرشقات النارية دائمًا ما 
تطلق من أسطح املنازل أو بني األزقة الضيقة 
املكتظ��������ة بالس��������كان، والنتيج��������ة م��������وت محتم 

ملدنيني أبرياء.
 وف��������ي كثير م��������ن األحي��������ان يفل��������ت الجناة من 
العق��������اب وال يتم العث��������ور على مطلق��������ي النار 
أو التع��������رف إل��������ى هويتهم، فالس��������لطات تنفذ 
بني الحني واآلخر حم��������الت أمنية لوقف هذه 
الظاهرة ، كما تتم دعوة العديد من العش��������ائر 
والعائ��������الت في أنحاء متفرق��������ة للتوقيع على 

وثيقة ش��������رف لاللتزام بوقف ه��������ذه الظاهرة، 
لكن ذلك كله لم يكتم أزيز الرصاص ولم يحل 
دون حصد أرواح املدنيني س��������نويًا ألس��������باب 

عدة من بينها ضعف الرادع القانوني.
يقول القاضي جاسم محمد كاظم إن املوروث 
املفاهي��������م  وبع��������ض  والعرف��������ي  االجتماع��������ي 
الخاطئة أصبحت ظاهرة تستوجب التوقف 
ملعالجتها فأصبح البعض منها يهدد السلم 
االجتماع��������ي واألم��������ن وبالرغ��������م م��������ن معالجة 
املش��������رع العراقي لها كجريم��������ة حيازة وحمل 
الس��������الح غير املرخ��������ص إال أن الواقع بخالف 
ذلك فيالحظ كثرة اقتناء األس��������لحة وبحجج 
واهية مثل توفير الحماية واملفهوم الخاطئ 
ب��������ان حيازة األس��������لحة أمر مش��������روع إذا كانت 
قطعة واحدة، ويرجع س��������بب ذلك إلى النزعة 

القبلية التي بدأت ترتفع أمام قوة القانون". 
وأش��������ار كاظم إلى إن القانون أج��������از الحيازة 
أو حم��������ل الس��������الح بضواب��������ط محددة أش��������ار 
إليها في قانون األس��������لحة رقم 51 لسنة 2017 
فبإم��������كان أي مواط��������ن تقديم طل��������ب إلى وزارة 
الداخلية معززا بالوثائق الرس��������مية وأسباب 
طلب��������ه بالحص��������ول على إجازة الس��������الح ويتم 
رفع الطلب إلى وزير الداخلية واس��������تحصال 
املوافق��������ة األصولية بذلك ع��������ن طريق مديرية 

الهويات وإجازات السالح" .
وتابع كاظم "أما إذا تم إدخال األسلحة بغير 
موافق��������ة أصولية م��������ن إدارة الكم��������ارك ووزارة 
الداخلي��������ة ووزارة الدف��������اع يع��������د ذل��������ك جريمة 
إدخ��������ال كمركي يعاقب عليها بالس��������جن وفق 
األحكام القانونية الواردة في قانون الكمارك 
رق��������م 23 س��������نة 1984 ويالحظ قي��������ام األجهزة 
األمنية في فترات مختلفة بحمالت التفتيش 
وضب��������ط األس��������لحة غي��������ر املرخص��������ة واتخاذ 
اإلج��������راءات القانونية ض��������د املخالفني ألحكام 

القانون". 
ولفت كاظم الى انه ال توجد إحصائية محددة 
لحاالت إطالق الن��������ار وال يمكن تحديد أعداد 
املصابني لعدم تس��������جيل جميع الحوادث من 
قب��������ل املتضررين ذلك أن اغل��������ب أفراح وأحزان 
مطلق العي��������ارات النارية يت��������م التعبير عنها 
بهذه الطريقة ب��������ل حتى فوز الفرق الرياضية 
يتبعها إطالق النار تعبيرا عن الفرح مع عدم 
مراعاة أن تصيب اإلطالق��������ات النارية رؤوس 
األبرياء أو أموالهم وما تثيره من حالة الهلع 

والرعب وبدون أي مبرر".
وي��������رى كاظ��������م أن املش��������رع العراقي ق��������د عاقب 
مطلقي العيارات النارية بموجب أحكام قرار 
مجل��������س قيادة الثورة املنحل رقم 570 لس��������نة 

1982 بالحبس ملدة ال تقل عن س��������نة وال تزيد 
عن ثالث سنوات وهذا النص أصبح بحاجة 
إلى التعديل بتش��������ديد العقوبة ملواجهة هذه 

الظاهرة".
 وأكد القاضي أن "هذه الظاهرة تؤدي إلى آثار 
نفسية ومادية فهي تؤذي املواطنني مباشرة 
وتس��������بب له��������م إصاب��������ات خطيرة ت��������ؤدي إلى 
الوفاة غالبا إضافة إلى التكاليف املالية التي 
تق��������ع على عاتق أهل املص��������اب جراء معالجته 
أو وفاته و ترتب كذلك اثارا نفس��������ية وسلوكا 

سلبيا وتحرض على العنف لدى األطفال".
م��������ن جانب��������ه، يؤك��������د القاضي محمد س��������لمان 
القاضي األول ملحكمة تحقي��������ق الكرخ "تفاقم 
ظاه��������رة إط��������الق العي��������ارات الناري��������ة م��������ن قبل 
املواطن��������ني، الس��������يما ف��������ي مناس��������بات الزفاف 
وف��������ي ح��������االت الوف��������اة وحتى عن��������د االحتفال 
بمناس��������بة معينة وبالتالي يت��������م التعبير عن 
مجموع��������ة االنفعاالت التي يش��������عر بها الفرد 
م��������ن خالل إط��������الق العيارات الناري��������ة والواقع 
أن هذه الظاهرة مؤش��������ر على تدني مس��������توى 
الوع��������ي والثقاف��������ة االجتماعي��������ة لألش��������خاص 
الذين يقوم��������ون بذلك حيث تتعل��������ق بالثقافة 

الشخصية للفرد أو البيئة املحيطة به".
وأضاف سلمان "قد تكون للرواسب الثقافية 

الناتج��������ة من بعض املمارس��������ات العش��������ائرية 
الس��������لبية اثر في ش��������يوع الحال��������ة حيث تكثر 
ه��������ذه الظاهرة في املناط��������ق الريفية واملناطق 
ذات املس��������توى الثقافي  املتدني وهي ظاهرة 
مرفوضة بشكل قاطع من اغلب فئات املجتمع 
ملا لها من اثر في اإلض��������رار بأموال املواطنني 

وأنفسهم".
وتاب��������ع س��������لمان إضاف��������ة لذلك فانه يش��������كل 
جريم��������ة قانونية حيث أن قان��������ون العقوبات 
العراقي رقم 111 لس��������نة 1969 اعتبر جريمة 
أطالق العيارات النارية من الجرائم املتعلقة 
بالراح��������ة العمومي��������ة وح��������ددت امل��������ادة ) 495 
/ ثاني��������ًا ( م��������ن قان��������ون العقوب��������ات العقوبة 
املفروض��������ة على من يقوم بإط��������الق العيارات 
الناري��������ة وه��������ي بالحب��������س م��������دة التزيد على 
شهر أو بالغرامة " وبعد ذلك صدر قرار رقم 
570 ف��������ي 1982/4/27 ال��������ذي تضمن معاقبة 
م��������ن يطلق العيارات الناري��������ة وحدد العقوبة 
بالحب��������س م��������دة التقل عن س��������نة والتزيد عن 
ثالث سنوات وبالتالي شدد العقوبة املشار 
اليه��������ا في امل��������ادة )495 / ثاني��������ًا ( من قانون 
العقوبات والغاية من التشديد هو الحد من 

هذه املمارسات ".
ويرى س��������لمان أن أهم العوامل التي ساعدت 

على انتشار وش��������يوع هذه املمارسات يعود 
إلى انتش��������ار األس��������لحة ونتيج��������ة لقلة الوعي 
القانون��������ي والثقاف��������ة لدى بع��������ض املواطنني 
إضاف��������ة إلى النزع��������ة القبلي��������ة والعصبية في 
بعض املناط��������ق والتي يعبر فيه��������ا الفرد عن 
انفعاالته بهذه الطريقة إضافة إلى استغالل 
األوضاع األمنية، ومعرفة الشخص بأنه من 
الصعوبة التوصل اليه السيما إذا كان بعيدًا 

عن أماكن تواجد األجهزة األمنية".
وخلص سلمان إلى أن "هذه الظاهرة أصبحت 
مصدر قلق يستوجب الحد من ذلك ويتم ذلك 
من خالل نش��������ر الوعي والتعري��������ف بخطورة 
هذه املمارسات وآثارها على حياة املواطنني 
وأموالهم ويتم ذلك من خالل حمالت التوعية 
بواس��������طة القن��������وات التلفزيوني��������ة ووس��������ائل 
االجتماع��������ي  التواص��������ل  ووس��������ائل  اإلع��������الم 
إضافة إلى نشر الثقافة القانونية والتعريف 
بالعقوب��������ة املفروض��������ة حتى يك��������ون رادعًا ملن 
تسول له نفس��������ه الرتكاب الجريمة " بالنسبة 
ملجل��������س القض��������اء األعل��������ى فق��������د اص��������در عدة 
توجيه��������ات بخص��������وص التش��������دد عل��������ى هذه 
الجريمة ومحاس��������بة مرتكبيها لغرض الحد 
منه��������ا وتحقيق ال��������ردع بقضية األش��������خاص 

الذين يلجئون إلى هذه املمارسات السيئة.

مطلقو العيارات النارية في األفراح واألحزان يهددون حياة األبرياء
آثار احلروب وقلة الوعي الثقايف عززت هذه الظاهرة

أكرث ضحايا التعنيف األسري من النساء خالل العام املاضي

■ دوافع اقتصادية وراء أغلب حاالت العنف األسري

■ بغداد/ ساهرة رمضان

أعلن��������ت املحكمة االتحادية العليا عن حس��������م 21 م��������ن الدعاوى 
والطلبات الدستورية لشهر حزيران املاضي.

وذكرت مراسلة "القضاء" أن "املحكمة أصدرت عدة قرارات خالل 
الش��������هر املاضي منها قرارها الحاسم برد الدعوى املرقمة )86/

اتحادي��������ة/2022( لعدم وج��������ود مخالفة دس��������تورية واملتضمنة 
طلب إلغاء نص املادة )الثانية والثالثني/ اوال/ و( من التعديل 
االول للنظام الداخلي التحاد الغرف التجارية العراقية لس��������نة 

."1989
/31( املرقم��������ة  الدع��������وى  حس��������مت  "املحكم��������ة  ان  وأوضح��������ت 

اتحادي��������ة/2022( الخاصة بطلب ال��������زام املدعى عليهما باتخاذ 
االج��������راءات الالزم��������ة لتنفي��������ذ ق��������رارات مجل��������س املفوض��������ني في 
املصادقة على تعيني املدراء العامني كونه جاء موافقًا للقانون 
حيث قررت املحكمة ردها لعدم وجود س��������ند قانوني تلجأ اليه 

املحكمة".
/81( املرقم��������ة  الدع��������وى  ردت  "املحكم��������ة  ان  ال��������ى  واش��������ارت 
م��������ن ضم��������ن اختصاصه��������ا  اتحادي��������ة/2022( كونه��������ا ليس��������ت 
وموضوعه��������ا طلب الزام املدعى عليهم وكل الس��������لطات املعنية 
بتنفيذ احكام املادة )120( من الدستور ووضع دستور لإلقليم 

ال يتعارض مع دستور جمهورية العراق خالل فترة وجيزة".
وتابع��������ت ان "ق��������رارا آخ��������ر صدر ب��������رد الدع��������وى املرقم��������ة )127/

اتحادية/2022( الخاصة بطلب الطعن بدستورية البند )اواًل( 
م��������ن امل��������ادة )6( من قان��������ون الهيئ��������ة الوطنية العليا للمس��������اءلة 
والعدالة رقم )10( لس��������نة 2008 التي  تنص على )انهاء خدمات 
جميع املوظفني ممن كان بدرجة عضو ش��������عبة واحالتهم على 

التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد(".
ومض��������ت إل��������ى ان "املحكمة ردت دع��������وى املدع��������ي املرقمة )131/

اتحادية/2022( الخاصة بطلب الحكم بعدم دس��������تورية الفقرة 
)ه���������( م��������ن البند )ثانيًا( من امل��������ادة )13( من قان��������ون االنتخابات 
رقم )9( لس��������نة 2020 والغائها واشعار مجلس النواب لتشريع 
نص بديل بما يكفل تحقيق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني 

املكون املسيحي واملكون الفيلي".

المحكمة االتحادية العليا تحسم 21 دعوى في حزيران

https://www.hjc.iq/view.69844/
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اعتراف المتهم 

بين اإلدانة واإلفراج
إن أح��������كام القضاء هي عنوان الحقيقة وأس��������اس العدال��������ة، وإذا كان هذا املبدأ له 
أهمية واحترام بالنس��������بة ألحكام القضاء بصفة عامة فأن له أهمية كبرى في ما 
يتعلق بأحكام القضاء الجنائ��������ي على وجه الخصوص، فأن للقضاء دورا مهما 
ف��������ي حياة الناس إلرس��������اء مبادئ العدال��������ة بينهم وقد ذكر الله ف��������ي محكم كتابه 
الكري��������م )واذا حكمتم بني الناس ان تحكموا بالعدل(. ان القضاء يدقق كل دعوى 
تعرض عليه من اجل الوصول للحقيقة وللقاضي ان يكون عقيدته من اي عنصر 
من عناصر الدعوى اال اذا كان هذا العنصر مس��������تمدا من اجراء باطل وان يقينه 

ليس يقينه الشخصي بل ما تفرضه عليه أدلة الدعوى.
يع��������د االعتراف من االدلة املباش��������رة في الدع��������وى الجنائية كما انه احد أس��������باب 
االح��������كام التي تص��������در باالدانة من قب��������ل املحاكم املختصة وهذا م��������ا نصت عليه 
احكام امل��������ادة 213/أ من قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية رقم 23 لس��������نة 1971 
املعدل )تحكم املحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من االدلة 
املقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او املحاكمة وهي االقرار وش��������هادة الشهود 
ومحاضر التحقيق واملحاضر والكش��������وف الرس��������مية االخ��������رى وتقارير الخبراء 

والفنني والقرائن واالدلة االخرى املقررة قانونا(.
وق��������د ورد اإلق��������رار في النص أع��������اله وهو م��������رادف ملفهوم )االعت��������راف( في مقدمة 
االدلة التي تعتمدها املحكمة كس��������بب في اصدار االحكام فان املتهم في الدعاوى 
الجنائية قد يقر او يعترف بالجرم املنس��������وب له عن��������د تدوين اقواله ويكون ذلك 
بعد سماع املشتكي وشهادة الشهود والغرض من ذلك هو للسماح له بأن يسمع 
جميع االقوال ومن ثم االجابة عليها من قبله وله ان يعترف او ينكر ما ينس��������ب 
الي��������ه واالعتراف ه��������و دليل يخول املحكمة ان تصدر كلمته��������ا فيه متى ما توفرت 
به ش��������روطه القانونية وحصول القناعة الكاملة بصحة ذلك االعتراف ومطابقته 
للوقائع فانها تصدر املحكمة حكمها بإدانة املتهم عمال بإحكام املادة 182/أ من 
قان��������ون اصول املحاكمات الجزائية التي نص��������ت ) اذا اقتنعت املحكمة بعد اجراء 
املحاكمة على الوجه املتقدم بأن املتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته 

وبالعقوبة التي تفرضها عليه ( .
ل��������ذا فان االعتراف م��������ن األهمية فهو اخط��������ر األدلة ويجب عل��������ى املحكمة تقييمه 
وان تتح��������رى عن هذا الدليل للتأكد من كذب��������ه او صدقه قبل إصدار الحكم، وكفل 
القانون الس��������لطة املطلقة للمحكمة في تقدير اعتراف املتهم واألخذ به من عدمه 
ويش��������ترط بصحة االعتراف هو ما ذكرته املادة 218 من قانون اصول املحاكمات 
الجزائية )يش��������ترط في االق��������رار ان ال يكون قد صدر نتيجة اك��������راه مادي او ادبي 
او وع��������د ووعي��������د ومع ذلك اذا انتفت رابطة الس��������ببية بينها وب��������ني االقرار او كان 
االقرار قد ايد بأدلة اخرى تقتنع بها املحكمة بصحة مطابقته للواقع او ادى الى 
اكتشاف حقيقة ما جاز للمحكمة االخذ به( اذن فان االقرار او االعتراف يجب ان 
ال يكون تحت الضغط واالكراه وللمحكمة ان تدقق قيمة االعتراف املأخوذ تحت 
التعذي��������ب فأن ثبت لها وبش��������كل طبي وفني وبتقارير معتب��������رة لها ان تهدر ذلك 
االعت��������راف وتصدر حكم��������ا )باالفراج( عن املتهم او ان تاخ��������ذ باالعتراف في حالة 
وج��������ود ادلة اخرى تطابقت مع الواقع وهذا تك��������ون صالحية املحكمة في اعتماد 
االعت��������راف او هدره وفي كل االحوال فأن االعت��������راف ال يجوز اخذه تحت الضغط 
واإلكراه وهذا الحق كفله الدس��������تور العراقي الدائم لسنة )2005( ايضا في املادة 
37/اوال/ج ) يح��������رم جمي��������ع انواع التعذيب النفس��������ي والجس��������دي واملعاملة غير 
االنسانية وال عبرة بأي اعتراف انتزع باالكراه او التهديد والتعذيب وللمتضرر 

املطالبة بالتعويض عن الضرر املادي واملنوي الذي اصابه وفقا للقانون(.
كم��������ا ان على املحكمة ان تش��������خص جريمة التعذيب بعد ارس��������ال املتهم للفحص 
الطب��������ي وتطبق نص املادة 333 من قانون العقوبات بحق القائم بالتحقيق التي 
نص��������ت على عقوبة الس��������جن او الحبس بحق كل موظ��������ف او مكلف بخدمة عامة 

عذب او امر بتعذيب متهم لحمله على االعتراف بجريمة.
 وق��������د يرد االعتراف دون ضغط إال انه يكون غير مطابق لواقع وظروف الدعوى 
حي��������ث يذك��������ر املتهم افع��������اال واق��������واال بعيدة ع��������ن ن��������وع الجريم��������ة او تاريخها او 
مكان وقوعها مما يش��������وب تلك االقوال ش��������كا ويصبح االعت��������راف غير الصحيح 
اس��������اس للحك��������م باالفراج عن التهمة اس��������تنادا ألح��������كام امل��������ادة 182/ج من قانون 
اص��������ول املحاكمات الجزائي��������ة )اذا تبني للمحكمة ان االدل��������ة ال تكفي إلدانة املتهم 
فتص��������در قراره��������ا بإلغاء التهمة واالفراج عنه(. ومن اجل ان يكون العمل س��������ليما 
عن اس��������تجواب املته��������م وال يمنح الفرصة للطعن به فان توجدة عدة ش��������روط عن 

االستجواب وهي ما تسمى بضمانات املتهم ومنها :-
اوال:- ان تكون الس��������لطة القائمة بالتحقيق س��������لطة تحقيقي��������ة مختصة ومخولة 

بالتحقيق وعلى قدر كبير من املهنية والكفاءة واالستقالل.
ثانيا:- الس��������رعة في اس��������تجواب املتهم وعرضه على الس��������لطة القضائية لتدوين 
اقوال��������ه بتواف��������ر كافة الضمانات القانونية خالل 24 س��������اعة وه��������ذا ما اكدت عليه 
املادة 123 من قانون اصول املحاكمات الجزائية ) على قاضي التحقيق او املحقق 
ان يس��������تجوب املتهم خالل 24 س��������اعة م��������ن حضوره بعد التثبت من ش��������خصيته 

واحاطته علما بالجريمة .. الخ النص(.
ثالث��������ا:- وجوب حضور محامي املتهم عند اس��������تجوابه وهذا يعد من الضمانات 
املهم��������ة وان لم يكن له محام��������ي فأنه ينتدب له محامي وتدف��������ع نفقته من خزينة 
الدولة كما اوجب قانون االدعاء العام رقم 49 لس��������نة 2017 في املادة 5/ثالثا منه 
عل��������ى عضو االدع��������اء العام الحضور عن��������د اجراء التحقيقة ف��������ي جناية او جنحة 
واب��������داء مالحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلس��������ات املحاكم الجزائية 
عدا محكمة التمييز االتحادية وهذا من ضمانات املتهم واي تدوية ألقوال املتهم 

بدون عضو االدعاء العام واملحامي املنتدب يعد باطال .
رابع��������ا :- عدم نع��������رض املتهم للضغ��������ط واالكراه عند 
اس��������تجوابه سواء كان ماديا او معنويا ويجب على 
القائم بالتحقيق اس��������تخدام وسائل مهنية وعلمية 
في مواجه��������ة املتهم بالوقائع واالدل��������ه التي تجعله 
يقر بفل��������ه بص��������ورة تلقائي��������ة ان كان مرتكبا للفعل 

الجرمي او ينكر ذلك .
وبهذه الضمانات يكون اس��������تجواب املتهم اصوليا 
ويؤخ��������ذ بصح��������ة اعتراف��������ه عن��������د ادانت��������ه وبخالفه 
يتعرض االعتراف للبطالن ويكون اساس��������ا لإلفراج 

عن املتهم.
القاضي وليد لطيف حسين
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■ بغداد / عالء محمد

سجلت جرائم السرقة 
تراجعا ملحوظا خالل 

السنة الحالية بعد 
ارتفاعها خالل العاميني 

املاضيني اثناء مدة الحجر 
املنزلي إبان جائحة 

كورونا، غير أنها لم تنعدم 
كليا فما زالت السرقات 

البسيطة في املناطق 
الشعبية تسجل أرقاما، 

بحسب قضاة تحقيق.
ويرى قاضي محكمة 

تحقيق بغداد الجديدة 
جاسم محمد كاظم 

صعوبة في تحديد نسب 
جرائم السرقة وتسجيلها 

جميعا في املحاكم لعدة 
أسباب منها مجهولية 

الفاعل أو رغبة الضحية 
في عدم كشف تعرضه 

للجريمة ألسباب عائلية أو 
اجتماعية".

وأكد كاظم في حديث إلى "القضاء" 
تراج��������ع جرائم الس��������رقة مؤخرا عن 
نس��������بتها ف��������ي العام��������ني املاضي��������ني، 
مش��������يرا إل��������ى أن "ح��������وادث الس��������رقة 
تضاعفت خ��������الل مدة ف��������رض حظر 
التجوال الذي رافق جائحة كورونا 
خالل الفت��������رة املاضية الس��������يما مع 
تعطل اغل��������ب األعمال، م��������ا ادى إلى 
زيادة هذا النوع من الجرائم لدوافع 

اقتصادية معيشية".
التج��������وال  حظ��������ر  زوال  "بع��������د  وزاد 
ورج��������وع الحي��������اة االقتصادي��������ة إلى 
نشاطها وتوفر فرص العمل لوحظ 

انخفاض مثل هذه الجرائم".
وعن الدوافع واألس��������باب التي تقف 
وراء ه��������ذه الجرائم، أضاف أن "اغلب 
الس��������رقات ترتكب بداف��������ع اقتصادي 
بسبب عدم توفر فرص العمل ألغلب 
الشباب العاطلني ما يدفع بعضهم 
إلى ارتكاب الس��������رقة"، مؤشرا دوافع 
أخ��������رى ك�"التأث��������ر بما يع��������رض على 
وس��������ائل التواص��������ل االجتماعي من 
مظاهر ت��������رف ورغبة ف��������ي الوصول 
الى الث��������روة م��������ا يدفع ال��������ى ارتكاب 

جرائم السرقة".
ول��������م يع��������د ارت��������كاب ه��������ذه الجريمة 
مقتصرا على الرجال، بل شاركت في 
ارتكاب بعضها النساء وبعصابات 
منظمة تس��������تهدف ال��������دور ومحالت 
املواطن��������ني وبأس��������اليب عديدة، كما 

يقول القاضي كاظم.
وعن أبرز املسروقات، تابع كاظم أن 
األموال  تس��������تهدف  السرقات  "أغلب 
واملصوغات الذهبية لقيمتها املالية 
العالية وس��������هولة التصرف فيها أو 
إخفائه��������ا إذ يتم صرف النقود على 
املل��������ذات الش��������خصية وبي��������ع الذهب 
بأس��������عار مرتفع��������ة كون��������ه مرغوب��������ا 
في أوس��������اط املجتمع وال يمنع ذلك 
من تع��������رض باقي األم��������وال املنقولة 

للس��������رقة مث��������ل العج��������الت وأجه��������زة 
الثمينة األخرى  الهاتف واألش��������ياء 
وم��������ا ينطبق علي��������ه املثل كل ما خف 
وزنه وغال ثمنه يكون هدف للسرقة 

من الجناة".
ويالحظ القاض��������ي أن "طابع جرائم 
الش��������عبية  املناط��������ق  ف��������ي  الس��������رقة 
يتجه إلى األش��������ياء البس��������يطة مثل 
اسطوانات الغاز والدراجات النارية 
واألث��������اث املنزل��������ي، أما ف��������ي املناطق 
التجارية فيكثر فيها سرقة النقود 
م��������ن املتبضعني عن��������د تجوالهم في 
األسواق وكذلك سرقة املخازن التي 

يتم حفظ البضائع بها".
الس��������رقات  جرائ��������م  "ترتك��������ب  وزاد 
البس��������يطة باخت��������الس م��������ال املجنى 
علي��������ه ك�س��������رقة محفظ��������ة النقود من 
جي��������ب املجن��������ي عليه دون الش��������عور 
بذلك، أما الس��������رقات املركبة فترتكب 
تحت تهديد السالح وباإلكراه عادة 
من عصابات متمرسة في ذلك وهي 
جرائ��������م خطيرة تقترن عادة بجرائم 

أخرى".

يقتل ب�200 الف!
وي��������روي القاض��������ي جاس��������م محم��������د 
كاظ��������م أنه "ف��������ي محافظة بغ��������داد تم 
العث��������ور عل��������ى جث��������ة صب��������ي مقتول 
خنقا بواس��������طة س��������لك عل��������ى رقبته 
وه��������و مرم��������ي ف��������ي س��������احة بعي��������دة 
للنفايات وقد باشر مكتب مكافحة 
االجرام املختص التحقيق بالحادث 
وبالرجوع إلى تسجيالت الكاميرات 
ت��������م  القريب��������ة م��������ن مح��������ل الح��������ادث 
مش��������اهدة دراجة املجني عليه )نوع 
س��������توتة( يقودها أحد األش��������خاص 
وت��������م متابعته بواس��������طة الكاميرات 
إل��������ى أن ت��������م التع��������رف عل��������ى هويته 

والقبض عليه".
ويق��������ول إن "الجان��������ي اعت��������رف بانه 

وعن��������د  علي��������ه  املجن��������ي  أس��������تأجر 
وصولهم��������ا إلى دار مهج��������ور طلب 
منه الن��������زول ملس��������اعدته في تحميل 
بعض األغ��������راض وعن��������د دخولهما 
ق��������ام بمباغتته من الخل��������ف وخنقه 
بواسطة س��������لك إلى أن فارق الحياة 
وق��������ام بترك��������ه داخ��������ل ال��������دار واخ��������ذ 
الدراج��������ة بعي��������دا وع��������اد لي��������ال ونقل 
الجثة ورماها في س��������احة النفايات، 
وفي صب��������اح اليوم التالي قام بفتح 
عل��������ى  ووضع��������ه  الدراج��������ة  مح��������رك 
دراجت��������ه املعطل��������ة، فيم��������ا اتضح ان 
قيمة املحرك مقداره مئتي الف دينار 
فق��������ط وبعده��������ا رم��������ى الدراجة قرب 
أح��������د األنه��������ار البعيدة عن الس��������كان 
وقد اعترف املته��������م بجريمته تحت 
الضمان��������ات القانوني��������ة وأج��������ري له 
كش��������ف الداللة لبيان طريقة ارتكاب 
الجريم��������ة و أن الداف��������ع كم��������ا بين��������ا 
لحصول��������ه عل��������ى مح��������رك ال تتجاوز 

قيمته 200,000 الف دينار ".
م��������ن جانب��������ه، ق��������ال قاض��������ي محكمة 
تحقي��������ق الكرخ الثالثة عامر حس��������ن 
ش��������نته إن "األس��������باب الت��������ي تدف��������ع 
املجرم إلى ارتكاب جريمة للس��������رقة 
بحس��������ب م��������ا أك��������ده الباحث��������ون في 
مجال الجريمة والتي تسهم بشكل 
أو أخر ف��������ي رفع مع��������دالت ارتكابها 
وتل��������ك الدوافع قد تك��������ون اقتصادية 
أو اجتماعية مثل مس��������توى التعليم 
والبطالة  العائلي  الوسط  وتماسك 
ومستوى الدخل الفردي وغير ذلك، 
كما أن تلك الدوافع قد تكون متعلقة 
بمدى سيادة القانون وقدرة الدولة 
على ضبط االمن وصرامة العقوبات 
املفروض��������ة عل��������ى مرتكب��������ي الجرائم 
ومن خ��������الل االطالع عل��������ى الدعاوى 
املعروضة علينا والخاصة بجرائم 

السرقة".
االقتص��������ادي  "للوض��������ع  أن  وي��������رى 

لألف��������راد اث��������را كبي��������را ف��������ي توجي��������ه 
س��������لوكهم نحو ارتكاب الجريمة من 
عدمه وهناك اتجاه بارز في دراسة 
اسباب الجريمة يربط بني معدالت 
الجريمة واملتغيرات االقتصادية من 
خالل التحليل االقتصادي للجريمة 
وفي ظل ش��������يوع مع��������دالت البطالة 
في الع��������راق وزيادة مع��������دالت النمو 
الس��������كاني بش��������كل كبير وص��������ل الى 
املليون نسمة سنويا وعجز الدولة 
على اس��������تيعاب تل��������ك الزي��������ادة وما 
تتطلبه من س��������كن وتعلي��������م ورعاية 
صحية وفرص عمل وازدياد نس��������ب 
امل��������دارس  م��������ن  والتس��������رب  األمي��������ة 
واالرتفاع املهول لنسب الطالق وما 
يتبع��������ه من التفكك االس��������ري كل تلك 
األسباب ساهمت بشكل واضح في 
دف��������ع الكثيرين الى ارت��������كاب جرائم 

السرقة".
عل��������ى  بس��������يطة  "نظ��������رة  أن  وتاب��������ع 
الشكاوى الخاصة بالسرقات تكشف 
لن��������ا ع��������ن ش��������يوع جرائم الس��������رقات 
البس��������يطة في مختل��������ف املناطق إذ 
تتص��������در جرائ��������م س��������رقة الدراجات 
النارية والحقائب النس��������ائية قائمة 
جرائم الس��������رقة ولعل ذلك يعود إلى 
س��������هولة التصرف باملواد املسروقة 
إذ ال زال��������ت الدراج��������ات النارية على 
رغ��������م كثرتها اال انه��������ا غير خاضعة 
لنظ��������ام تس��������جيل واض��������ح ومح��������دد 
حي��������ث تنتش��������ر األس��������واق املختصة 
ببيعه��������ا في مختل��������ف املناطق دون 
رقابة حقيقية كم��������ا أن تلك الجرائم 
ال تحت��������اج إل��������ى عصاب��������ات منظمة 
لتنفيذه��������ا ب��������ل تنفذ بش��������كل فردي 
من قب��������ل املتهم نفس��������ه، أم��������ا جرائم 
السرقات الكبيرة مثل سرقة املنازل 
وح��������وادث  التجاري��������ة  واملح��������الت 
الس��������طو املسلح فقد تراجعت بشكل 
ملحوظ ف��������ي االونة االخي��������رة ولعل 

الفضل ف��������ي ذلك يعود ال��������ى تعافي 
النظ��������ام االمني ف��������ي البل��������د وزيادة 
فاعلية االجهزة املختصة بمكافحة 

الجريمة املنظمة".
ويتحدث القاضي عن ابرز االساليب 
التي يتبعها اللص��������وص ومنها ما 
يك��������ون غريب��������ا وغير مأل��������وف، يبني 
الك��������رخ  تحقي��������ق  محكم��������ة  قاض��������ي 
الثالثة أن��������ه "يوجد نمط من الكتابة 
الروائية والقصصية يسمى )االدب 
فيه  الفاعلني  انص��������ح  البوليس��������ي(، 
بش��������دة أن يطلع��������وا عل��������ى الدعاوى 
الخاصة بالسرقات كونها ستسهم 
بالتأكيد ف��������ي قدح زن��������اد مخيالهم 
عل��������ى  تش��������كيله  واع��������ادة  الروائ��������ي 
نحو اكث��������ر تش��������ويقا وإث��������ارة، ففي 
إح��������دى جرائم الس��������رقة التي تولينا 
التحقي��������ق فيها ق��������ام طال��������ب بكلية 
الصيدل��������ة بمراقب��������ة من��������زل املجنى 
عليه ملدة اسبوعني من خالل نصب 
كامي��������را مراقبة ام��������ام منزله بعد أن 
أوه��������م س��������كان املنطقة بان��������ه يعمل 
في دائ��������رة األن��������واء الجوي��������ة بعدما 
ثبت أيضا مح��������رارا لقياس درجات 
الح��������رارة ونتيجة لتلك املراقبة على 
مدار الس��������اعة اختار الوقت املناسب 
لتنفيذ جريمته وهي س��������رقة وقتل 
املجن��������ى علي��������ه بع��������د أن أخ��������ذ الرقم 
السري للحساب املصرفي للمجنى 
علي��������ه م��������ع فت��������ح حس��������اب مصرفي 
خاص به ليقوم الحقا بنقل االموال 
ال��������ى حس��������ابه وعلى ش��������كل مراحل، 
وف��������ي قضية أخ��������رى أوه��������م الجناة، 
املجن��������ى عليهن وهن نس��������اء كن قد 
طلنب االثاث من احد املحالت بأنهم 
مندوبو توصيل من صاحب املحل، 
ودخلوا الدار بحج��������ة ادخال االثاث 
الذي كانوا قد علم��������وا بنوعيته من 
خ��������الل احد اق��������ارب املجن��������ى عليهن 
وبعد دخولهم ال��������دار قاموا بتقييد 
املجن��������ى عليه��������ن وس��������رقة اموالهن 

ومصوغاتهن الذهبية".
وفي ما  يخص املعالجات والحلول 
خل��������ص القاض��������ي إل��������ى أن "معالجة 
اية ظاه��������رة يقتض��������ي الوقوف على 
اس��������بابها أوال بغية تحدي��������د االلية 
املناس��������بة للتصدي لها وقد تكلمنا 
فيما سبق عن بعض تلك االسباب، 
االقتصادية منها واالجتماعية، وفي 
رأين��������ا ان ذلك يتطل��������ب من الباحثني 
في مج��������ال القانون واالحصاء وعلم 
االجتماع بذل جه��������د اكبر في إعداد 
دراس��������ات متخصص��������ة تبح��������ث في 
تل��������ك العوام��������ل وأثرها ف��������ي ارتفاع 
معدالت ارتكاب جرائم السرقة بغية 
االس��������تفادة منها من قب��������ل االجهزة 
الجريمة  ه��������ذه  املعني��������ة بمكافح��������ة 
للحد منه��������ا كما يتطل��������ب بالدرجة 
األس��������اس من الدول��������ة ان تعمل على 
معالج��������ة األس��������باب الحقيقية لتلك 
الظاه��������رة مث��������ل البطال��������ة وارتف��������اع 
مس��������توى خ��������ط الفق��������ر وانخف��������اض 
تل��������ك  وبانتظ��������ار  الف��������ردي  الدخ��������ل 
الخط��������وات ال بد من تمت��������ني النظام 
االمني في مختلف املناطق وخاصة 
تل��������ك التي تش��������هد ارتفاعا ملحوظا 
في جرائم السرقة من خالل التوسع 
ف��������ي نصب كاميرات املراقبة ونش��������ر 
املفارز االمنية بالزي املدني لضبط 
اية حاالت س��������رقة واتاحة وس��������ائل 
اتصال مجانية وس��������ريعة لإلخبار 

عن تلك الجرائم".

بعد ارتفاع أعدادها خالل جائحة كورونا

تراجع ملحوظ لجرائم السرقة
والحالة المعيشية تدفع المعوزين الرتكابها
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كشفت محكمة جنح الرصافة املختصة 
االم��������وال  وغس��������ل  النزاه��������ة  بقضاي��������ا 
والجريم��������ة االقتصادي��������ة ف��������ي رئاس��������ة 
محكم��������ة اس��������تئناف بغ��������داد الرصاف��������ة 
االتحادية عن صدور )43( حكما بغلق 
صيدليات ومختبرات طبية غير مجازة 
ومخالفة للقان��������ون في جانب الرصافة 

خالل النصف االول من عام 2022.
 وذك��������رت املحكمة ف��������ي تصريح خصت 
به جريدة "القضاء" انها اصدرت خالل 

النص��������ف االول م��������ن ع��������ام 2022 قرارات 
بغلق )13( صيدلية وفق الحكام املادة 
1/50 من قانون ممارسة مهنة الصيدلة 
اضاف��������ة الى اغ��������الق )17( مختبرا طبيا 
فض��������ال عن اغ��������الق )13( مرك��������ز تجميل 
وفقا الحكام املادة 99 من قانون الصحة 

العامة رقم 89 لسنة 1981.
واشارت الى أن االحكام التي اصدرتها 
الصيدلي��������ات  تل��������ك  اصح��������اب  بح��������ق 
واملختبرات ومراكز التجميل املخالفني 
تراوحت مابني الحبس ملدة ال تزيد عن 
ثالث سنوات وغرامة مالية ال تزيد عن 

مليون دينار. 
وفي الس��������ياق نفسه اكد قاضي محكمة 
تحقيق الرصافة السيد فراس عودة ان 
"اكثر القضايا التي تعرض على املحاكم 

تتعلق بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة 
من قبل أش��������خاص ال عالق��������ة لهم بعمل 
الصيدلة كذلك فتح صيدليات من قبل 
صيادل��������ة دون الحصول عل��������ى اجازات 
رس��������مية من نقابة الصيادل��������ة بالتالي 
انهم مس��������ؤولون جزائيًا حسب قانون 
مزاولة مهنة الصيدلة املذكور وقانون 

الصحة العامة رقم )89( لسنة 1981".
واوض��������ح ع��������ودة ان "مهن��������ة الصيدل��������ة 
عرفه��������ا الفقه بأنها مهن��������ة فنية علمية 
وتجارية فهي علمية النها تحتاج الى 
دراس��������ة جامعية الكتس��������اب املعلومات 
العلمي��������ة الجل مزاولة هذه املهنة  وبني 
مفهومه��������ا في الع��������راق قان��������ون مزاولة 
مهنة الصيدلة رقم 40 لس��������نة 1970 في 

املادة )1( منه.

وذك��������رت املادة أن "الصيدل��������ة تركيب او 
تجزئ��������ة او تجهي��������ز او حي��������ازة اي دواء 
او عق��������ار او اي م��������ادة بقص��������د بيعه��������ا 
او  اس��������تعمالها ملعالج��������ة االنس��������ان  او 
الحي��������وان او وقايتها م��������ن االمراض او 
توص��������ف بأن لها هذه املزايا او تدريس 
العل��������وم الصيدالنية او االنش��������غال في 
او  التجمي��������ل  مصان��������ع مس��������تحضرات 
القيام باإلع��������الم الدوائ��������ي وبوجه عام 
مزاول��������ة األعمال التي تخولها ش��������هادة 

الصيدلة الجامعية للصيدلي. 
وأض��������اف عودة انه "من خالل اس��������تقراء 
التعري��������ف املذكور يش��������ترط مل��������ن يزاول 
مهن��������ة الصيدل��������ة ان يك��������ون له ش��������هادة 
جامعي��������ة م��������ن كلي��������ة الصيدل��������ة حي��������ث 
وض��������ع القان��������ون ع��������دة ش��������روط ملزاولة 

مهنة الصيدلة ومنه��������ا أيضًا أن يكون 
عض��������وًا في النقابة, أي نقابة الصيادلة 
وحائزًا على اإلجازة الس��������نوية ملزاولة 
املهن��������ة وينبغي أن تك��������ون هناك إجازة 
واحدة للصيدلي وان ال يمتلك أكثر من 
واح��������دة"، مبينًا أن "قانون مزاولة مهنة 
الصيدلة املذكور فرض عقوبة الحبس 
مدة ال تتجاوز ثالث سنوات او بغرامة 
مالي��������ة أو بهم��������ا معًا م��������ن يخالف هذه 

الشروط".
ولفت ع��������ودة الى ان "هن��������اك اخطاء في 
عم��������ل الصيادلة تق��������ع أحيان��������ًا نتيجة 
اعطاء ادوية للمرضى بصورة خاطئة 
وق��������د يحصل ذل��������ك نتيجة س��������وء قراءة 
الوصف��������ات الطبية او صرفها باجتهاد 
م��������ن  خط��������أ  "اي  ان  مبين��������ًا  صيدل��������ي"، 

ه��������ذا القبيل يك��������ون الصيدل��������ي عرضة 
للمس��������اءلة الجزائي��������ة ف��������ي ح��������ال ايذاء 
املري��������ض ام��������ا اذا كان عمله فقط صرف 
الوصفات الطبية بصورة اصولية فأن 
االضرار التي تلح��������ق باملرضى نتيجة 
تناولهم هذه االدوية يكون مس��������ؤولية 

الطبيب املعالج".
 ودع��������ا ال��������ى "الت��������زام الصيدلي ببعض 
اآلداب الطبية والس��������لوكيات الحس��������نة 
التي ترقى به وبمهنته فالواجب عليه 
حس��������ن املعاملة باملري��������ض وعدم الغش 
والخيان��������ة بالعمل وان يلت��������زم بقواعد 
النزاهة والبعد ع��������ن االتفاقيات املقيدة 
للمنافسة والتقيد باألسعار القانونية 
الت��������ي تفرضه��������ا القوان��������ني واألنظم��������ة 

املعترف بها في وزارة الصحة". 

https://www.hjc.iq/view.69841/
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هذا الكتاب.. هو موجز أطروحة دكتوراه أعدها السيد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان الى كلية الحقوق في الجامعة 
اإلسالمية في لبنان بعنوان )رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بني السلطات – دراسة مقارنة "العراق – لبنان – مصر"( مضافًا لها 

وقائع وقرارات دستورية حصلت في العراق.
ظم مختلفة وتطبيقاتها في دساتير ثالث دول 

ُ
سعى املؤلف من خالل كتابه للوقوف على معرفة مدى توافر التوازن الدقيق بني السلطات الثالث واملقارنة بني ثالثة ن

مختلفة )العراق – لبنان – مصر( مع اللجوء الى بعض األنظمة السياسية الكبرى التي تعد رائدة في األنظمة الدستورية املعاصرة، إضافة الى قيامه بتحليل القرارات 
القضائية الصادرة من القضاء الدستوري ذي الصلة وما كان من دور لرقابة القضاء الدستوري في هذا املجال في الدول الثالث.

إن هذه الدراسة التي نشرت في ظل املنعطف التاريخي الذي يعيشه العراق جاءت كمحاكاة لتطبيق مبدأ فصل السلطات السيما في العراق، وتوجها املؤلف بجملة من 
املقترحات التي قد تسهم وفقًا لوجهة نظره في تدعيم مبدأ فصل السلطات سعيًا للقدرة على تحقيق األهداف التي وضعت منذ بداية تكوين األنظمة السياسية.

ونظرًا ألهمية الكتاب وتناغمه مع الوضع العراقي الذي قدم حلوال الشكالياته الدستورية آثرت )القضاء( أن تقدم لقرائها اقتباسات منه لتكون مصدرًا للمطلعني على رؤى 
وأفكار الهرم األعلى للسلطة القضائية في العراق ومرجعًا للباحثني في املستقبل.

رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات 
 قراءة يف كتاب:

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

الحلقة الحادية عشرة: موقف الدستور العراقي من مبدأ الفصل بني السلطات اللبناني ■  إعداد: سحر حسني

حدثت تحوالت مهمة في بنية النظام السياسي 
في عام ٢٠٠3 إذ أدى س��������قوط النظام السياس��������ي 
الس��������لطوي الذي كان قائما آنذاك، الى فتح الباب 
على مصراعيه أمام إقامة نظام سياس��������ي جديد 
يعيد السلطة فعال الى الشعب ليختار بدوره من 
ينوب عنه في ممارس��������تها، وادى سقوط الرموز 
واإليديولوجيات واملظاهر العس��������كرية الى تفجر 
الرغبة الحثيثة في تبني املفاهيم املتحضرة في 
ممارس��������ة الس��������لطة واقامتها على االسس املدنية 

الديمقراطية. 

أ � مب��������دأ الفصل بني الس��������لطات في قانون 
ادارة الدولة العراقية لعام ٢٠٠٤ 

ص��������در قان��������ون ادارة الدول��������ة العراقي��������ة للمرحلة 
االنتقالية في الثامن من اذار لعام ٢٠٠٤ وبموجب 
ه��������ذا القانون توزعت الس��������لطة ب��������ني ثالث جهات 
اساس��������ية وهي مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء 
والجمعية الوطنية وقد قام بسنه مجلس الحكم 
االنتقالي ويالحظ ان القانون قد صدر عن مجلس 
الحكم االنتقالي دون عرض مسودته على خبراء 
قانوني��������ني، اذ ل��������م تذكر الش��������خصيات التي قامت 
بصياغته وكتابة نصوصه كما لم تتم مناقشته 
بص��������ورة علنية عبر الصحافة ووس��������ائل االعالم 
املختلفة او جهات اكاديمية وجامعية او قيادات 
اجتماعية وسياس��������ية وفكرية ودينية من خارج 
مجلس الحكم االنتقال��������ي ويتكون من )6٢( مادة 

صيغت بالتوافق. 
ينص هذا الدستور الذي سمي بقانون ادارة الدولة 
العراقي��������ة للمرحل��������ة االنتقالية في امل��������ادة الرابعة 
من��������ه على ان نظ��������ام الحكم في الع��������راق جمهوري، 
اتح��������ادي )فدرالي( ديمقراطي، تع��������ددي، ويجري 
تقاس��������م الس��������لطات فيه بني الحكوم��������ة االتحادية 
والحكوم��������ات االقليمية واملحافظ��������ات والبلديات 
واالدارات املحلي��������ة ويقوم النظ��������ام االتحادي على 
أس��������اس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل 

بني السلطات وليس على اساس األصل او العرق 
او االثنية او القومية او املذهب. 

يتب��������ني لنا من نص املادة اعاله ان هذا الدس��������تور 
ق��������د تبن��������ى صراحة مب��������دأ الفصل بني الس��������لطات 
وجعل��������ه أساس��������ا من االس��������س التي يق��������وم عليها 
النظ��������ام االتح��������ادي العراقي كما حدد الس��������لطات 
العامة في الدولة خ��������الل املرحلة االنتقالية وهي 
الجمعية الوطنية وهي تمثل السلطة التشريعية 
ف��������ي الدولة ومجلس الرئاس��������ة ومجل��������س الوزراء 
وبضمن��������ه رئي��������س ال��������وزراء ويمث��������الن الس��������لطة 

التنفيذية والسلطة القضائية. 
اال ان هذا الفصل الذي تبناه الدس��������تور املؤقت لم 
يك��������ن متوازنًا من عدة نواح، فم��������ن ناحية قد قرر 
مس��������ؤولية الوزارة امام الجمعية الوطنية، ولكنه 
ل��������م يعط الحق لالولى في حل الثانية، فالجمعية 
الوطني��������ة ال تح��������ل اال ف��������ي حال��������ة رفض مس��������ودة 
الدس��������تور التي تم االستفتاء عليها، وهذا يجعل 
من الجمعية الوطنية في مركز متفوق بالنس��������بة 

للوزارة.
اضاف��������ة ملا تقدم نجد ان املش��������رع الدس��������توري في 
قانون إدارة الدول��������ة العراقية قد أورد مبدأ فصل 
السلطات ضمن األسس التي يقوم عليها النظام 
االتحادي العراقي أي انه اشترط املبدأ في الفصل 
العمودي ب��������ني الس��������لطات االتحادية وس��������لطات 
واإلدارات  والبلدي��������ات  واملحافظ��������ات  اإلقلي��������م 
املحلي��������ة، ويبدو ان هذا االمر في��������ه نقص، ذلك ان 
النظ��������ام االتحادي املركزي والذي عبر عنه النص 
الدستوري بالفيدرالي ال يقوم أساسا ما لم يكن 
هن��������اك توزيعا لالختصاص��������ات وفصال عضويا 
للهيئات او الس��������لطات بني املركز واإلقليم، كما ان 
اضافة املحافظات والبلدي��������ات واإلدارات املحلية 
في الفصل العمودي بني الس��������لطات منتقد ايضًا، 
وفيه خلط ب��������ني النظام االتحادي او )الفيدرالية( 
والت��������ي تتعلق بش��������كل الدولة، وب��������ني الالمركزية 
االداري��������ة والت��������ي هي طريق��������ة من طرق ممارس��������ة 

الوظيفة االدارية في الدولة، وكان االجدر باملشرع 
الدستوري االهتمام بمبدأ الفصل بني السلطات 
نصا ومضمونا عند تنظيمه العالقة االفقية بني 

السلطات االتحادية. 

موقف الدستور العراقي لعام ٢٠٠5 
لقد اقر الدستور العراقي لعام ٢٠٠5 مبدأ الفصل 
ب��������ني الس��������لطات بمقتضى مادت��������ه )٤٧( التي جاء 
فيه��������ا "تتكون الس��������لطة االتحادية من الس��������لطات 
التش��������ريعية والتنفيذي��������ة والقضائي��������ة وتمارس 
اختصاصاته��������ا ومهامه��������ا عل��������ى اس��������اس مب��������دأ 
الفص��������ل بني الس��������لطات بذلك يك��������ون قد خصص 
لكل هيئة وظيفة من وظائف الدولة )التشريعية 
والتنفيذي��������ة والقضائية(  لكي يمن��������ع اعتداء كل 
منه��������ا على االخ��������رى، مما يترتب عليه اس��������تقالل 
كل س��������لطة وعدم حلول س��������لطة مح��������ل اخرى في 
ممارس��������ة اختصاصاتها املحددة بالدس��������تور اال 
ان هذا الفصل قد جاء مرنًا، فالسلطة التشريعية 
املختصة بالتش��������ريع تستقبل مش��������اريع القوانني 
املقدم��������ة م��������ن الس��������لطة التنفيذي��������ة وتتطلب هذه 
القوانني تصديق الس��������لطة التنفيذية عليها. فقد 
خول��������ت امل��������ادة )3٧/ ثانيًا ( رئي��������س الجمهورية 
التصدي��������ق على القوان��������ني التي يس��������نها مجلس 
النواب وللس��������لطة التش��������ريعية حق املراقبة على 
اعم��������ال الس��������لطة التنفيذي��������ة والتصدي��������ق عل��������ى 
املعاه��������دات واالتفاقي��������ات التي تبرمه��������ا االخيرة 
وللس��������لطة التنفيذي��������ة الح��������ق في ع��������ودة البرملان 
لالنعق��������اد حتى طلب حله، ووفقا للمادة )6٤( من 
الدستور فان حل البرملان يكون بقرار يصدر عنه 
باالكثرية املطلقة لع��������دد أعضائه بناء على طلب 
ثلث من اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء 
وبموافقة رئيس الجمهورية وللبرملان الحق في 
استجواب الوزراء والتحقيق معهم وحجب الثقة 

عن الوزارة وتقرير املسؤولية الوزارية.
يالحظ هنا ان الفكرة االساس��������ية في الدس��������تور 

العراق��������ي تق��������وم عل��������ى خل��������ق ن��������وع من الت��������وازن 
والتعاون بني الس��������لطات عل��������ى الرغم من وجود 

فصل بينهم. 
وقد اكدت املحكمة االتحادي��������ة العليا في العراق 
عل��������ى ذل��������ك عندما قضت ب��������رد الدع��������وى املتعلقة 
بقيام مجل��������س النواب بتش��������ريع قانون يتضمن 
التخفي��������ف عن كاه��������ل طبقة معينة ف��������ي املجتمع 
م��������ن التزامات تجاه الحكوم��������ة اذ يعد ذلك خيارا 
تش��������ريعيا للمجلس ل��������ذا عندما اص��������در مجلس 
الن��������واب ف��������ي جمهورية الع��������راق قان��������ون املوازنة 
العام��������ة االتحادي��������ة رق��������م )9( لس��������نة ٢٠١8 الذي 
ن��������ص في الفقرة )ثانيًا( من املادة ٢٠ منه على ان 
يؤجل اس��������تيفاء الديون الحكومية املترتبة بذمة 
الفالحني واملزارعني مع عدم تحميل هذه الديون 
اي فوائ��������د خالل فترة التأجيل وعندما قدم مدير 
املصرف الزراعي التعاوني الدعوى للطعن بهذه 
الفق��������رة من القانون بداع��������ي ان مجلس النواب لم 
يراع مبدأ الفصل بني الس��������لطات ولم يس��������تطلع 
رأي املصرف الس��������يما وان املص��������رف متضرر من 
هذه املادة فقد قض��������ت املحكمة االتحادية العليا 
ب��������رد الدعوى: الن النص املطعون فيه قد ش��������رعه 
مجلس النواب استنادا الى صالحيته املنصوص 
عليها في املواد )6١/اوال و6٢ /اوال وثانيا ( من 
الدس��������تور وان ذلك كان خيارًا تش��������ريعيا له ولم 
يتضم��������ن خرقا للدس��������تور او مخالف��������ة الحكامه 
وق��������د كان للمحكم��������ة االتحادية العلي��������ا دور ولو 
نس��������بيا في اس��������تقرار مبدأ الفصل بني السلطات 
وتثبي��������ت التوازن فيما بينه��������ا عندما اكدت حق 
الس��������لطة القضائية )مجلس القضاء األعلى( في 
عقد االتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها وان 
ذلك ال يتع��������ارض مع الدس��������تور ويتفق مع مبدأ 
الفصل بني الس��������لطات املنصوص عليه في املادة 
)٤٧( من دس��������تور جمهورية العراق لس��������نة ٢٠٠5 
ل��������ذا قضت املحكم��������ة االتحادية العلي��������ا )املحكمة 
الدس��������تورية( ب��������رد الدعوى التي اعت��������رض فيها 

املدع��������ي على ما ورد في قان��������ون مجلس القضاء 
االعلى بخص��������وص اعطاء القضاء صالحية عقد 
االتفاقيات القضائي��������ة بداعي ان تلك الصالحية 
من اختصاص مجلس الوزراء اس��������تنادا الحكام 
امل��������ادة )8٠( من الدس��������تور وقد جاء ف��������ي قرارها 
)وق��������د وج��������دت املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا ان 
تخوي��������ل القضاء بعق��������د االتفاق��������ات القضائية ال 
يتعارض مع الدس��������تور ويتف��������ق مع مبدأ الفصل 
بني الس��������لطات ذلك ان االتفاقيات القضائية التي 
يعقدها القض��������اء العراقي مع الجهات القضائية 
االخ��������رى هدفه��������ا التع��������اون القضائ��������ي وتطوير 
كف��������اءة مكونات��������ه اضافة ال��������ى ان القضاء هو من 
يتولى بذاته تنفيذه��������ا وهو ادرى بامكاناته في 
ذل��������ك املجال وبخالفه نكون امام حالة من حاالت 
التدخ��������ل في ش��������ؤون القض��������اء ومهام��������ه حينما 
تتولى الس��������لطات االخرى القي��������ام بمهامه ويحل 
ذلك بمبدأ اس��������تقالل القض��������اء ومبدأ الفصل بني 

السلطات(. 
كم��������ا قضت برد الطلب املقدم اليها اللزام الس��������لطة 
التشريعية بتش��������ريع قانون مجلس االتحاد اذ ان 
الطلب من الس��������لطة القضائي��������ة التدخل عن طريق 
املحكم��������ة االتحادية العليا )املحكمة الدس��������تورية( 
باعم��������ال الس��������لطة التش��������ريعية )مجل��������س النواب( 
غير جائز دس��������توريا النه يعد تجاوز سلطة على 
اختصاص س��������لطة اخرى خالف��������ا ملبدأ الفصل بني 
الس��������لطات لذا قض��������ت املحكمة االتحادي��������ة العليا 
برد دع��������وى املدعي التي يطلب فيه��������ا من املحكمة 
االتحادي��������ة العليا اصدار قرار يلزم مجلس النواب 
بتشريع )قانون مجلس االتحاد(: الن اختصاصات 
املحكمة االتحادية العليا محدد في املادة )93( من 
الدس��������تور وال يدخ��������ل ضمن ه��������ذه االختصاصات 
ما يطلبه املدعى في دع��������واه وان ما يطلبه املدعي 
يتعل��������ق بام��������ور تنظيمية تخص مجل��������س النواب 
ويتعارض الطلب مع مبدأ الفصل بني الس��������لطات 

املنصوص عليها في املادة ١٤ من الدستور.

ال����خ����ي����ان����ة ال�����زوج�����ي�����ة االل����ك����ت����رون����ي����ة

القاضي حبيب إبراهيم حمادة

وتع��������رف الخيان��������ة كونه��������ا مص��������در خ��������ان، يخ��������ون، خونًا 
وخيان��������ة، والخون هو النقص, والخيان��������ة نقيض االمانة, 
وه��������ي مخالفة الحق بنقض العهد في الس��������ر، ويطلق لفظ 
الخيان��������ة مج��������ازًا بمعنى الضع��������ف او االنقط��������اع ومن ذلك 
خانت��������ه قدماه، وخانته عين��������اه، وغيرها اما م��������ن الناحية 
االصطالحية، فتع��������رف الخيانة الزوجية بانها التراس��������ل 
االلكتروني املشروع بني رجل وامرأة ال تحل له، وما يتبعه 
من مراس��������الت منحرفة او شاذة او محرمة، او هي عالقات 
غير مشروعة عبر وسائل التواصل االجتماعي عن طريق 
املحادثات االلكترونية من كال الجنسني, كما تعرف ايضا 
بانها اش��������باع الغرائز الجنسية من خالل التعري بالصور 
او مقاطع الفيديو بواس��������طة وسائل التواصل االجتماعي 

امام شخص غير الزوج.
وترتكب الخيانة الزوجية الس��������باب متعددة، س��������واء أكان 
ذل��������ك من قبل ال��������زوج ام الزوجة، ومن اهمه��������ا غياب الوازع 
الدين��������ي، وال��������ذي يعد من اهم اس��������باب ارت��������كاب ذلك الفعل 
اضافة الى س��������وء التربي��������ة في البيت او املدرس��������ة والعنف 
االس��������ري والتفكك االس��������ري وع��������دم التوافق ب��������ني الزوجني 
الس��������باب تتعلق بالعمر او التعليم او الوضع االقتصادي 
او عدم اداء الواجبات الزوجية من قبل احد الزوجني تجاه 
ال��������زوج االخر، عمدًا او اهم��������ااًل، او انتقام احد الزوجني من 
الزوج االخر، وفقدان الثقة املتبادلة بني الزوجني واذا كانت 
الخيانة الزوجية س��������ببًا من اسباب التفريق القضائي بني 
الزوج��������ني وفقًا مل��������ا ورد عليه النص في امل��������ادة )2/40( من 
قانون االحوال الش��������خصية رقم 188لسنة1959بنصها )اذا 
ارتك��������ب الزوج االخ��������ر الخيانة الزوجي��������ة . ويكون من قبيل 
الخيان��������ة الزوجي��������ة ممارس��������ة الزوج اللواط ب��������أي وجه من 

الوج��������وه( فان االمر على خالف ذلك ف��������ي قانون العقوبات 
حيث يثار التس��������اؤل عما اذا كان��������ت الخيانة الزوجية عبر 
مواق��������ع التواص��������ل االجتماعي تعد من قبي��������ل جريمة الزنا 
املعاق��������ب عليها قانونًا من عدم��������ه؟ اذ ورد النص في املادة 
377/عقوبات على ان )1 -تعاقب بالحبس الزوجة الزانية 
وم��������ن زنا بها ويفترض علم الجان��������ي بقيام الزوجية مالم 
 يثب��������ت من جانب��������ه انه لم يك��������ن بمقدوره بح��������ال العلم بها

2 - ويعاق��������ب بالعقوبة ذاتها الزوج الزوج اذا زنا في منزل 
الزوجية(.

حيث ان املش��������رع العراق��������ي لم يضع تعريفًا مح��������ددًا للزنا، 
لذا فقد عرف��������ه الفقه بعدة تعاريف من اهمها كونه ارتكاب 
الوطء غير املشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها 
 او حكمًا، او ه��������و تدنيس فراش 

ً
ح��������ال قيام الزوجي��������ة فعال

الزوجي��������ة وانتهاك حرمتها بتمام ال��������وطء كما عرف ايضًا 
بانه وطء الرجل المرأة من غير عقد ش��������رعي من غير امللك 
او بش��������بهة امللك اي بغير نكاح صحي��������ح . وتتكون جريمة 
الزنا من ثالثة اركان هي الركن املادي ويتمثل بالوطء غير 
املش��������روع بني امرأة متزوجة برج��������ل غير زوجها وحصول 
اتصال جنس��������ي تام بينهما, والركن املعنوي وهو القصد 
الجنائي القائ��������م على العلم واالرادة بمعنى ان تكون املرأة 
على عل��������م ودراية باتصالها الجنس��������ي غير املش��������روع من 
شخص اخر رغم كونها على عصمة زوجها، وان ارتكابها 
لذل��������ك الفعل ع��������ن ارادة ح��������رة دون ضغط او اك��������راه والركن 
املفترض ويتمثل كون العالقة الزوجية قائمة ومس��������تمرة 
بني تلك املرأة وزوجها وبموجب عقد زواج صحيح حقيقة 
او حكم��������ًا، اذ ال يق��������ع الزنا في حالة م��������ا اذا كان عقد الزواج 

 او فاسدًا .
ً
باطال

وق��������در تعلق االم��������ر بالخيان��������ة الزوجية عن طري��������ق مواقع 
التواص��������ل االجتماعي بصورها املختلف��������ة فقد اجمع الفقه 
القانوني املصري على ان ارتكاب ذلك الفعل فقط ال يعد من 
قبيل جريمة الزنا املعاقب عليه قانونًا، والتأكيد على عدم 
وجود مادة قانونية عقابية تعرف باسم الزنا االلكتروني، 
وان ارتكاب فعل الخيانة الزوجية في مثل هذه الحالة انما 
 شائنًا غير معاقب عليه قانونًا من جهة ومن جهة 

ً
يعد فعال

اخرى فقد استقرت احكام القضاء على ان مجرد املحادثات 
واالتصاالت الهاتفية وارسال الصور ومقاطع الفيديو عبر 
وس��������ائل التواصل االجتماعي ال يعد من قبيل جريمة الزنا 
وغير معاقب علي��������ه قانونًا لعدم تحقق اركان جريمة الزنا 
املقررة ش��������رعًا وقانونًا، اذ ان مث��������ل تلك املحادثات والصور 
ال تع��������د اال ان تكون قرائن ال تصل الى مرتبة الدليل الكامل 
الصدار الحكم بجريمة الزنا, اذ ان الجريمة املذكورة يمكن 
إثباتها عيانيًا عند ارتكابها بالجرم املشهود او عن طريق 
الش��������هادة العياني��������ة او باالعت��������راف الصريح املع��������زز بتلك 

املحادثات والصور عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ونظرًا ملا يمكن ان ترتبه الخيانة الزوجية من اثار س��������لبية 
على االسرة واملجتمع ولكون العالقة الزوجية من العالقات 
املقدسة الواجب التقييد بها وعدم الخروج عليها بأي شكل 
من االش��������كال، ولغرض الحد م��������ن ظاهرة ارتكاب االزواج ما 
يخالف التزاماتهم الزوجية فإننا نعتقد بان هنالك حاجة 
ماس��������ة في س��������د النقص التش��������ريعي من عدم وج��������ود مادة 
عقابية تف��������رض العقوبة املقيدة للحرية بما يتناس��������ب مع 
الفعل املرتكب في الخيانة الزوجية عبر وس��������ائل التواصل 
االجتماعي، حت��������ى وان لم يصل إلى مرحلة ارتكاب جريمة 

زنا الزوجية.

نتيجة للتطورات التكنولوجية التي شهدها العالم 
في أواخر القرن املاضي فقد ظهرت وسائل 

اتصال جديدة لم تكن معروفة سابقا ساهمت 
في توسيع العالقات االجتماعية بني أفراد 

املجتمع, وترتب على االستخدام السيئ لها ظهور 
ما يعرف بالجرائم االلكترونية التي يمكن ان 

ترتكب بأشكال متنوعة ومن ذلك جريمة السب 
والقذف االلكتروني, وجريمة االبتزاز االلكتروني 
وجريمة االحتيال االلكتروني وجريمة االرهاب 
االلكتروني اضافة الى جريمة الخيانة الزوجية 
االلكترونية عبر وسائل التواصل االلكتروني 

سواء ارتكبت من قبل الزوج او الزوجة.

https://www.hjc.iq/view.69840/


■  بغداد/ غسان مرزة

أن  القضي��������ة  أوراق  ف��������ي  وورد 
املتهم��������ة قام��������ت بإط��������الق النار 
باتج��������اه املن��������زل وعن��������د م��������رور 
املجنى علي��������ه بالقرب من محل 
الح��������ادث وتدخله لح��������ل النزاع 
أصيب بإطالقة نارية وتم نقله 
إلى املستشفى ما أدى بعد ذلك 

إلى وفاته. 
 دونت أقوال الش��������هود وأفادوا 
أنه��������م بتاريخ الحادث س��������معوا 
نارية وعندها  إطالقات  صوت 
ش��������اهدوا املتهمة تقوم بإطالق 

النار من مس��������دس تحمله على 
دار ش��������قيقها )ي( وعن��������د مرور 
املجنى عليه بالق��������رب من الدار 
وتدخل��������ه لح��������ل الن��������زاع أصيب 

باالطالقة ما أدى إلى وفاته. 
ول��������دى تدوي��������ن أق��������وال املتهمة 
أف��������ادت في مرحلت��������ي التحقيق 
أن��������ه  والقضائ��������ي  االبتدائ��������ي 
بتاري��������خ الح��������ادث حضرت مع 
زوجه��������ا إلى دار ش��������قيقها )ي( 
بن��������اء عل��������ى دعوت��������ه، وحدث��������ت 
بس��������بب  معه  مش��������ادة كالمي��������ة 
وامتناعه  بذمت��������ه  س��������ابق  دين 
عن تس��������ديده، ولتج��������اوز زوجة 

ش��������قيقها عليها وقيام شقيقها 
الس��������الح  وإش��������هار  بضربه��������ا 
)مس��������دس( كان يحمل��������ه عليها 
ال��������دار  م��������ن  بالخ��������روج  قام��������ت 
لقيام  واالس��������تنجاد  والصياح 
شقيقها بإطالق النار، وعندها 
تدخل املجن��������ى عليه )ب( وعند 
محاولت��������ه اخ��������ذ املس��������دس م��������ن 
شقيقها وتشابك معه باأليدي 
انطلقت من��������ه رصاصة أصابت 

املجنى عليه. 
أق��������وال املته��������م )زوجها(  دونت 
وأفاد أنه حضر مع زوجته إلى 
دار ش��������قيقها ) ي ( بن��������اء عل��������ى 

دعوته وحدثت مشاجرة بينهما 
وقام ش��������قيقها بإشهار مسدس 
وإط��������الق العيارات النارية وقام 
املجنى عليه بالتدخل ومحاولة 
س��������حب الس��������الح من ش��������قيقها 
)ي( فانطلق��������ت رصاص��������ة من��������ه 
وإصابة املجنى عليه )ب( وقام 
ه��������و وزوجته املتهمة )ع( بنقله 
إلى املستشفى وتوفي بعد ذلك 
وأن��������ه ليس له عالق��������ة بالحادث 
وف��������ي الح��������ق أقواله أف��������اد بعد 
حدوث مشادة كالمية وتجاوز 
شقيقها املدعو )ي( علي قامت 
بإطالق  )ع(  املتهم��������ة  زوجت��������ي 
الن��������ار ف��������ي الهواء من مس��������دس 
كانت تحمله إلخافة ش��������قيقها 
وعند تدخ��������ل املجنى عليه )ب( 
وعن��������د محاولته اخذ املس��������دس 
نارية  انطلق��������ت منه رصاص��������ة 
واح��������دة فأصابته وق��������ام بنقله 
توفي  وال��������ذي  املستش��������فى  إلى 

بعد ذلك. 
اإلج��������راءات  اكم��������ال  وبع��������د 
محكم��������ة  ق��������ررت  القضائي��������ة 
الجناي��������ات الحك��������م عل��������ى عل���ى 
مل��������دة  بالس��������جن  )ع(  املتهم��������ة 
خمسة عشر س��������نة وفق أحكام 
املادة 405 من قانون العقوبات 

وبداللة املواد 49/48/47 منه.
 ولع��������دم كفاية األدلة املتحصلة 
بح��������ق املته��������م زوجه��������ا ق��������ررت 
املحكمة إلغ��������اء التهمة املوجهة 
إليه وفق أح��������كام املادة 405 من 
قانون العقوبات وبداللة املواد 

49/48/47 منه واإلفراج عنه.
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التقدم الهائل واملتسارع في استخدام التكنولوجيا 
واملعلوماتي��������ة ف��������ي املجتمعات الحديث��������ة أدى الى 
ظهور س��������لوكيات جديدة غير مألوفة في املجتمع 
العراقي وانعكس ذلك عل��������ى ظهور جرائم جديدة 
اتخذت م��������ن التق��������دم العلم��������ي والتكنولوجي أداة 
لتنفي��������ذ ه��������ذه الجرائم، مما اخ��������رج التحقيق فيها 
من املدرس��������ة الكالسيكية التي تتخذ من االعتراف 
والش��������هود والتقاري��������ر الجنائية والطبية س��������لوكا 
معتادا للتحقيق فيها، وانتهاء خصوصية وجود 
املتهم في مكان وزمان الجريمة، وخلق في بعض 
األحي��������ان صعوبة تحق��������ق اركان الجريمة املألوفة، 

لقصور النصوص التشريعية، او غيابها.
عل��������ى حري��������ات  الجرائ��������م  ه��������ذه  اث��������ر   وينعك��������س 
وحق��������وق االفراد إضافة ال��������ى املخاطر االجتماعية 
واالقتصادي��������ة ويمت��������د أيض��������ا الى ام��������ن املجتمع 
والدول��������ة ويتع��������دى س��������لوكها ووج��������ود مرتكبيها 
محل الجريمة الى أماكن وبلدان مختلفة وتعتمد 
اعتمادا كلي��������ا على التكنولوجيا الحديثة. وتتخذ 
ه��������ذه الجرائم ص��������ورا متع��������ددة كالجرائ��������م املالية 
وجرائم س��������رقة البيان��������ات االلكتروني��������ة واالبتزاز 
والتهديد والتحريض واالتجار بالبشر والجرائم 

اإلرهابية.
 وظهرت ف��������ي املجتم��������ع العراقي العدي��������د من هذه 
باس��������تخدام وس��������ائل  اغلبه��������ا يتمث��������ل  الجرائ��������م، 
التواص��������ل االجتماع��������ي ف��������ي التهدي��������د واالبت��������زاز 
والتشهير، والعديد من الجرائم التي تمس االسرة 
واملجتمع، ويتخذ قضاة التحقيق أسلوب الجمع 
بني األدلة املادية واالستعانة باألجهزة التحقيقية 
املتخصصة بما تملكه من خبرة وتقنيات في هذا 
املج��������ال، ولعل الذي يعيق ذلك ه��������و وجود العديد 
من الخطوط الهاتفية غير املس��������جلة في ش��������ركات 
الهاتف النقال إضافة الى عدم سيطرة الدولة على 
الفضاء االلكتروني بالكامل، مما س��������هل انتش��������ار 
األف��������كار اإلجرامي��������ة وخطورة املحت��������وى املتاح في 
املواقع االلكترونية، والبد من وجود اطار قانوني 
لضمان االس��������تخدام األمثل له��������ذه األجهزة وبقاء 

مظل��������ة  ضم��������ن  محتواه��������ا 
ويتمثل  واالخ��������الق،  القانون 
الس��������يطرة  ف��������ي  الدول��������ة  دور 
على الفض��������اءات االلكترونية 
وإلزام شركات الهاتف النقال 
بتس��������جيل بيانات املشتركني 
ورف��������د املنظوم��������ة التحقيقية 
باألجهزة الالزمة لكشف هذه 

الجرائم.

الفضاءات المفتوحة

القاضي جاسم محمد الموسوي

امرأة تقود عصابة لبيع الكلى: نفذنا 250 
عملية للمتاجرة باألعضاء البشرية

■  بغداد / عالء محمد

اإلنس��������ان  أعض��������اء  بي��������ع  يع��������د 
وس��������رقتها، من الجرائ��������م الحديثة 
العرب��������ي،  املجتم��������ع  ف��������ي  خاص��������ة 
حيث يعتم��������د املجرمون فيها على 
اجراء العملي��������ات الطبية في زراعة 
األعضاء البش��������رية بجسم اإلنسان 
باتفاق البائع واملش��������تري وبتدبير 
كبير من منس��������قي ه��������ذه الجريمة، 
فيما يرى مختص��������ون أنها جاءت 
بع��������د تراكمات عدي��������دة يأتي اولها 
تزايد نس��������بة الفقر والبطالة االمر 
الذي ساعد على انتشار مثل هكذا 
ن��������وع م��������ن الجرائ��������م، والت��������ي باتت 
توف��������ر مبال��������غ طائلة للسماس��������رة 
باألعض��������اء  االتج��������ار  وعصاب��������ات 

البشرية بصورة سهلة.
أق��������دم   2017 ع��������ام  مطل��������ع  فف��������ي 
أش��������خاص عل��������ى تكوي��������ن عصابة 
تقودها )امرأة( بانشاء مواقع على 
صفح��������ات التواص��������ل االجتماع��������ي 
االعضاء  ببي��������ع  املتاج��������رة  لغرض 
البشرية ومن خالل هذه الصفحات 
يتم الترويج واستدراج االشخاص 
الذي��������ن يرومون التبرع بأعضائهم 

مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبكمني محكم وباش��������راف مباشر 
من قبل القاضي املختص باشرت 
الق��������وات االمني��������ة والقس��������م املعني 
به��������ذه الجريمة بنص��������ب كمني في 
منطقة زيونة، والقي القبض على 
اعترفوا جميعهم  خمسة متهمني 
البش��������رية  باالعض��������اء  باملتاج��������رة 
والت��������ي كان��������ت اغلبه��������ا ه��������ي لبيع 

الكلى.
له��������ذه  املدب��������ر  العق��������ل  وتتح��������دث 
العصاب��������ة املجرم��������ة ) د.ج . م( م��������ن 
مواليد 1972 انها تعمل في تجارة 

االعض��������اء البش��������رية مع ش��������قيقها 
وبالتعاون مع اوالد ش��������قيقتها اذ 
تم إنش��������اء "كروب" لبي��������ع االعضاء 
البش��������رية عل��������ى فيس��������بوك )كروب 
متبرعي الكلى ف��������ي العراق( وكان 
دورها التنس��������يق ب��������ني بائع الكلى 
واملري��������ض مقاب��������ل مبال��������غ مالي��������ة 
يتم االتف��������اق عليها بع��������د العملية 
تتراوح بني مليون إلى خمسمائة 
الف دين��������ار، مبين��������ة أن مبالغ بيع 
الكل��������ى يت��������راوح ب��������ني اثني عش��������ر 
مليون دينار الى واحد وعش��������رين 

مليون دينار.
وأضاف��������ت أنها كانت تنش��������ط على 
االجتماع��������ي  التواص��������ل  موق��������ع 

)الفيسبوك(، وتواصلت مع املدعو 
)ب. م( كون��������ه يعم��������ل دالال لش��������راء 
الكل��������ى رفق��������ة أعض��������اء املجموع��������ة 
املوزع��������ني بني محافظات الش��������مال 
وال��������ذي كان دورهم هو التنس��������يق 

بني بائع الكلى واملشتري.
وتابع��������ت أن املتهم )ب. م( ومتهمة 
املريض  كان��������وا يأخ��������ذون  أخ��������رى 
ويتكفلون بإيجاد البائع بالتعاون 
املجموع��������ة  باق��������ي  وم��������ع  معه��������ا 
ويج��������رون عملي��������ة نق��������ل الكلى في 
املستش��������فيات داخ��������ل املحافظ��������ات 
املش��������ار إليها، إضاف��������ة إلى إحدى 
دول الج��������وار مقابل مبال��������غ مالية 
يقومون بإعطائي جزءًا منها فيما 

يذه��������ب جزء منه ال��������ى البائع فيما 
يأخذ حصته هو بعد االتفاق على 

التفاصيل املالية بني االطراف.
عملي��������ة   )250( أن  إل��������ى  وأش��������ارت 
أجريت  البش��������رية  االعض��������اء  لبيع 
بالتنسيق معها ومع مجموعتها، 
مبين��������ة أن العملي��������ة االخيرة لبيع 
الكل��������ى الحدى النس��������اء ل��������م تنجح 
حيث تم االتف��������اق معها على مبلغ 
)16( س��������تة عش��������ر ملي��������ون دين��������ار 
عراق��������ي، مبينة أن منطق��������ة زيونة 
كان��������ت امل��������كان املحدد له��������ذا اللقاء 
بني االطراف وتم االتفاق فيه على 
كل االم��������ور وم��������ن ضمنه��������ا اجراء 
املستش��������فيات  ف��������ي احد  التحاليل 

الكائنة في العاصمة بغداد، وبعد 
خروجنا من املستشفى تم القبض 
علينا متلبس��������ني بالجرم املشهود 
باملتاجرة باالعضاء  قيامنا  اثناء 

البشرية.
من جانب��������ه يعترف امل��������دان )س.م( 
أن زوجت��������ه والت��������ي تعمل منس��������قة 
ب��������ني اطراف البيع والش��������راء طلبت 
منه الذهاب الى بغداد وذلك لنقل 
عائل��������ة تري��������د التب��������رع بأعضائها 
واصطحابهم  )الكل��������ى(  البش��������رية 
وتس��������ليمهم  اربيل  إلى محافظ��������ة 
لشخص يجهل اسمه مقابل مبلغ 
مالي مق��������داره )15( ملي��������ون دينار 
عراق��������ي حي��������ث كان عل��������ى اتص��������ال 
مباشر باملتبرع عن طريق املنسقة 
املتواجدة في بغداد املدعوة ) د .ج . 
م( حيث كانت زوجتي تعمل معها 
في مجال تنس��������يق عمليات البيع 
والشراء لألعضاء البشرية الكلى، 
مبينا أن عمله كان نقل األشخاص 
املتبرعني وتنسيق األمور لغرض 
ترغيب االشخاص لبيع أعضائهم 

مقابل مبالغ مالية.
وأض��������اف أن��������ه وص��������ل ال��������ى املكان 
املتف��������ق عليه في منطق��������ة القاهرة 
بس��������يارته الخاصة نوع هونداي 
العائل��������ة  بانتظ��������ار  وكان  النت��������را 
البش��������رية  باعضائه��������ا  املتبرع��������ة 
الكلى املتكون من ثالثة اشخاص 
حي��������ث كانت زوجتي متفقة معهم 
م(   . .ج  )د  املدع��������وة  ع��������ن طري��������ق 
اعضائهم  ش��������راء  لغرض تنسيق 
وتس��������ليمهم الى متهم��������ني اخرين 
وخالل ذل��������ك القي القب��������ض عليه، 
الفتا الى ان حصته من هذا العمل 
على كل ش��������خص يقوم بنقله هو 
)500( ألف دينار وزوجتي مليون 

دينار عراقي. 

■ بغداد/ إيناس جبار
 

ال تزال الجرائم االجتماعية واألسرية 
تتفاق��������م ألس��������باب ودواف��������ع متعددة 
أبرزه��������ا مش��������اكل االدم��������ان وتعاطي 
الحبوب املخدرة وامل��������واد الكحولية، 
ناهي��������ك عن األس��������باب املعيش��������ية أو 
التأث��������ر الس��������لبي بمواق��������ع التواصل 
االجتماع��������ي، فبات��������ت قص��������ص قت��������ل 
الزوج او الزوجة أو احد أفراد العائلة 
خب��������را مت��������داوال ومتصدرا للمش��������هد 

االجتماعي. 
إح��������دى هذه القص��������ص حدثت أواخر 
الع��������ام 2021 وف��������ي ح��������دود الس��������اعة 
الثالث��������ة والنص��������ف عصرا اس��������تخبر 
مكت��������ب مكافحة إج��������رام الرمادي عن 
حادث مقتل املجن��������ي عليها املواطنة 
)س ع ع( وعن��������د القبض على زوجها 
املتهم املحال وإج��������راء التحقيق معه 
اعترف بالجريمة املس��������ندة إليه أمام 
القائم بالتحقي��������ق وقاضي التحقيق 
حيث ذك��������ر ان "مش��������اكل حدثت بينه 
وب��������ني زوجته املجني عليها وانه قام 

بضربه��������ا و طردها من الدار بس��������بب 
تناول��������ه الحبوب املخدرة واحتس��������اء 

الخمر".
وبعد محاوالت عدي��������دة للصلح بني 
الزوجني تدخل بها أهل الزوج وقبل 
حوالي أسبوع من تاريخ الحادث قام 
شقيقه بإحضار املجني عليها للدار 
بع��������د إن كان��������ت قد غادرت��������ه الى بيت 
ذويها عند تفاقم املشاكل في محاولة 
إلص��������الح الوض��������ع الس��������يئ لألس��������رة 
ومحاولة معالجة اإلش��������كاليات بعد 

وعود بصالح الحال".
ويواص��������ل الجاني اعتراف��������ه بإفادته 
املدون��������ة انه ف��������ي "يوم الح��������ادث كان 
قد تعاط��������ى الحبوب املخ��������درة وقرر 
أن يق��������وم بقتل زوجت��������ه املجني عليه 
خش��������بية  عص��������ا  احض��������ر  وعنده��������ا 
)توثي��������ة( ووضعه��������ا تح��������ت الفراش 
وأثن��������اء حضوره��������ا إلى غرف��������ة النوم 
قام بضربها بالعصا الخشبية على 
انفه��������ا وعند س��������قوطها على األرض 
ون��������زف الدماء منها قام بوضع قدمه 
على رقبتها وخنقه��������ا إلى أن فارقت 

الحياة".
ويكمل ف��������ي إفادته انه بعد تأكده من 
موتها قام بإخفاء العصا الخش��������بية 
ذويه��������ا  واخب��������ر  األغ��������راض  تح��������ت 
بالح��������ادث، و ذكر أم��������ام املحكمة انه 
ق��������ام بضرب املجن��������ى عليها بالعصا 
الخشبية ضربة واحدة على رأسها.

ذوو الضحي��������ة ذك��������روا إنه��������م وعن��������د 
س��������ماعهم بحادث قتل املجني عليها 
وذهابهم إلى دار ش��������قيقتهم وجدوا 
الضحية ملقاة على الفراش والدماء 
تن��������زف منها واطلع��������ت املحكمة على 
محض��������ر الحادث ومحضر الكش��������ف 
على جث��������ة املجني عليه��������ا ومحضر 
كشف الداللة ومحضر ضبط العصا 
الخش��������بية كما اطلعت املحكمة على 
التقري��������ر الطبي العدلي التش��������ريحي 
الصادر م��������ن دائرة صح��������ة االنبار / 
الطبابة العدلي��������ة والخاص باملجني 

عليها .
من جانبها، وجدت املحكمة بان األدلة 
املتحصلة واعتراف املتهم بالجريمة 
املسندة إليه في دور التحقيق والذي 
جاء واضحا وصريحا وبتوافر كافة 
الضمانات القانونية ومنها حضور 
االدع��������اء الع��������ام واملحام��������ي املنت��������دب 
بقيامه بقتل املجنى عليها )س ع ع( 
واعتراف��������ه املؤول أمام ه��������ذه املحكمة 
اثر مش��������اجرة آنية حصل��������ت بينهما 
دون سابق إصرار او عداوة ومحضر 
كش��������ف الداللة ال��������ذي ج��������اء متطابقا 
مع أق��������وال املته��������م ووقائ��������ع الدعوى 
وظروفه��������ا وما ثبت قض��������ت محكمة 
جناي��������ات االنب��������ار حكم��������ا بالس��������جن 
املؤب��������د وفق��������ًا ألحكام امل��������ادة 405 من 
قانون العقوبات رقم۱۱ السنة ١969 
املع��������دل واحتس��������اب م��������دة التوقي��������ف 
للمدان، كما قررت االحتفاظ للمدعني 
بالح��������ق الش��������خصي بح��������ق املطالبة 
بالتعوي��������ض أم��������ام املحاك��������م املدنية 
بعد اكتس���������اب القرار الدرجة في هذه 
املحكمة لغرض إتالفها بعد اكتساب 
الق��������رار الدرج��������ة القطعي��������ة، وأيض��������ا 
إي��������داع العص��������ا الخش��������بية )التوثية( 
املضبوط��������ة بموجب محضر الضبط 
امل��������ؤرخ 20 / 11 / 2021 لدى املعاون 

القضائي".

مدمن يقتل زوجته وجنايات األنبار 
تحكمه بالسجن المؤبد

أطلقت النار على شقيقها
فأصابت رصاصتها شخصا آخر!

●  7th Year  Issue (77) July 2022السنة السابعة/ العدد )77( تموز  2022

■ مواقع التواصل ساهمت في انتشار جريمة المتاجرة في االعضاء البشرية 

شهدت العاصمة )بغداد( مطلع آب عام 2021 وفي الساعة السابعة والنصف صباحًا جريمة 
واضحة املعالم ملقتل أحد األشخاص، حيث تبني من سير التحقيق االبتدائي والقضائي 

واملحاكمة ان املتهمة )ع( أقدمت مع زوجها على قتل املجنى عليه )ب( بعدما بدأت بإطالق النار 
عمدًا على دار شقيقها من مسدس كانت تحمله نتيجة حصول مشاجرة آنية بينها وزوجها مع 

شقيقها بسبب وجود دين سابق بذمته وامتناعه عن تسديده.

https://www.hjc.iq/view.69846/
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صحيفة شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

■ بغداد / سحر حسني 

أك��������دت مدي��������رة املعه��������د القضائي 
العراقي تفرد املعهد وأس��������بقيته 
عن مثيالته ف��������ي املنطقة العربية 
املختب��������رات  انش��������اء  بتجرب��������ة 
الجنائي��������ة الحديث��������ة، بغية خلق 
جو تفاعلي للطلب��������ة يقربهم من 
مس��������رح العمل امليداني، مش��������يرة 
الى ان ذلك يأتي في س��������ياق خطة 
التطوير والتأهيل التي شرع بها 
مجلس القض��������اء االعلى ملختلف 

مرافقه ومؤسساته.  
وقالت مديرة املعهد السيدة فاتن 
محس��������ن هادي خالل تصريحات 
صحفية تابعته��������ا "القضاء"، انه 
"نتيج��������ة التطور الحاصل في كل 
املجاالت، وملواكبة التغييرات في 
العم��������ل امليداني، ارت��������اى مجلس 
القض��������اء األعل��������ى وإدارة املعه��������د 
تطوير مختبر مس��������رح الجريمة، 
اح��������دث  اضاف��������ة  تم��������ت  حي��������ث 
التقنيات في القاعات الدراس��������ية 
ورفده��������ا بمختلف األدوات وذلك 
للطال��������ب  حقيق��������ي  ج��������و  لخل��������ق 
ملمارس��������ة عمل��������ه بع��������د التخ��������رج، 
فض��������ال ع��������ن محاول��������ة الدمج بني 
الزيارات امليداني��������ة لطلبة املعهد 
القضائي ملديرية األدلة الجنائية 
أثناء دراستهم وبني توفير الجو 

املشابه ملا يروه في املديرية".
ونوه��������ت الس��������يدة محس��������ن،  الى 
ان بناية املعه��������د القضائي ومنذ 
الع��������ام 2017 ال��������ذي ت��������م في��������ه فك 
ارتب��������اط املعهد م��������ن وزارة العدل 
املجل��������س  بتش��������كيالت  وإلحاق��������ه 
بموجب القانون رقم )70( لس��������نة  
2017 عقب مس��������اع قادها سيادة 
القاض��������ي الدكت��������ور فائ��������ق زيدان 
مع املؤسس��������ة التش��������ريعية، شهد 
تطورات عمرانية كبرى ش��������ملت 

القاع��������ات الدراس��������ية واملختبرات 
بأح��������دث  تزويده��������ا  ت��������م  الت��������ي 
التقني��������ات"، مبين��������ة ان "الدكت��������ور 
واش��������رف  واك��������ب  زي��������دان  فائ��������ق 
شخصيا على كل مراحل اإلعمار 
كل  ش��������ملت  الت��������ي   والصيان��������ة 
ا من املدخل  تفاصيل املبن��������ى بدء
الرئيس��������ي ال��������ذي يمث��������ل واجه��������ة 
هذا الص��������رح العري��������ق،  ثم باحة 
احتضنت مجس��������ما  التي  املعهد 
ملس��������لة حموراب��������ي إضاف��������ة ال��������ى 

الذي يعتليه  الختم األس��������طوري 
حدي��������ث،  عمران��������ي  وبأس��������لوب 
ث��������م ايج��������از باللغت��������ني العربي��������ة 
تأس��������يس  لبدايات  واالنكليزي��������ة 
املعهد واملش��������رفني عليه وس��������جل 
كتاباته��������م  لتدوي��������ن  الزائري��������ن 

وانطباعاتهم بشأنه".
واسترس��������لت مديرة املعهد "بعد 
االعم��������ار  عملي��������ة  ش��������ملت  ذل��������ك 
والتأهي��������ل قاعة االحتفاالت التي 
ت��������م تصميمه��������ا عل��������ى مرحلتني 

األول��������ى إع��������ادة صيان��������ة ج��������دران 
القاع��������ة ومن ث��������م تغليفها بمادة 
الخشب وكذلك إنش��������اء بانوراما 
تاريخي��������ة ضخم��������ة تمث��������ل عصر 
بمواصف��������ات  وكان��������ت  الحداث��������ة 
عالية الجودة والدقة، أما السكن 
الطالبي فق��������د كان له نصيب من 
عملي��������ات التطوي��������ر حي��������ث تمت 
إعادة إعم��������اره وتأهيله من نواح 
عدة وبرعاي��������ة وتمويل من البنك 

املركزي العراقي". 

المعهد القضائي.. صرح عريق بنهضة عمرانية جديدة

المخدرات وطرق مكافحتها على 
طاولة رئاسة استئناف القادسية

■ بغداد/ عالء محمد 

استئناف  رئاس��������ة محكمة  عقدت 
القادسية االتحادية ندوة بعنوان 
مكافحته��������ا(  وط��������رق  )املخ��������درات 
بحضور السيد رئيس االستئناف 
القاض��������ي طال��������ب حس��������ن حرب��������ي، 
وقاضي التحقيق املختص السيد 
)جفات راضي حس��������ني( , واملدعي 
)س��������لمان مطش��������ر محس��������ن  العام 
العام  املدعي  العارضي(، ونائ��������ب 
املنس��������ب ام��������ام محكم��������ة التحقيق 
لنظ��������ر قضاي��������ا املخدرات الس��������يد 
)احم��������د عب��������د مس��������لم(، كما حضر 
ممثالن عن وزارة الداخلية اللواء 
مدي��������ر  منص��������ور(  كام��������ل  )م��������ازن 
عام ش��������ؤون املخ��������درات واملؤثرات 
العقلي��������ة الع��������ام، والل��������واء )محمد 
حاج��������م الزركان��������ي( قائد ش��������رطة 
محافظة الديوانية، والعقيد )علي 
كاظم حس��������ن( مدير قس��������م شؤون 
املخ��������درات واملؤث��������رات العقلية في 
)بالل صبحي  والعقيد  الديوانية 
جبر( مس��������ؤول العالقات واإلعالم 
ف��������ي مديري��������ة ش��������ؤون املخ��������درات 

العامة.
اس��������تئناف  الس��������يد رئيس  وق��������ال 
القادس��������ية القاضي طالب حس��������ن 
املخ��������درات  "مش��������كلة  إن  حرب��������ي 
مش��������كلة  أنواعه��������ا  بمختل��������ف 
عاملي��������ة ال تقتص��������ر عل��������ى مجتمع 
بعين��������ه أو دول��������ة بذاتها ل��������ذا فإن 
عل��������ى  تك��������ون  مكافحته��������ا  ط��������رق 
ع��������دة مس��������تويات منها املس��������توى 
اإلقليم��������ي  واملس��������توى  الداخل��������ي 
واملس��������توى العامل��������ي فيم��������ا تحمل 
عدة أبعاد منه��������ا البعد القانوني 
واإلعالم��������ي  الترب��������وي  والبع��������د 
أن جريم��������ة  والصح��������ي، مضيف��������ا 
واملؤث��������رات  باملخ��������درات  االتج��������ار 
العقلي��������ة تع��������د م��������ن الجرائ��������م ذات 
الطابع الدول��������ي  والعابر للحدود 
وليس��������ت بأقل خطورة من جرائم 
اإلرهاب وغس��������يل األموال وتجارة 

األسلحة".

وأشار إلى أن "العوامل التي تؤدي 
إل��������ى انتش��������ار تج��������ارة املخ��������درات 
اف��������راد  ب��������ني  العقلي��������ة  واملؤث��������رات 
املجتم��������ع انما هي عوامل متعددة 
ومتنوعة لذل��������ك ال يمكن للقوانني 
حاس��������مة  تك��������ون  ان  التش��������ريعية 
ف��������ي مواجهة ه��������ذه الظاهرة ما لم 
يرافقه��������ا محاولة جدي��������ة للقضاء 
عل��������ى ه��������ذه العوامل الت��������ي تؤدي 
إلى انتش��������ارها وتفتشيها، مبينا 
أن معهد الطب العدلي هو الجهة 
املخدرة  امل��������ادة  املختصة بفحص 
مستندًا في ذلك على القوائم التي 
تصدره��������ا وزارة الصح��������ة والت��������ي 
تحدد من خاللها انواع هذه املواد 
وان املحكمة هي التي تقرر طبيعة 
الجريم��������ة املرتكبة من خالل كمية 
امل��������واد املضبوط��������ة ل��������دى الجاني 
بقص��������د االتج��������ار أو التعاط��������ي أو 
االستعمال الشخصي فكلما كانت 
الكمية كبيرة كانت الجريمة اقرب 

الى االتجار".
وعن سياس��������ة العقاب أكد الس��������يد 
رئي��������س اس��������تئناف القادس��������ية أن 
"املش��������رع العراقي ق��������د خص اغلب 
جرائم املخدرات بأقصى العقوبات 
ع��������د  اذ  نظ��������رًا لش��������دة خطورته��������ا 
اكثرها من الجناي��������ات التي تصل 
الحكم  العقوب��������ة بمرتكبه��������ا ح��������د 
باإلع��������دام كونه��������ا تش��������كل خط��������را 
عل��������ى الدولة واملجتم��������ع من خالل 
والتصدير،  )االس��������تيراد،  ب��� قيامه 
وحت��������ى  والزراع��������ة،  واإلنت��������اج 
املتاجرة ببذوره��������ا( اذ ان االخيرة 
املمارس��������ات االجرامية  م��������ن  تع��������د 
التي تس��������اعد على انتشار تجارة 
م��������ن جرائم  املخ��������درات والبع��������ض 
املخدرات جعلها من جرائم الجنح 
ولم يخصص اي منها ما يعد من 

املخالفات".
وش��������دد على ض��������رورة دعم مكاتب 
بالعناص��������ر  املخ��������درات  مكافح��������ة 
الجي��������دة والكف��������وءة م��������ن ضب��������اط 
ومنس��������بني ودعمهم لوجستيًا من 
بع��������ض االحتياجات  خالل توفير 

الضروري��������ة م��������ن أجه��������زة اتص��������ال 
ومنظوم��������ة  مراقب��������ة  ومع��������دات 
املتاجري��������ن  ع��������ن  معلوم��������ات 
واملتعاط��������ني وإيج��������اد م��������كان كاٍف 
ومالئم إليداع املوقوفني على ذمة 
التحقي��������ق، فض��������ال ع��������ن التوصية 
باس��������تعمال الجهد االس��������تخباري 
والتع��������اون  املعلوم��������ات  وتقاط��������ع 
مع بقي��������ة األجه��������زة األمنية داخل 
والحف��������اظ  املحافظ��������ة وخارجه��������ا 
على س��������رية املعلومات وتخصص 
مكات��������ب مكافحة املخ��������درات بذلك 
يك��������ون هنال��������ك تداخ��������ل  حت��������ى ال 
بالصالحيات ينعكس س��������لبًا على 

نتائج التحقيق".
كم��������ا أك��������د القاض��������ي طالب حس��������ن 
حرب��������ي على "أهمي��������ة تفعيل الدور 
اإلعالم��������ي بش��������كل ينش��������ر ثقاف��������ة 
التعام��������ل مع هذه الجرائم الخطرة 
واثار ارتكابه��������ا بحق املجتمع مع 
ح��������ث املتعاطني على االس��������تجابة 
للخضوع للمعالجة الالزمة كذلك 
توعية املواطنني بممارسة دورهم 

في اإلخبار عنها".
فيما بني أن "املشرع أوجد مؤسسات 
ملعالجة املدمن��������ني املتعاطني وهي 
املؤسسات الصحية وانشاء عيادة 
ف��������ي وزارة  )نفس��������ية واجتماعية( 
املدمنني  تأهي��������ل  الصح��������ة ومركز 
على تعاطي املخ��������درات واملؤثرات 
العقلية في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي��������ة، اال انه��������ا الزالت غير 
الطم��������وح  يلب��������ي  بش��������كل  مفعل��������ة 
ويحقق الغاية منها لذا ندعو الى 

تفعيلها".
 وختم قوله بالتذكير بان "جرائم 
املخدرات واملؤثرات العقلية ال تقل 
خطورة عن الجرائم اإلرهابية لذا 
نقترح أن يتولى ش��������ؤونها جهاز 
امني مس��������تقل يتمتع بش��������خصية 
معنوية يرتبط مباش��������رة بالقائد 
أس��������وة  املس��������لحة  للق��������وات  الع��������ام 
بجهاز مكافحة اإلرهاب الذي يعد 
ق��������وة ضاربة أثبت��������ت نجاحها في 

مكافحة اإلرهاب".
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السيد رئيس جملس القضاء األعلى واكب مراحل تطويره

القضاء العراقي يقحم النساء 
في مهنة التحقيق القضائي

■ بغداد / إيناس جبار

التحقي��������ق  مهن��������ة  تع��������د  ل��������م 
القضائي تقتصر على الرجال، 
العراقيات  النس��������اء  فقد دخلت 
ه��������ذا املج��������ال ينافس��������ن الرجال 
بعدما أش��������رك القضاء العراقي 
في مهام��������ه القضائية محققات 
نس��������اء في هذا العم��������ل الدقيق 

والحساس. 
املحقق��������ة صب��������ا حام��������د إحدى 
النس��������اء الالت��������ي تصدين لهذه 
املهن��������ة ف��������ي محكم��������ة تحقي��������ق 
إن  تق��������ول  األول��������ى،  الك��������رخ 
"القان��������ون منح املحق��������ق دورا ال 
يس��������تهان به، ومي��������ز اإلجراءات 
املتخ��������ذة م��������ن قبله عن س��������ائر 
بإش��������راف  اإلج��������راءات األخرى، 
املخت��������ص،  التحقي��������ق  قاض��������ي 
يع��������د التحقي��������ق منب��������ع األدل��������ة 
وندب  واملعاين��������ة،  كاالنتق��������ال، 
الخب��������راء، والتفتيش، وس��������ماع 
الشهود، واالس��������تجواب. وهذه 
اإلجراءات تك��������ون من آلية عمل 
التحقيق، وليس لها أي ترتيب 
إتباعها وتنفيذها،  في طرائق 
بل تبدأ بما يراه املحقق مالئما 
لظ��������روف كل حال��������ة، وبص��������ورة 
عامة فإن التحقيق هو التحري 
والتدقيق في البحث عن شيء 
ما للتأكد من وجوده، والسعي 
للكش��������ف ع��������ن غم��������وض واقعة 
معين��������ة وه��������ي صل��������ب عملي��������ة 
إيصال الصورة من دون إهمال 
أي جان��������ب مهم��������ا كان صغيرا 

الكتمالها لدى املحكمة. 
وتضيف أن عملها يكون بمكتب 
املخت��������ص  القضائ��������ي  املحق��������ق 
بقضاي��������ا الجرائ��������م اإلرهابي��������ة 
وااللكترونية واملخدرات، الفتة 
إل��������ى أنه��������ا دخلت مج��������ال عمل 

املحقق��������ات بن��������اء عل��������ى حلم لم 
أم��������ام رغبتها  يكن مس��������تحيال 

وطموحها، كما تعبر.
وتكمل "بعد إكمالي دراسة كلية 
القانون من ثم التحقت بدورات 
إع��������داد املحققني"، مش��������يرة إلى 
ان��������ه "ال يوج��������د فرق ف��������ي مجال 
التحقيق العملي وتنفيذ قرارات 
املحكمة بني الرجل واملرأة كما 
أن الصعوب��������ات واإلش��������كاليات 
ه��������ي  املحقق��������ة  تواج��������ه  الت��������ي 
ذاتها لزميلها الرجل وبش��������كل 
ش��������خصي فهي ليس لديها إي 
إش��������كاليات س��������وى التنقل بني 

األماكن التحقيقية".
وتذك��������ر املحقق��������ة أن "الواجبات 
مع  باملحققة متساوية  املناطة 
زميله��������ا املحق��������ق وأحيانا تقع 
عل��������ى كاه��������ل املحقق��������ة واجبات 
إضافية في حال انتقال زمالئها 
للعمل خ��������ارج املحكمة". مؤكدة 
أن "املحكم��������ة بحاجة إلى املزيد 
من املحققات القضائيات حيث 
إن نس��������بتنهن في مكان عملها 
تقارب ال�%25 من كادر التحقيق 

وهناك قضاي��������ا نوعية تخص 
النس��������اء تحتاج فيها التحقيق 
إلى عنصر نسوي السيما تلك 
التي تختص بجرائم  القضايا 
والتشهير  االلكتروني  االبتزاز 
والخيان��������ة  والق��������ذف  والس��������ب 

الزوجية وغيرها". 
فرح  القضائية  املحققة  وتتفق 
علي عب��������د م��������ع زميلتها حيث 
بالتحقيق  "تق��������وم  إنه��������ا  تقول 
املنظورة  القضاي��������ا  ومتابع��������ة 
بالش��������كاوى  تخت��������ص  والت��������ي 
التي ت��������رد والتي تنظر من قبل 
املحكمة"، الفتة إلى أنها دخلت 
مجال التحقيق القضائي برغبة 
أكاديمية"،  ودراس��������ة  شخصية 
حي��������ث تؤك��������د أن "ال ف��������رق ب��������ني 
وال  واملحقق��������ة  املحق��������ق  عم��������ل 
ترى أي معوقات او إشكاليات 
تواجهه��������ا وان األعمال واملهام 
التي توكل للطرفني متس��������اوية 
ورغم ذلك تحتاج املحكمة إلى 
عدد أكبر من املحققات النجاز 
الدع��������اوى الس��������يما تل��������ك التي 
تمتاز بخصوصي��������ة أو نوعية 

تتعلق بالنساء".
 وعن إجراءات العمل التحقيقي 
أك��������دت أن "عم��������ل املحق��������ق يبدأ 
األول��������ى؛ لتقديم  اللحظ��������ة  منذ 
إحال��������ة  ح��������ني  إل��������ى  الش��������كوى 
أوراقها التحقيقية إلى املحكمة 
دور  يك��������ون  له��������ذا  املختص��������ة 
املحقق القضائي السند األكبر 
واألوف��������ر، ال��������ذي تعتم��������د عليه 

املحكمة في إصدار قرارها".
 وتكمل املحققة أنه "عند تقديم 
املحكمة  أو  للمرك��������ز  الش��������كوى 
ذات التخص��������ص املكاني، يقوم 
املحقق بتدوين أقوال الشهود، 
وإرس��������ال  املوجه��������ة  والته��������م 
السيرة إلى صحيفة السوابق، 
والكشف عن طبعات األصابع، 
وإذا وجد مخط��������ط، وفي حالة 
قضايا القتل، ترَسل الجثة إلى 
املشرحة؛ لبيان تقرير الطبيب 
قاض��������ي  ويحي��������ل  الش��������رعي، 
التحقي��������ق ب��������دوره الدعوى إلى 
محكم��������ة الجناي��������ات ف��������ي حالة 
كفاية األدل��������ة، وإذا كان العكس 

يغلق التحقيق".
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ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

علمًا أن أراء الكتاب ال تعرب بالضرورة عن املوقف الرسمي للقضاء العراقي.

 وازدادت أهمية الخبرة في ضوء التطور 
العلمي والفني, ولم تتوقف االس��������تعانة 
به��������ا ف��������ي مرحل��������ة م��������ن مراح��������ل الدعوى 
الجزائي��������ة ب��������ل ف��������ي مراحله��������ا جميعها 
وأصبح��������ت األداة الفني��������ة والدلي��������ل الذي 
يسهم بش��������كل فاعل في مس��������اعدة القائم 
بالتحقي��������ق في فهم الوقائ��������ع التي تقود 
إل��������ى نس��������بة الدلي��������ل للفاعل مم��������ا يحقق 
ه��������دف التحقيق, وإزاء ه��������ذا الدور البارز 
للخب��������رة وم��������ا تقدم��������ه م��������ن خدم��������ات في 
مج��������ال الحقائق املغيبة أو التي يكتنفها 
الغم��������وض صار الخبراء اع��������وان الباحث 
الجنائ��������ي, وه��������و م��������ن يح��������دد الخب��������راء 
وم��������ا يقدمونه  املطلوبني ويس��������تدعيهم 
م��������ن أعمال الخبرة تعد م��������ن أهم مصادر 
األدلة الجنائية،  واملراد بالخبرة هنا هي 
الخبرة التي تنصّب عل��������ى الوقائع التي 
استقر الفقه والقضاء باللجوء إليها في 
املسائل الجنائية،  وهي ما تدعو الحاجة 
إليه��������ا في املس��������ائل الفني��������ة التي يتوقف 

عليها الفصل في الدعوى.
واملقص��������ود بالخبرة أنها تقدير مادي أو 
ذهني يبديه اصحاب الفن واالختصاص 
ف��������ي مس��������ألة فني��������ة ال يس��������تطيع القائ��������م 
وبمعلومات��������ه  معرفته��������ا  بالتحقي��������ق 
الخاصة سواء كانت تلك املسألة متعلقة 
بش��������خص املته��������م أم بجس��������م الجريمة أم 
املواد املس��������تعملة في ارتكابها أم آثارها. 
او ه��������ي إب��������داء رأي فن��������ي م��������ن ش��������خص 
مختص في ش��������أن واقع��������ة ذات أهمية في 

الدعوى الجزائية.
 ونرى ان الخبرة في املجال الجنائي هي 
الرأي املعرفي العلمي والفني الناتج عن 
املمارس��������ة أو التحصي��������ل العلمي بصدد 
واقعة من وقائ��������ع الدعوى الجزائية دون 

املسائل القانونية.
في ضوء م��������ا ذكر يتبني أن الخبرة تمثل 

معلوم��������ات فني��������ة يحصل عليه��������ا القائم 
بالتحقي��������ق م��������ن أرب��������اب الف��������ن والحرف 
واملعرفة وهذه معلومات تساعده في حل 
ما يش��������كل عليه من االمور التي ال يمكن 
حله��������ا بمعلوماته الخاص��������ة والوصول 
إلى نتائج حاسمة بش��������أنها لعدم إملامه 
باألم��������ور واملس��������ائل التي ربم��������ا يتوقف 
الوص��������ول للدلي��������ل عليها وال��������ذي يكون 
هو دلي��������ل إثبات ف��������ي ارت��������كاب الجريمة 
ونس��������بتها لفاعلها،  فعلى س��������بيل املثال 
ال يمك��������ن للباحث الجنائ��������ي او القاضي 
التوص��������ل إلى كفاءة املادة الس��������امة التي 
يس��������تعملها الجاني في إحداث الوفاة ما 
لم يس��������تعني بأحد اصحاب االختصاص 
م��������ن الكيمياويني ملعرفة ذلك.  س��������يما أن 
هن��������اك العدي��������د من القضاي��������ا التي تلعب 
فيها الخب��������رة الدور الفاعل والرئيس في 
الفصل في موضوعها وكشف مالبسات 
الجريم��������ة, وأحيان��������ًا تك��������ون الخبرة هي 
البّينة الوحيدة التي يمكن بوس��������اطتها 
التوص��������ل إلى امل��������راد اثبات��������ه، وبذلك فان 
الخبرة طريقة من ط��������رق التحقيق,  ومن 
مفارق��������ات الحال ان��������ه قد تك��������ون الخبرة 
عل��������ى نقيض ادل��������ة عدي��������دة, وبالرغم من 
ذلك يعتمدها الباح��������ث ألنها تبنى على 
اليقني من ذوي االختصاص ومن النادر 

يتسرب إليها الشك  واالحتمال.
م��������ن   ويحص��������ل الخبي��������ر عل��������ى خبرت��������ه 
خالل ممارس��������ة مهنة معين��������ة أو عمل أو 
اختص��������اص علم��������ي, ولكن ال نس��������لم الى 
الق��������ول ب��������ان ُيعد خبي��������رًا كل من يس��������ند 
القاض��������ي مهم��������ة ذات  او  املحق��������ق  الي��������ه 
طبيع��������ة خاص��������ة مالم تتواف��������ر فيه صفة 
 ع��������ن االمانة 

ً
االدراك واالس��������تنتاج فضال

واالخالص.
عد مهمة الخبير في املسائل الجنائية 

ُ
و ت

مهم��������ة فني��������ة وذات طاب��������ع قضائي, فهي 

مهم��������ة فني��������ة ألنه��������ا تفت��������رض بالخبير 
االستعانة بمعلوماته العلمية أو الفنية, 
وفي ض��������وء ذلك ُيع��������ّد خبيرًا م��������ن يكلفه 
الباحث الجنائي -القائم بالتحقيق- بان 
يجري معاينته ويأتي بنتائج مالحظاته 
متى كانت املعاينة واملالحظة تفترضان 
 اتباع أس��������اليب علمية أو فني��������ة, والحال 
هذا ال يجوز أن ترد  الخبرة على مش��������كلة 
فالقاض��������ي واملحق��������ق يعلمان  قانوني��������ة 
بالقان��������ون وال حاجة لخبي��������ر ليعينهما 

على ذلك.
 وم��������ن ذل��������ك يمك��������ن الق��������ول أن الخبير هو 
الش��������خص ال��������ذي اكتس��������ب خب��������رة علمية 
واس��������عة في مج��������ال عمل مع��������ني واصبح 
متخصص��������ًا في ادائ��������ه ملم��������ًا بتفاصيله 
ونواحيه بش��������كل يفوق الشخص العادي 
ما ُيّمكن��������ه من إبداء ال��������رأي الصحيح في 
املس��������ائل ذات الصلة بهذا العمل لكش��������ف 
مالبسات الحادث والوصول إلى الفاعل. 
 وال تع��������دو الخبرة عن كونها استش��������ارة 
فنية يلجأ إليه��������ا القاضي أو املحقق في 
مج��������االت االثبات ملس��������اعدته ف��������ي تقدير 
املسائل  التي يحتاج تقديرها إلى معرفة 
فني��������ة أو إدارية  عملي��������ة ال يملكها عضو 
السلطة القضائية املختصة بحكم عمله، 
 وقد يكون موضوع الخبرة مس��������ائل فنية 
مادية كما في حالة تش��������ريح جثة ملعرفة 
س��������بب الوفاة والوس��������ائل املستخدمة في 
ارت��������كاب الجريم��������ة, وق��������د تك��������ون لفحص 
الجروح والضربات, او وسائل اإلجهاض 
العمدية أو الجرائم الجنسية, وال ينحصر 
مج��������ال الخبرة ف��������ي املس��������ائل املادية, فقد 
يكون موضوع الخبرة مس��������ائل معنوية 
لبحث الحالة العقلية أو النفس��������ية لبيان 
القدرة على اإلدراك واالختيار أو التحقق 
من الصف��������ات املختلف��������ة التي يك��������ون لها 

تأثير في تطبيق الجزاء املالئم.   

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

الخصائص الفنية للخبرة 
في المجال الجنائي

ع��������ّرف الكراهية على أنه��������ا "كل قول أو عمل من 
ُ
فت

ش��������أنه إث��������ارة الفتن��������ة أو النع��������رات أو التمييز بني 
األف��������راد أو الجماع��������ات" وقد نص العه��������د الدولي 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام 1966 
حظ��������ر بالقانون أي��������ة دعوة إلى 

ُ
عل��������ى ما يل��������ي : "ت

الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تش��������كل 
تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف".

 ووفق��������ًا لالتفاقي��������ة الدولية للقض��������اء على جميع 
أشكال التمييز العنصري يعتبر "كل نشر لألفكار 
القائم��������ة عل��������ى التف��������وق العنص��������ري أو الكراهي��������ة 
العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري 
وكل عم��������ل من أعمال العنف أو تحريض على هذه 
األعمال ُيرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون 
أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات 
العنصرية، بما ف��������ي ذلك تمويلها، جريمة يعاقب 
عليه��������ا القان��������ون". وخط��������اب الكراهي��������ة مصطلح 
قانوني يمكن أن ُيع��������رف بكونه أي "عبارات تؤيد 
التحري��������ض عل��������ى الض��������رر )خاص��������ة التميي��������ز أو 

العدواني��������ة أو العنف( ويندرج خط��������اب الكراهية 
ف��������ي مركب��������ات "حري��������ة التعبي��������ر وحق��������وق األفراد 
والجماعات واألقلي��������ات ومبادئ الكرامة والحرية 
واملساواة" ويفرق بني حق الرأي وحق التعبير عن 
الرأي، فإن العال��������م ال يضع أي قيد على حق الرأي 
و يجعله مطلقًا ولكنه يضع قيودًا وضوابط على 
التعبير عن هذا الرأي فهن��������اك قيود منها احترام 
حق��������وق اآلخرين وحماية األم��������ن القومي وخطاب 
الكراهية يكون مفع��������م بالكراهية، يتعارض وقيم 
التس��������امح والعي��������ش املش��������ترك والت��������ي تحتاجها 
الجماع��������ات البش��������رية ول��������م يكن املش��������رع العراقي 
القانون بعيدا عن تجريم التجاوز عن حرية الراي 
والتعبير عنها في املواد )434،433 ‘ 435 ( وتحت 
عن��������وان )القذف والس��������ب( وت��������درج في التش��������ديد 
العقابي بني القذف والسب بمواجهة املجنى عليه 
ومن غير عالنية وجرائم الس��������ب والقذف اذا كانت 
علنية وبالتأكيد ان الضاب��������ط املهم بني العبارات 
الواردة ف��������ي الخطابات االعالمي��������ة او الدينية هو 

الخبي��������ر املنتخب والذي لدي��������ه الخبرة الكافية في 
تحديد العبارات الواردة وجرائم الس��������ب والقذف 
وان تشابهت مع خطابات الكراهية اال انها تبقى 

من الوقائ��������ع املرتبطة بالراه��������ن اليومي واحداثه 
واس��������قاطاته االجتماعية اما خطاب الكراهية فلم 
يت��������م االلتفات الى تأثي��������ره االجتماعي الذي تغول 
بش��������كل كبير لكننا قد نلتمس تطبيقا بسيطا له 
في قان��������ون مكافحة االرهاب رقم 13 لس��������نة 2005 
وم��������ا ذكر ف��������ي مش��������روع الجرائ��������م املعلوماتية لم 
يتضم��������ن رؤية واضحة ف��������ي التفرقة بني الخطاب 
والس��������لوك املفعم بالكراهية وبني جرائم التواصل 
االجتماع��������ي واالم��������ر بحاج��������ة الى قان��������ون ضابط 
للخط��������اب املح��������رض عل��������ى الكراهي��������ة وتجريم��������ه 
اضافة الى حملة تربوية ش��������املة للمنهاج وطرق 
التدري��������س لتك��������ون االولوي��������ة لخطاب التس��������امح 
والصدق والعفوية وخلق نوع من النهج التربوي 
القائ��������م الذي يش��������كل جانب��������ا وقائيا يح��������ول دون 
الوقوع بخطاب��������ات النهج املحرض على الكراهية 

والبغضاء.
لقد شكلت فضاءات الحرية في النظام الديمقراطي 
مناخا رحبا لظهور خطابات الكراهية والبغضاء 

والتج��������اوز عل��������ى حري��������ات االخري��������ن وحقوقه��������م 
الش��������خصية فص��������ار الول��������وج الى عوال��������م االخرين 
ومواجهة الرأي العام أمرا متيس��������را عبر املواجهة 
املباش��������رة او عبر وس��������ائل االع��������الم والفضائيات 
ومواق��������ع التواصل االجتماعي وم��������ن خاللها يتم 
الترويج لخطاب��������ات الكراهية الديني��������ة والقومية 
واملذهبية واالثنية لنرى بعد ذلك اسقاطات هذه 
الخطابات على العالقات االجتماعية واخالقيات 
التعام��������ل وبالتال��������ي عل��������ى بن��������اء الدول��������ة املدنية، 
ان مواجه��������ة الخطاب��������ات والجرائ��������م املعلوماتي��������ة 
يت��������م عب��������ر قان��������ون ملكافح��������ة الكراهي��������ة بجمي��������ع 
اش��������كالها وخطاباته��������ا التي بدأت تش��������كل حروبا 
الكتروني��������ة وما مصطلح��������ات ومفاهيم الجيوش 
اإللكتروني��������ة اال ش��������اهدة على صورة التس��������قيط 
االجتماع��������ي والسياس��������ي والثقافي وه��������ي ادوات 
املعركة التقنية التي نجد نتائجها بجرائم القتل 
والعنف واالرهاب التي يكون مجتمعنا ساحتها 

ومواطنيه ضحاياها.

تجريم الكراهية

القاضي ناصر عمران 

توقيف المتهم الحدث

التوقي��������ف أو م��������ا يصطل��������ح عل��������ى تس��������ميته 
)الحبس  ف��������ي بعض التش��������ريعات العربي��������ة ب�
االحتياطي( م��������ن اإلجراءات التي يمارس��������ها 
التحقي��������ق ومرحل��������ة  ف��������ي مرحل��������ة  القض��������اء 
املحاكم��������ة، ويعتب��������ر م��������ن اإلج��������راءات املهمة 
والخطي��������رة نظ��������رًا مل��������ا يترتب عليه م��������ن آثار 
عند التنفي��������ذ، والتوقيف تظه��������ر أهميته في 
الحيلولة دون هروب املتهم عندما يستشعر 
القاضي من وقائع الدعوى وظروف الجريمة 
إن املتهم ف��������ي نيته الفرار وعدم االمتثال أمام 
املحكم��������ة وق��������د يتخذ ق��������رار توقي��������ف لحماية 
املته��������م من انتقام ذوي املجنى عليه، وهذا ما 
يحصل في جرائم القتل في األرياف أو جرائم 
االعت��������داء عل��������ى الع��������رض، وهذا اإلج��������راء، أي 
التوقيف، يتصف أيضًا بالخطورة الشديدة 
لحجم األثر عند تنفيذه على املتهم لهذا فإن 
معظ��������م القوانني الجزائية اإلجرائية لم تجوز 
القب��������ض على أي إنس��������ان أو حبس��������ه إال بقرار 
صادر من السلطة القضائية املختصة ضمن 
شروط وضوابط معينة حددها القانون على 
أن ُيعام��������ل بما يتالءم مع إنس��������انيته وحفظ 
كرامت��������ه، وإن القاض��������ي عليه أن يق��������در أهمية 
القرار الص��������ادر عنه بتوقي��������ف املتهم الحدث 
وأن يعم��������ل موازن��������ة ذهنية ويس��������تحضر من 
خاللها الضرورة واألس��������باب التي تستدعيه 
 ملا يترتب من 

ً
التخ��������اذ قرار التوقيف مقارن��������ة

أثر على شخص الحدث املوقوف .
األهمي��������ة  ه��������ذه  التوقي��������ف  لق��������رار  كان  وإذا 
والخط��������ورة تج��������اه املته��������م بش��������كل ع��������ام فإن 
خطورته وأهميته تزداد عندما يكون التوقيف 
موجهًا إلى املته��������م الحدث والعلة في ذلك إن 
التوقي��������ف يمثل اعتداء عل��������ى حرية الفرد وال 
يتناسب بأي شكل من األشكال مع شخصية 
الح��������دث ومرحلت��������ه العمرية ويتع��������ارض مع 
التوجه العام للتش��������ريعات املعنية بش��������ؤون 
األح��������داث والتي تهت��������م باملصلح��������ة الفضلى 
لهذه الش��������ريحة وتأخذ في االعتبار املعاملة 
اإلنس��������انية واالبتعاد عن اس��������تعمال أساليب 
الش��������دة ومن ضمنها التوقيف ملدة طويلة أو 
استعمال الضرب أو وضع القيود الحديدية 
واألصف��������اد ...الخ، وتزداد خطورة وجس��������امة 
توقي��������ف املتهم الحدث تبع��������ًا لوقائع الدعوى 
وخطورتها والغاية التي أرادها القاضي من 
التوقيف خصوصًا إذا كان الحدث في مراحل 
عمري��������ة صغي��������رة عندم��������ا يك��������ون في س��������ن ال 
يتجاوز الخامسة عشر، أي يكون في مرحلة 

الصبا. حيث تكون بنيته الجسدية والعقلية 
ال تتالئم مع املكان الذي س��������وف يوضع فيه، 
والذي ُيمث��������ل بيئة خصبة لتع��������رض الحدث 
إلى حالة نفسية صادمة له نظرًا ملا يشاهده 

ويعانيه في وضعه الجديد.
إن تش��������ريعات األحداث بش��������كل عام لن تجوز 
توقيف املتهم الح��������دث إال في حاالت محددة 
واس��������تثنائية وهذا هو التوجه هو الذي سار 
علي��������ه قانون رعاية األح��������داث العراقي النافذ 
رقم ٧6 لسنة ١983، حيث نص في املادة )5٢/
أواًل( بع��������دم جوازية توقيف املتهم الحدث في 
املخالف��������ات وأجاز توقيفه ف��������ي جرائم الجنح 
وجرائ��������م الجنايات، ول��������م يوجب التوقيف إال 
في حالة واحدة أش��������ارت إلي��������ه الفقرة الثانية 
عندما تكون التهمة بجناية عقوبتها اإلعدام 

وكان عمر الحدث تجاوز الرابعة عشر . 
وهذا التوجه التش��������ريعي يتفق مع االتفاقات 
الدولية ويتناس��������ب مع املبادئ الدس��������تورية، 
أما فيما يخ��������ص االتفاقات الدولية فإن األمم 
املتحدة قد س��������اهمت إس��������هامًا فع��������ااًل بوضع 
مب��������ادئ عامة وخاص��������ة في قض��������اء األحداث 
الجانحني عبر االتفاقات واملعاهدات الدولية، 
وف��������ي ما يخص هذه املس��������ألة راعت االهتمام 
بالحدث وعدم املس��������اس به، ومن ذلك ما جاء 
بقواعد بكني حيث ورد فالقاعدة رقم )٢/١3( 
منه��������ا على ض��������رورة االبتعاد ع��������ن االحتجاز 
رهن املحاكمة واالستعاضة عنها بإجراءات 
ذهنية، كما وضحت القاعدة العاش��������رة أيضًا 
إن��������ه يت��������م إج��������راء االتص��������االت ب��������ني الجهات 
املنوط به��������ا إنفاذ القوان��������ني واملجرم الحدث 
على نحو يكف��������ل احترام املرك��������ز القانوني له 
وييس��������ر رفاهيته ويتفادى إيذائ��������ه مع ايالء 
االعتب��������ار ملالبس��������ات القضية، كم��������ا وضحت 
املادة العاشرة من القاعدة املذكورة بضرورة 
أن تك��������ون الش��������رطة أو جه��������از املالحق��������ة، عند 
وض��������ع يديه على الحدث، أن يبادر وبس��������رعة 
إل��������ى إع��������الن والدي��������ه أو أوليائ��������ه، أم��������ا فيما 
يخ��������ص مالئم��������ة معاملة الحدث م��������ع املبادئ 
الدس��������تورية وع��������دم امته��������ان حرية اإلنس��������ان 
وخصوصًا األحداث فإن معظم الدساتير قد 
 ضمن موادها القانونية على 

ً
نصت صراحة

احترام وكفالة الحريات .
 دس��������تور 

ً
وم��������ن ذلك ما ن��������ص علي��������ه صراحة

جمهورية العراق لس��������نة ٢٠٠5 في املادة )١5( 
من��������ه حي��������ث ج��������اء فيها )ل��������كل ف��������رد الحق في 
الحياة واألمن والحري��������ة وال يجوز الحرمان 
من هذه الحقوق أو تقييدها إال وفقًا للقانون 
وبن��������اًء على قرار ص��������ادر من جه��������ة قضائية 

مختصة( .
وال ب��������د من التأكي��������د على ض��������رورة أن يتأنى 
القاض��������ي عند إص��������دار القرار بش��������أن توقيف 
املتهم الحدث نظ��������رًا لآلثار املترتبة على مثل 
هذا الق��������رار حي��������ث يوضع الحدث ف��������ي مكان 
ال يتالئ��������م مع��������ه بعي��������دًا ع��������ن أس��������رته وبيئته 
الطبيعية الت��������ي عاش فيها مم��������ا يجعله في 
حالة نفس��������ية صعبة ومما يزيد األمر س��������وًء 
عندم��������ا يكون الح��������دث لم يس��������بق أن تعرض 
ملثل هذه الح��������االت الطارئة في حياته، وعلى 
العموم إن توقيف املته��������م الحدث إنما يكون 

في الغالب لألغراض اآلتية: 
١- إج��������راء الفح��������ص والبح��������ث أم��������ام مكت��������ب 

الدراسة الشخصية.
٢- تجن��������ب الخط��������ورة املتحققة م��������ن الجريمة 
التي ينسب ارتكابها إلى املتهم الحدث وهذه 
الخط��������ورة ناتجة من الخ��������وف من االنتقام أو 

خش��������ية فراغ املتهم أو ألي سبب آخر معقول 
يقتضي إص��������دار قرار التوقي��������ف، ومثال ذلك 
ف��������ي بعض جرائم القتل أو الس��������رقة املش��������ددة 
وعندما يكون الحدث من أصحاب الس��������وابق 
ولم يرتدع من فرض الجزاء الذي فرض عليه 

يلجأ القاضي إلى توقيفه.
3- عن��������د القبض على الحدث متس��������واًل أو في 
إح��������دى ح��������االت التش��������رد واالنح��������راف ومحل 
إقامت��������ه مجهول لدى القائ��������م بالتحقيق وفي 
ظ��������روف تس��������تدعي حماي��������ة الح��������دث يعم��������ل 
القاض��������ي عل��������ى إص��������دار ق��������راره بالتوقي��������ف 
الستبيان الحقيقة والوصول إلى معرفة أهل 

الحدث وذويه.
لق��������د ش��������ددت كثير م��������ن الدول عل��������ى أن يكون 
باملتهم الح��������دث مكان خاص ُينف��������ذ فيه قرار 
التوقي��������ف وال ي��������ودع ف��������ي أماك��������ن التوقي��������ف 
البالغ��������ني  للمتهم��������ني  املخصص��������ة  العادي��������ة 
تجنب��������ًا باالختالط بهم، كم��������ا يجب أن تكون 
هذه األماكن التي يتحفظ فيها على األحداث 
أماك��������ن تت��������الءم مع الح��������د األدن��������ى للمعاملة 
اإلنس��������انية الالئقة ومتوفر فيها املقتضيات 
الصحي��������ة الالزمة م��������ع ض��������رورة الفصل بني 
اإلناث والذكور والفصل بني الفئات العمرية 
الصغيرة عن الفئات األخرى القريبة إلى سن 
البل��������وغ ومراعاة كل األم��������ور األخرى الواجب 
اتخاذها ف��������ي التعامل الحس��������ن مع مثل هذه 
الشريحة، وفي العراق نصت املادة )5٢/ثالثًا( 
من قانون رعاية األحداث : )ُينفذ قرار توقيف 
الح��������دث في دار املالحظة أما في األماكن التي 
ال توج��������د فيها دار مالحظ��������ة فتتخذ التدابير 
ملنع اختالط الحدث مع املوقوفني بالغي سن 

الرشد(.
وعلى الرغم من وج��������ود هذا النص القانوني 
إال أن واق��������ع الحال في الع��������راق وفي كثير من 
ال��������دول العربية ال يتطابق م��������ع أهداف النص 
التش��������ريعي وغايات املش��������رع حي��������ث ال توجد 
أماك��������ن مؤهل��������ة لتوقيف األح��������داث حيث يتم 
توقيفه��������م ف��������ي مراكز الش��������رطة وف��������ي أماكن 
ال تت��������الءم مع متطلب��������ات املعامل��������ة الجنائية 

املخففة تجاه األحداث.
إن توقي��������ف األحداث ينبغ��������ي أن يكون تدبيرًا 
اس��������تثنائيًا ال يلج��������أ إلي��������ه القاض��������ي إال عند 
الحري��������ة  يم��������س  إج��������راء  لكون��������ه  الض��������رورة 
الش��������خصية ويجرح البراءة عن��������د هذه الفئة 
العمري��������ة وال يت��������الءم كثي��������رًا م��������ع الحق��������وق 
األساس��������ية للمواط��������ن ألن��������ه إج��������راء ُيمثل في 
جانبه اآلخر انتهاكًا لحرية اإلنس��������ان عندما 
يوض��������ع في مكان ال يس��������تطيع فيه ممارس��������ة 
حري��������ة التنقل ويك��������ون تحت ره��������ن االعتقال 
واالحتجاز، وإن توقيف املتهم ُيمثل خطورة 
كبيرة في حد ذاته��������ا لكونه ينزع الحدث من 
بيئت��������ه الطبيعية ويضعه ف��������ي مكان يختلف 
تمامًا عن تلك البيئ��������ة بعيدًا عن أهله منعزاًل 
عن الغير مما يؤثر سلبًا في حالته النفسية 
وحالته الس��������لوكية ومن املمكن أن يترك آثارا 

مستقبلية. 
عليه ال ب��������د أن يكون ق��������رار التوقيف متالئما 
مع أس��������باب اتخاذه وفي الوقت نفسه تراعى 
فيه الفترة املحددة للتوقيف وأن يكون موعد 
املحاكمة منسجمًا مع تاريخ نهاية التوقيف 
ف��������ي الجرائ��������م الخطيرة الت��������ي ال يمكن إخالء 
س��������بيل املتهم بكفالة فيه��������ا، وبذلك يكون قد 
حققن��������ا موازنة بني املحافظ��������ة على املصلحة 
العام��������ة م��������ن جه��������ة وراعينا أيض��������ًا املصلحة 

الفضلى للحدث ضمن ضوابط القانون .

عد الخبرة في املجال الجنائي إجراء من أهم إجراءات التحقيق ووسيلة من وسائل اإلثبات 
ُ
ت

في املواد الجنائية تباشره سلطة التحقيق وهي بصدد مسألة فنية تستلزم اإلملام بعلم او فن 
معني اذ قد تعترض املحقق او قاضي التحقيق في اثناء سير التحقيق بعض املسائل الفنية 
املهمة التي تحتاج معرفتها الى خبرة عملية ومهارة خاصة, كتحديد سبب الوفاة, وساعة 
حدوثها, او املادة املستعملة في قتل املجنى عليه الى غير ذلك من املسائل التي تشكل فنًا 

يحتاج الى من يحل رموزه وهم الخبراء.
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القاضي وائل ثابت الطائي

يثير موضوع الكراهية كمفردة لغوية متداولة الكثير من ردود األفعال على مستوى املتلقي، كفعل سلوكي باعتباره الضد للمفهوم اإلنساني بمفردته الجميلة 
)املحبة( وهي خط الشروع االول إلنتاجية االفعال الخارجة من مكامن الذات الداخلية الى فضاءات الواقع، كمعطى سلوكي له ماله وعليه ما عليه، ربما يغدو الحديث 
 
ً
عن الكراهية كشعور ونقله من الحالة النفسية الى الجانب االجتماعي باعتباره سلوكا مجرمًا، فيه الكثير من التأويل والتفسير والشرح والتحقيق وبالتأكيد محال

لتجاذب اآلراء والتي تشتد وتتسع لتضيق بعد ذلك وباملحصلة النهائية تكون رهينة واقعها وظرفها وحبيسة مقاصدها والتي تجد عند الفقه ضالتها وعلى 
اساس الرأي الفقهي ينعكس الرأي القانوني فما بني خطاب الكراهية وحرية التعبير خيط رفيع بقدر ما يضيق فان فيه من املرونة الشيء الكثير

https://www.hjc.iq/view.69845/
https://www.hjc.iq/view.69848/
https://www.hjc.iq/view.69843/
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يع��������رف التكييف بأنه "عمل قانوني إلزام��������ي يقوم به القاضي، 
يتفه��������م الواقعة ويحدد عناصرها ويتفه��������م القانون في الواقع 
ويحدد عناصره ويطب��������ق احدهما على االخر ويصف الواقعة 
وصف��������ا قانونيا". و يمكن اجمال ش��������روط صحة التكييف بعدة 

نقاط.
 األول تحدي��������د النم��������وذج القانون��������ي للجريم��������ة: وتعن��������ي فكرة 
النم��������وذج القانون��������ي للجريمة )ش��������مول الن��������ص العقابي على 
وصف دقيق لكل جريمة ويض��������م مختلف العناصر التكوينية 
لها فهي الش��������كل القانوني الذي حدده املش��������رع للجريمة حيث 
يجب ان يضم ن��������ص التجريم والعقاب كل م��������ن ركني الجريمة 
امل��������ادي واملعن��������وي وال بد م��������ن ان تتحقق الصلة بني الس��������لوك 
االجرام��������ي وبني النتيجة االجرامي��������ة بمدلولها املادي الن هذه 
الرابطة هي الس��������بيل الس��������ناد النتيجة الى الفعل وسميت هذه 
الرابطة بالعالقة الس��������ببية وهي العنصر الثالث من العناصر 
املكون��������ة للركن املادي كم��������ا ويدخل الركن املعن��������وي وعناصره 

ضمن مكونات النموذج القانوني للجريمة.
والش��������رط الثاني لصحة التكييف هو فحص الواقعة املرتكبة 
حيث تعد الجريمة واقعة انس��������انية اذ ترجع الى س��������لوك الفرد 
ال��������ذي يتناف��������ى مع القي��������م االجتماعية الس��������ائدة ف��������ي املجتمع 
فالجريم��������ة هي كل فعل يتع��������ارض مع ما هو ناف��������ع للجماعة 
وه��������ي انتهاك لقاع��������دة من قواعد الس��������لوك والجريم��������ة وال بد 
للقاضي ان يتفحص عناصر تلك الواقعة اإلنسانية واملتمثلة 
في الفعل الذي قام به الجاني والنتيجة التي ترتبت عليه وما 
ه��������و الباعث الذي دفعه الى ارتكاب هذا الفعل وهل كان قاصدا 
ارتكابه ام ال كل تلك العناصر املكونة للواقعة اإلنسانية يجب 
أن تراع��������ى في عملي��������ة التكيي��������ف، فالجريمة كحقيق��������ة واقعية 
س��������لوك ليس من ش��������أن الرجل العادي أن يتخ��������ذه لو وجد في 
الظرف ذاته. والش��������رط الثالث لصحة التكييف حدوث التماثل 
بني مكونات النموذج القانوني للجريمة مع العناصر املكونة 
للواقع��������ة و يج��������ب ان يمنح القاض��������ي مكنة التفس��������ير لتحديد 
املعنى الذي يقصده الش��������ارع م��������ن ألفاظ النص لجعله صالحا 
للتطبي��������ق على وقائع الحياة االان تفس��������ير قان��������ون العقوبات 
يجب ان يكون ضيقا طبقا ملا يقرره مبدأ الشرعية الن التوسع 
في تفس��������ير نصوص التجريم والعقاب يؤدي الى اس��������تحداث 
جرائم وعقوبات لم يرد بشأنها نص كما انه يحضر استعمال 
القياس ف��������ي أعمال نصوص التجريم والعق��������اب اذ ال يمكن ان 
يعتبر الفعل جريمة قياس��������ا على فعل اخ��������ر قد جرمه القانون 
طاملا ان الفعل االول لم يتقرر في القانون انه جريمة فالتشريع 
العقاب��������ي يحتوي على مواد قانوني��������ة عديدة تضمنت تجريم 
االفع��������ال واملعاقبة عليها وهنا يترتب عل��������ى تحقيق التكييف 
تسمية الجريمة باسم معني وتحديد النص القانوني الواجب 

التطبي��������ق ويظهر اثر تحقق التكييف 
بالنس��������بة لتحديد الوصف القانوني 
للجريمة في اخت��������الف اركان الجرائم 
فلكل جريمة نموذجها الخاص الذي 
تتمي��������ز ب��������ه عن غيره��������ا م��������ن الجرائم 
فالقاضي يستطيع ان يحدد النموذج 
القانوني للجريم��������ة وبالتالي إعمال 
نص��������ا  ال��������ى  باالس��������تناد  التكيي��������ف 
قانونيا معني ويعتبر التكييف عمال 
اساسيا وضروريا للقاضي وهو من 

اختصاصه.

التكييف القانوني للجريمة

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي ثقافة قانونية
في مقاالت س��������ابقة تطرقنا الى ان الحقوق والحريات الدستورية 
املطلقة تجد عند تطبيقها مقتضيات تجعل من تحديدها ضرورة 
واجب��������ة، الن ممارس��������ة الحقوق والحريات دون ضوابط من ش��������أنه 
ان يخل��������ق تصادما وتعارضا بينه��������ا وبالتالي يؤدي الى فوضى 
اجتماعية السيما وان هذا التحديد والتقييد تتطلبه طبيعة هذه 
الحقوق وضرورات التعايش الس��������لمي وان كل ذلك يجب ان يكون 
في اطار تنظيم القانون على أن ال يمس هذا التنظيم جوهر الحق 

او الحرية. 
اال ان املواثيق الدولية ومنها العهد الدولي لحقوق االنسان املدنية 
والسياسية نصت على حقوق وحريات مهمة وجعلت منها مبادئ 
دستورية في اغلب دساتير دول العالم وهذه الحقوق وجدت لتكون 
مطلقة ال يمكن تحديدها باي شكل من االشكال وان اي تحديد لها 
س��������وف يمس بطبيعتها وجوهرها، ومنها حق االنسان بالحفاظ 
على كرامته وس��������المة جس��������ده وعدم تعرضه للتعذيب والي سبب 
وهو حق نصت عليه املواثيق الدولية وجعلته حقا مطلقا ال يقبل 
التقييد ونصت على عدم ج��������واز التذرع باي مبررات النتهاك هذا 
الح��������ق، وقد ورد هذا الح��������ق مطلقا في دس��������تور جمهورية العراق 
لع��������ام ٢٠٠5 في امل��������ادة 3٧ منه والتي جاءت مؤك��������دة على ان كرامة 
االنسان مصونة وتحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي 

واملعاملة غير االنسانية.
 الح��������ق الثاني هو حق االنس��������ان بان ال يعاق��������ب على فعل لم ينص 
عليه القانون او على فعل لم يرتكبه وقد ورد هذا الحق في املواثيق 
الدولي��������ة واعتبر من اهم الحقوق واملبادئ الدس��������تورية وهو مبدأ 
ش��������رعية الجرائم والعقوبات والذي يؤكد على شخصية العقوبة 
وال يجرم وال يعاقب ش��������خص اال بموجب نص ف��������ي القانون، وقد 
نص على هذا الحق دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠5 في املادة 
١9 / اوال من��������ه وج��������اء حقا ومب��������دأ مطلقا غير مقي��������د، وكذلك مبدأ 
علنية الجلس��������ات، وهو مبدأ صريح نص��������ت عليه املواثيق الدولية 
ويتعلق بصدور األحكام وإجراء املحاكمات بصورة علنية، وحق 
اإلنسان بالجنس��������ية حيث نصت اغلب الدساتير الى حظر سحب 
الجنس��������ية وال يجوز س��������حبها الي غ��������رض وكذلك حري��������ة املعتقد 
والضمير ايض��������ا هذه الحرية يجب ان تم��������ارس دون تقييد، وهي 
ال تقب��������ل التنظيم بطبيعتها كونها وجدت مطلقة لتعلقها بأفكار 
خاصة بالشخص ذاته ال يمكن تقييده فيها باي حال من االحوال، 
وقد نصت املادة ٤٢ من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠5 " لكل 
ف��������رد حرية الفكر والضمير والعقي��������دة " وهي حرية مطلقة ال اكراه 

فيها .
هذه الحقوق وصفت في العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية 
عل��������ى انه��������ا حق��������وق وحري��������ات ال تقب��������ل االنتق��������اص وال ت��������رد عليها 
اس��������تثناءات وهذه الحقوق ال يجوز تقييده��������ا او تنظيمها بقانون 
كونه��������ا حقوق مطلقة بطبيعتها حتى في حالة اعالن الطوارئ فاذا 
ما اعلنت الدولة حالة الطوارئ رس��������ميا فانها تبقى ملتزمة بأحكام 
الدس��������تور وأحكام القانون وتبقى الرقاب��������ة القضائية هي من تراقب 
ادارة االس��������تثناءات التي تحدث بش��������أن الحقوق املطلقة خاصة تلك 
التي ال تقبل التنظيم والتقييد، ففي حالة إعالن الطوارئ مثال يكون 

الهدف الحفاظ على س��������يادة القانون والسيطرة 
عل��������ى امن املجتم��������ع لذا تبقى حماي��������ة الحقوق 
الت��������ي ال يمك��������ن تقييده��������ا ومنع التعس��������ف في 
تطبيق االس��������تثناءات التي ترد عليها ضرورة 
ملحة، ويحق الي ش��������خص يدعي انتهاك حقه 
او تقيي��������د حريت��������ه اللج��������وء الى القض��������اء، وان 
الدس��������تور العراقي حتى ف��������ي حالة اعالن حالة 
الط��������وارئ رس��������ميا فانه اج��������از لرئيس مجلس 
الوزراء ادارة شؤون البالد اثناء حالة الطوارئ 
بما ال يتعارض مع أحكام الدس��������تور اس��������تنادا 

ألحكام املادة 6١ / تاسعا من الدستور.

حقوق وحريات ال تقبل التنظيم

  القاضية أريج خليل

موجز المحاكم
نشاطات

أعل��������ن معه��������د التطوي��������ر القضائي، 
انج��������از 34 نش��������اطا تدريبيا خالل 
النصف األول من عام 2022،  مبينًا 
أن )16( ورش��������ة عم��������ل ق��������د أنجزت 

خالل تلك الفترة.   
وذك��������ر مراس��������ل "القض��������اء" انه "منذ 
بداي��������ة ع��������ام 2022 ولغاي��������ة نهاي��������ة 
ش��������هر حزيران بل��������غ الع��������دد الكلي 
للنشاطات املنجزة للمعهد اكثر من 
)34 ( نش��������اطا"، مضيفًا ان "النصف 
االول له��������ذا الع��������ام انف��������رد بانجاز  
)16( ورشة عمل خصصت للقضاة 
واملحقق��������ني واملوظف��������ني تضمن��������ت 
جوانب متعددة ك� )الفس��������اد املالي 
وجرائ��������م غس��������ل االم��������وال ودعاوى 
والبح��������ث  الش��������خصية  االح��������وال 
القضائية  االجتماعي والتبليغات 
ش��������ارك  وقد  القضائية(  والخب��������رة 
ومحقق��������ني  قض��������اة   )207( فيه��������ا 
قضائيني"، مشيرا إلى "تنظيم )13( 
دورة تدريبي��������ة ملنتس��������بي مجلس 
القضاء االعلى ش��������ارك فيها )155( 

موظفا من جميع االختصاصات".

مخدرات
جناي��������ات  محكم��������ة  أص��������درت 
استئناف  رئاس��������ة  في  الرصافة 
االتحادي��������ة،  الرصاف��������ة  بغ��������داد 
أحكام��������ا بحق خمس��������ة مجرمني 
واح��������د  كل  عل��������ى  بالس��������جن 
س��������نوات  عش��������ر  مل��������دة  منهم��������ا 
املتاج��������رة باملواد   ع��������ن جريم��������ة 

املخدرة.
وأوضح مراسل املركز اإلعالمي 
أن  األعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
"محكمة جنايات الرصافة نظرت 
قضاي��������ا 5 متهم��������ني باملتاج��������رة 
ف��������ي العاصمة  بامل��������واد املخدرة 
بغداد"، الفتا إل��������ى أن "املجرمني 
باملتاج��������رة  اعترف��������وا  الخمس��������ة 

وتعاطي املواد املخدرة".
أص��������درت  "املحكم��������ة  أن  وأك��������د 
بحقهم أحكاما بالس��������جن عشر 
سنوات، اس��������تنادا ألحكام املادة 
28/اوال م��������ن قان��������ون املخ��������درات 
واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 
2017 وبداللة مواد االشتراك 47 

و 48 و 49 منه".

ورشة
عقدت رئاس��������ة محكمة استئناف 
األنب��������ار االتحادي��������ة ورش��������ة عمل 
االس��������تئناف  رئي��������س  ترأس��������ها 
القاض��������ي عب��������د الله محم��������د عبد 
كما حضر الورشة عضوا الهيئة 
موف��������ق  القاضي��������ني  التمييزي��������ة 
حماد عبد و مازن وس��������مي فليح 
و جميع السادة املنفذين العدول 

في االنبار.
 واك��������د رئي��������س االس��������تئناف على 
العديد من النقاط املهمة لتطبيق 
قان��������ون التنفيذ رقم )45( لس��������نة 
1980 املعدل وأعماله عند تطبيق 
نص امل��������ادة )3٢/ثالث��������ا(، وجرى 
الوقوف على املواضيع الخالفية 

للقانون وسبل معالجتها.
  وتطرق االجتماع لدور املنفذين 
العدول من خ��������الل عرض العديد 
من القضايا التي تمن مناقشتها 
والتوصل الى س��������بل معالجتها، 
وتخللت ورش��������ة العمل مداخالت 
م��������ن قبل الس��������ادة الحض��������ور وتم 

ذكر املشاكل التي تواجه عملهم.

■ عالء محمد

والوصاي��������ة  الوالي��������ة  إس��������قاط    -  1
والقوامة

نصت املادة 111 من قانون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969 على ما يلي:

أو  الوصاي��������ة  أو  الوالي��������ة  إس��������قاط 
القوامة عن املحكوم عليه هو حرمانه 
من ممارسة هذه السلطة على غيره 

سواء تعلقت بالنفس أو املال.
قان��������ون  م��������ن   112 امل��������ادة  ونص��������ت 

العقوبات رقم 111 لسنة 1969 :
إذا حكم على الولي أو الوصي 

جنح��������ة  بعقوب��������ة  القي��������م  أو 
اخ��������الال  ارتكبه��������ا  لجريم��������ة 
بواجب��������ات س��������لطته أو ألية 
جريم��������ة أخ��������رى يب��������ني م��������ن 
ظروفه��������ا أنه غير جدير بان 
يكون )ولي��������ا( أو )قيما( أو 
)وصيا( ج��������از للمحكمة أن 
تأم��������ر بإس��������قاط الوالية أو 

الوصاية أو القوامة عنه.
2 - حظر ممارس��������ة 

العمل
نص��������ت  فيم��������ا 
 113 امل��������ادة 

من قانون العقوبات رقم 111 لس��������نة 
1969 : الحظر من ممارس��������ة عمل هو 
الحرم��������ان م��������ن حق مزاول��������ة مهنة أو 
حرفة أو نش��������اط صناعي أو تجاري 
أو فني تتوق��������ف مزاولته على اجازة 

من سلطة مختصة قانونا.
قان��������ون  م��������ن   114 امل��������ادة  ونص��������ت 
العقوبات رقم 111 لس��������نة 1969: إذا 
ارتك��������ب ش��������خص جناي��������ة أو جنحة 
إخ��������الال بواجبات مهنت��������ه أو حرفته 
أو نش��������اطه وحك��������م عليه م��������ن اجلها 
بعقوبة سالبة للحرية ال تقل 
مدتها عن ستة اشهر 
للمحكم��������ة  ج��������از 
الحكم  اصدار  وقت 
باإلدان��������ة أن تحظر 
ممارس��������ة  علي��������ه 
عمل��������ه م��������دة ال تزيد 
عل��������ى س��������نة فإذا 
مثل  إلى  عاد 

جريمت��������ه خ��������الل الخم��������س س��������نوات 
التالي��������ة لص��������دور الحك��������م النهائ��������ي 
بالحظ��������ر ج��������از للمحكم��������ة أن تأم��������ر 
بالحظ��������ر م��������دة ال تزي��������د عل��������ى ثالث 

سنوات.
ويبدا سريان مدة الحظر من تاريخ 
انته��������اء تنفيذ العقوبة أو انقضائها 

ألي سبب.
3 – سحب اجازة السوق

قان��������ون  م��������ن   115 امل��������ادة  ونص��������ت 
العقوب��������ات رق��������م 111 لس��������نة 1969 : 
س��������حب إجازة الس��������وق ه��������و انتهاء 
مفعول اإلجازة الص��������ادرة للمحكوم 
علي��������ه وحرمانه م��������ن الحصول على 
اجازة جدي��������دة خالل املدة املبينة في 

الحكم.
قان��������ون  م��������ن   116 امل��������ادة  ونص��������ت 
العقوب��������ات رق��������م 111 لس��������نة 1969 : 
كل م��������ن حكم علي��������ه لجريمة ارتكبها 
عن طريق وس��������يلة نق��������ل الية إخالال 
بااللتزام��������ات التي فرضه��������ا القانون 
يجوز للمحكم��������ة وقت اصدار الحكم 
باإلدان��������ة أن تأمر بس��������حب إجازة 
الس��������وق منه مل��������دة ال تقل عن 
ثالثة اشهر وال تزيد على 

ثالث سنوات.

التدابير االحترازية السالبة للحقوق

غسان مرزة

ص��������در ع��������ن املرك��������ز العرب��������ي للدراس��������ات والبحوث 
العلمية ف��������ي جمهورية مصر العربي��������ة لعام 2022 
الكتاب املوسوم )الدعوى الدستورية .. في ضوء آراء 
وأحكام القضاء الدستوري( للقاضي عواد حسني 

ياسني العبيدي بخمسمائة وواحد صفحة.

وذكر الباحث في مقدمة كتابه أن القضاء الدستوري 
في العراق قد دأب على ممارس��������ة اختصاصه على 
دس��������تورية القوان��������ني واألنظمة من خ��������الل تحريك 
الدعوى الدستورية سواء من اإلفراد أم من الهيئات 
أم من املحاكم املختلفة وان أداة القضاء الدستوري 
في العراق في بسط رقابته على دستورية القوانني 
هي الدع��������وى الدس��������تورية املباش��������رة أو عن طريق 

الدفع الفوري اإلحالة إلى املحكمة الدستورية.  
كما تطرق الكاتب في الفصل األول املقسم إلى ثالثة 

مباحث إلى ماهية الدعوى الدستورية.

وأش��������ار الكاتب في املبحث األول من��������ه إلى تعريف 
الدع��������وى الدس��������تورية، أما في املبح��������ث الثاني فقد 
تط��������رق إل��������ى أركان الدعوى الدس��������تورية وش��������روط 
قبوله��������ا، وكم��������ا بني ف��������ي املبحث الثال��������ث موضوع 

الدعوى الدستورية وأنواعها.
كما تناول في الفصل الثاني من كتابه على الجهة 
اتها  املختصة بنظ��������ر الدعوى الدس��������تورية وإجراء
وأوج��������ه الطعن بعدم الدس��������تورية، إم��������ا في الفصل 
الثالث فقد وضح طرق اتص��������ال املحكمة بالدعوى 
الدس��������تورية، وفي الفصل الرابع تطرق إلى ماهية 

الحك��������م القضائ��������ي الدس��������توري، أم��������ا ف��������ي الفصل 
الخام��������س فقد ب��������ني حجية الحك��������م القضائي بعدم 

الدستورية وآثاره.
وخت��������م الباح��������ث كتابه بض��������رورة ترجم��������ة مفهوم 
الدعوى الدستورية من خالل وضع تعريف شامل 
للدعوى الدستورية ومن ثم الوقوف على طبيعتها 
القانونية وذك��������ر خصائصها والتعريف بصورها 
وشروطها وبيان صورها وانتهائه بالوصول إلى 
الحك��������م القضائي الصادر في الدعوى الدس��������تورية 

ومعرفة حجيته.

الدعوى الدستورية .. في ضوء آراء وأحكام القضاء الدستوري

 ■ غالف الكتاب

■ بغداد / القضاء

س��������جلت ح��������االت الطالق ف��������ي حزيران 
املاضي زيادة بأكثر من ألف حالة عما 
مس��������جل خالل شهر أيار، اذ وصل عدد 
الحاالت املسجلة في املحاكم العراقية 
إل��������ى 6630 حال��������ة طالق، بينما ش��������هد 
شهر أيار املاضي تسجيل 5270 حالة.

وأف��������ادت إحصائي��������ة رس��������مية ملجلس 
القضاء األعلى اطلعت عليها "القضاء" 
ب��������أن "محاكم األحوال الش��������خصية في 
بغ��������داد الك��������رخ س��������جلت أعل��������ى معدل 
لحاالت الطالق في حزيران بتسجيلها 
1180 حال��������ة، وحل��������ت محاك��������م بغ��������داد 
الرصافة في املرتبة الثانية بتسجيلها 
1040 حال��������ة، وج��������اءت البص��������رة ثالثا 

ب�727 حالة طالق".
وأكدت اإلحصائية أن "مجموع حاالت 
الطالق في جميع املحافظات بلغ 6630 

حالة خالل الشهر نفسه".

 وتابع��������ت اإلحصائية إل��������ى أن "حاالت 
تصدي��������ق الط��������الق الخارج��������ي بلغ��������ت 
4660 حال��������ة، بينم��������ا وصل��������ت ح��������االت 
التفري��������ق بحك��������م قضائ��������ي إل��������ى 1670 
حال��������ة"، وهو ما يفس��������ر زي��������ادة حاالت 
الطالق باس��������تمرار بحسب مختصني 
ف��������ي الش��������أن االجتماع��������ي ح��������ذروا من 
املكاتب الش��������رعية خارج املحاكم التي 
ال تعي��������ر أهمية للرابط��������ة الزوجية وال 
تبذل جهدا ف��������ي إصالح ذات البني بني 
الزوجني املقبلني عل��������ى االنفصال، ألن 

هدفها الربح املادي فقط.
 وأرجع��������ت قاضي��������ة أحوال ش��������خصية 
في الك��������رخ ارتفاع ح��������االت الطالق في 
محكمته��������ا إلى "االنفتاح الذي ش��������هده 
العراق خالل السنوات االخيرة وساهم 
إل��������ى حد كبي��������ر ارتفاع نس��������بة الطالق 
الس��������يما عندم��������ا ش��������اع ف��������ي املجتمع 
الهات��������ف النق��������ال الذي يس��������وء البعض 
اس��������تخدامه وما يحتوي��������ه الهاتف من 

برامج، ومواق��������ع التواصل االجتماعي 
بات��������ت خطرًا يه��������دد العالق��������ة الزوجية 
خصوص��������ًا وان  البرام��������ج دون رقاب��������ة, 
فنرى ان اغلب املش��������اكل تكون بس��������بب 
غي��������ر  او  عالق��������ات  زوجي��������ة  خيان��������ات 

مشروعة".  
وأضاف��������ت "ال يمكن أن نغ��������ض البصر 
أيض��������ا عن تدخالت العائالت في حياة 
املتزوج��������ني الت��������ي ت��������ؤدي  إل��������ى انهيار 
بي��������ت الزوجي��������ة، كم��������ا وان ع��������دم توفر 
فرص العم��������ل وكذلك العم��������ر الصغير 
ت��������ؤدي  اس��������باب  كله��������ا   للمتزوج��������ني 
ال��������ى الوص��������ول ال��������ى محاك��������م االحوال 

الشخصية وايقاع الطالق". 
أما عن عدد حاالت الزواج، فقد أوردت 
اإلحصائية أن "مجموع الحاالت وصل 
في ش��������هر حزيران إلى 32031 بحسب 
عق��������ود ال��������زواج املس��������جلة ف��������ي املحاكم 
وتصديق عقود الزواج الواقعة خارج 

املحكمة".

الطالق يس��جل زيادة في حزيران ويص��ل ل�6630 حالة

كتاب
قضائي

قصة
األخرية
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