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جملس القضاء األعلى يواصل إجراءاته 
الوقائية للحد من انتشار فريوس كورونا

استئناف بابل تستثمر الدوام اجلزئي وقلة الزخم 
بأعمال ترميمية يف مبناها

اإلفتتاحية

بغداد/ إيناس جبار
"

تتداول صفحات مواق��������ع التواصل االجتماعي بني 
الحني واآلخ��������ر قصصا مختلفة عن نس��������اء ورجال 
ق��������رروا إنهاء حياتهم بطرق مختلف��������ة منها الحرق 
أو االرتم��������اء من مجس��������ر أو بالش��������نق، غي��������ر أن هذه 
القضاي��������ا ال تنتهي ف��������ي املحاكم إال بع��������د إجراءات 

تحقيقية عميقة.
فبع��������د ه��������ذه الح��������وادث تمع��������ن املحاك��������م بحثا عن 
األس��������باب وما إذا كانت هناك خفاي��������ا خلفها، فهل 
هن��������اك عقوب��������ات تطول مس��������ببي هذه الح��������االت أو 
املحرض��������ني عليها، وما هي أس��������باب هذه الحوادث 

في الغالب؟

يق��������ول قاضي محكمة جنايات الك��������رخ حيدر جليل 
البيراوي إن "املادة 408 من قانون العقوبات العراقي 
رقم 11 لس��������نة 1969 النافذ ناقشت ومن خالل ثالث 

فقرات موضوعة التحريض على االنتحار".
وأض��������اف البي��������راوي أن "الفق��������رة األول��������ى م��������ن املادة 
تناولت عقوبة املحرض على االنتحار أو الشخص 
أدوات  تجهي��������ز  أو  بتوفي��������ر  يق��������وم  كأن  املس��������اعد 
االنتحار أو يساعد بشكل ما على ارتكاب الحادث"، 
الفتا إلى أن "الفقرة نصت على ان يعاقب بالس��������جن 
مدة ال تزيد عن س��������بع سنوات في حالة تمت عمليه 
االنتح��������ار"، ويواصل  بالقول  إن��������ه "في حال لم يتم 
االنتح��������ار وفقط تم الش��������روع فيه ول��������م يكتمل كان 
أطلق الضحية عيارا ناريا من مس��������دس ولم يصب 

نفسه أو انقطع الحبل وعدة أمثلة أخرى هنا تكون 
العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى خمس سنوات".

ويفص��������ل القاض��������ي البي��������راوي الفق��������رة الثانية من 
القانون بالقول أن "املنتحر إذا لم يتم ال� )18(  س��������نة 
من عمره أو إذا كان ناقص األهلية )مصاب بمرض 
عقل��������ي( يع��������د ذلك ظرفا مش��������ددا عل��������ى املحرض أي 
انه ينال أقص��������ى درجات العقوب��������ة والتي قد تصل 

للسجن املؤبد".
وأوض��������ح أن "ال عق��������اب عل��������ى املنتحر أو من ش��������رع 
باالنتح��������ار ولكن ال��������رأي العام والع��������رف املجتمعي  
يعاقبه بالزج��������ر الديني واالجتماع��������ي إضافة إلى 
العقوبة السماوية"، مبينا أن "أكثر حاالت االنتحار 

الواردة إلى املحاكم هي من قبل النساء".

وبحث��������ا في األس��������باب، ف��������ي ما يخ��������ص الرجال فأن 
البيراوي يب��������ني أن "حاالت االنتحار الواردة اغلبها 
بس��������بب العوز املادي الذي تفاقم في الفترة األخيرة 
بسبب الظروف االقتصادية واألمنية وكذلك بسبب 

التركيب املجتمعي الهش".
ويلف��������ت إل��������ى أن "االس��������باب التي تدفع النس��������اء في 
الغالب إلى االنتحار هو التضييق األسري والعنف 
الذي تتعرض له النس��������اء س��������واء من الزوج أو األب 
أو األخ، فاالعتداء بالضرب واالضطهاد يؤدي إلى 
االنتحار أو يعتبر من عوامله ولكال الطرفني نساء 

او رجال". 
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المخدرات واالبتزاز االلكتروني أسباب جديدة لالنتحار

بغداد / علي البدراوي

أعلن��������ت إدارة املعهد القضائي اس��������تئناف 
الدراس��������ة مطلع حزيران املقب��������ل بإجراءات 
وقائي��������ة صارم��������ة حرص��������ا عل��������ى س��������المة 

األساتذة والطالب.
وفي حوار موس��������ع م��������ع مدير ع��������ام املعهد 
الس��������يدة فاتن محسن هادي ذكرت أن "قرار 
اس��������تئناف ال��������دوام اتخذ بع��������د اجتماع في 
مجلس القض��������اء األعلى بحضور الس��������يد 
رئيس املجلس القاضي فائق زيدان ألن عدد 
طالبنا قليل قياسا بالجامعات والكليات 
االخرى، مع مراع��������اة وتطبيق ادارة املعهد 
لوس��������ائل الس��������المة وهو ما حظي بتأييد 
الس��������يد رئيس املجل��������س بعد ما ملس��������ه من 
توجه الهيئة التدريسية باستئناف الدوام 

مع تشديده على تطبيق اجراءات السالمة 
والوقاي��������ة املقرة من خلي��������ة االزمة واللجنة 

العليا للسالمة الوطنية".
وأضافت "تم االتف��������اق مع صحة االعظمية 
بتواج��������د فريق طب��������ي من القط��������اع املذكور 
لفح��������ص طلب��������ة املرحلت��������ني واخ��������ذ عينات 
منه��������م لضم��������ان س��������المتهم وخلوه��������م من 
حمل في��������روس كورون��������ا، وس��������يبدأ الدوام 
صبيحة يوم االثن��������ني املصادف 1 حزيران 
بش��������كليه الصباحي واملس��������ائي م��������ع الغاء 
التدريب العملي للشهر املذكور فقط وذلك 
الس��������تئناف املواد النظرية التي فاتت على 
الطلبة اثناء فترة الحظر ولضمان اكتمال 
اخذه��������ا من قبل الطلبة بش��������كل كامل. علما 
ان الدراس��������ة س��������تكون في يوم��������ي الجمعة 

والسبت".

وبش��������أن موع��������د اختب��������ار املتقدم��������ني على 
الدراسة في املعهد قالت "اطمئن املتقدمني 
ب��������أن االمتحان ب��������اٍق وفقًا لنف��������س ما رتب 
له لك��������ن موعد امتحانه س��������يتحد بموجب 
م��������ا تصدره خلي��������ة االزمة واللجن��������ة العليا 

للسالمة والصحة الوطنية".
وعن وضع املعهد بع��������د ضمه الى مجلس 
القضاء األعلى، تابعت هادي "شهد املعهد 
تطورًا ملموس��������ًا على مس��������توى الدراس��������ة 
والقبول فيه، وكذلك اضافة مناهج دراسية 
في غاية األهمية بهدف االرتقاء بمستوى 
أداء القضاة ونواب االدع��������اء العام. ناهيك 
ع��������ن النهضة العمرانية التي اعترت املعهد 
منذ اول أيام إدارته من قبل مجلس القضاء 
األعلى بشكل اليقارن عما كان عليه سابقًا 
لت��������راه على الح��������ال الذي هو في��������ه االن من 

تطور ملموس شهد مرافقه كافة".
وأكملت "شهد املعهد حملة إعمار وتأهيل 
وتطوير واس��������عة ش��������ملت أرجاءه واروقته 
كاف��������ة، تضمن��������ت ع��������دة مراح��������ل وبتوجيه 
وإش��������راف ميداني مباش��������ر من قبل السيد 
رئيس مجلس القضاء األعلى بهدف اظهار 
هذا الصرح العلمي العريق بصورة مميزة 
والئق��������ة تناس��������ب ومكانت��������ه املرموق��������ة، وال 
نخفي سرًا ان ذكرنا ان بناية املعهد كانت 
بحال اليسر مطلقًا وال يليق بعنوانه لذلك 
من أولوي��������ات خطة املجلس تج��������اه املعهد 
كان��������ت الش��������روع بحمل��������ة عمرانية ش��������املة 
طالت كافة مرافقه ومنش��������آته ش��������رعت بها 

املالكات العاملة باملجلس".
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المعهد القضائي يعلن عودة الدراسة مطلع الشهر المقبل

ُكتاب العدد

القاضي ناصر عمران
املوقف القانوين من اجلرائم املضرة 
بالصحة العامة يف القانون العراقي 

بغداد / عالء محمد

يش��������غل  مته��������م  أوراق  أحيل��������ت 
وظيف��������ة مدي��������ر قس��������م مكافح��������ة 
مخ��������درات الك��������رخ ال��������ى محكمة 
بتهم��������ة  الرصاف��������ة  جناي��������ات 
الرشوة بعد تعامله مع )معقبة( 
مس��������تغال منصبه ومكانته في 
إح��������دى دوائ��������ر الدول��������ة لغرض 

االبتزاز.
وساهمت جهود ملحكمة تحقيق 
الرصاف��������ة في القاء القبض على 
املته��������م وبحوزت��������ه مبل��������غ مالي 

ق��������دره )س��������بعة مالي��������ني دين��������ار 
عراقي( وتم تصديق اقواله من 
قب��������ل القاضي املخت��������ص بعدما 

اعترف بتفاصيل الحادثة.
ويقول قاض��������ي محكمة تحقيق 
الرصافة بشار محمد في مقابلة 
مع "القضاء" إنه "تم إخبار قسم 
التحقيق في مديرية امن األفراد 
من قبل احد األش��������خاص والذي 
كان احد اقاربه موقوفا ومودعًا 
ل��������دى قس��������م مديري��������ة مكافح��������ة 
مخ��������درات الك��������رخ ب��������أن اح��������دى 
تعم��������ل بصفة  والت��������ي  النس��������اء 

انه��������ا محامية  معقب��������ة وتدعي 
مدير  بمساعدة  عليهم  اتصلت 
قس��������م مكافحة مخ��������درات الكرخ 
وه��������و ضابط برتبة عميد حيث 
كانت تتردد على الدائرة املشار 
اليه��������ا م��������ن اج��������ل تعقيب بعض 
باملوقوفني  الخاص��������ة  القضايا 
هناك وأخبرتهم بأنها تستطيع 
اط��������الق س��������راح )ابنه��������م( مقابل 
مبلغ مالي قدره اثنا عش��������ر الف 

دوالر امريكي".
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بغداد/ ليث جواد

عل��������ى الرغم م��������ن العقوبات الت��������ي فرضتها 
القوانني النافذة والتي تصل إلى حد سلب 
األطفال من ذويه��������م، مازالت ظاهرة العنف 
ض��������د الطفل تتفاق��������م، فقد س��������جلت املحاكم 
العراقي��������ة 1606 دع��������وى بهذا الش��������أن خالل 
الع��������ام املاض��������ي، طبقا إلحصائية رس��������مية 
ملجل��������س القضاء األعلى، بغ��������ض النظر عن 
تلك الت��������ي بقيت خل��������ف األب��������واب املوصدة 
ولم تس��������جلها املحاكم بس��������بب قل��������ة الوعي 

القانوني واألعراف االجتماعية. 
وفيم��������ا ي��������رى ق��������اض متخص��������ص بالعنف 
األس��������ري أن العقوبات الواردة في القوانني 
كافي��������ة ل��������ردع ه��������ذه الظاهرة، يؤك��������د خبير 

قانوني الحاجة الى تش��������ريع موحد خاص 
يالئم األعراف العراقية.

وق��������ال قاض��������ي محكمة العنف االس��������ري في 
الرصافة علي كمال في حديث ل�"القضاء" إن 
"تعنيف األطفال يأخذ صورا متعددة منها 
االهم��������ال والض��������رب فضال ع��������ن االعتداءات 
الجس��������دية والنفسية والجنس��������ية املختلفة 
الت��������ي تمارس ضد االطف��������ال من قبل ذويهم 
او مم��������ن هم على رعايتهم س��������واء كان االب 

او غيره".
وتاب��������ع كم��������ال أن "اآلون��������ة االخيرة ش��������هدت 
انتش��������ارا لهذه الظاهرة وتناقلت وس��������ائل 
التواصل االجتماعي وكافة وسائل االعالم 
صورا وفيديوهات العتداءات على االطفال 

في مناطق مختلفة من البالد". 

وعن املوق��������ف القانوني والتش��������ريعي يذكر 
القاضي ان "قانون العقوبات رقم 111 لسنة 
1969 املعدل وكذل��������ك قانون رعاية االحداث 
العراق��������ي ق��������د تناوال اه��������م العقوب��������ات بهذا 
الخص��������وص، اذ أكد قان��������ون رعاية االحداث 
على عقوبة سلب الوالية من االب او االم في 
حال تعرض الطفل لالس��������اءة او االعتداءات 
فض��������ال عن ك��������ون القان��������ون ت��������رك للمحكمة 
املختصة الس��������لطة الواسعة في تقدير متى 

وكيف يتم ذلك".
وأضاف ان "جميع العقوبات املش��������ار إليها 
ف��������ي القوان��������ني النافذة هي كافي��������ة ومالئمة 
وكفيلة للحد من انتشار حاالت العنف ضد 

االطفال".
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تحقيق الرصافة توقع ضابطا 
في الداخلية متلبسا بالرشوة

العنف ضد األطفال .. آفة تتفاقم برغم العقوبات الرادعة

  القاضي أريج خليل

االستجواب اجلنائي 
واالنتظار املقلق 

مديره العام يقول إن املعهد شهد طفرة نوعية حتت إدارة جملس القضاء األعلى

اإلرهابية )دعاء(.. مواجهتها بزوجها 
كانت كفيلة باعرتافها االنتساب لداعش

اإلفتتاحية

القاضي عبد الستار بيرقدار

فرض سيادة القانون

إن س��������يادة القان��������ون ال تتعلق بالدول��������ة واجهزتها فقط ب��������ل بكل فرد في 
املجتم��������ع، كما ان هيب��������ة الدولة ال يعني قطعا جبروته��������ا وال انعزاليتها 
وترفعه��������ا وانفصامه��������ا عن الناس ب��������ل هي حاجة مجتمعي��������ة وضرورة 

وطنية.
إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع 
عل��������ى عاتق الدولة ولكن في الوقت نفس��������ه يتحمل كل مواطن مس��������ؤولية 
ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية، الن سيادة القانون 
ال تتعل��������ق بالدول��������ة واجهزتها فقط بل بكل فرد ف��������ي املجتمع, حيث مبدأ 
س��������يادة القانون ال يمكن أن يمارس بانتقائية بل بتعزيز سيادة القانون 

والقضاء العادل باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتعزيز هيبة الدولة. 
على هذا االساس البد ان نعمل على فرض هيبة الدولة وترسيخ معايير 
يفت��������رض ان يحتكم اليه��������ا الجميع تس��������تند الى قاعدة س��������يادة القانون 
وعدالة القضاء، فامامنا مهمة مقدس��������ة وواجب وطني يتجلى بترسيخ 
قيم الدولة وهيبتها حفاظا على قدس��������ية الدس��������تور والقانون ووحدتنا 
الوطني��������ة واس��������تقرارنا االجتماع��������ي، وال بد من تضافر جه��������ود الجميع، 
لتعزيز قيم االلتزام بالنظام وس��������يادة القانون، الن��������ه الطريق الصحيح، 

لبناء الوطن وتعزيز مسيرته، ومحافظته على حقوق وكرامة االنسان.
الش��������ك ان نقيض غياب هيب��������ة الدولة هو الفوض��������ى واالنفالت والخروج 
عل��������ى القانون وحماته من رجال القض��������اء االمن واالعتداء على املمتلكات 
العامة والخاصة والعبث بمقدرات الوطن وهي ممارسات تشكل خروجا 
على روح املواطنة، وتش��������يع ثقاف��������ة اليأس عند الن��������اس.. والتطاول على 
الدولة واجهزتها ومؤسس��������اتها ليس من حرية الرأي والتعبير وال يمت 
للديمقراطي��������ة وقيمها بصلة مطلقا؛ فهذا اخ��������الل بالنظام وتجاوز على 
القانون وقيم املجتمع. املطلوب منا جميعا مواجهة املمارسات واالفعال 
واالعمال االجتماعية التي تضر بمكونات املجتمع االساس��������ية وتنميته 
وتقدمه ورفع ش��������عار »فرض سيادة القانون« على الجميع بعدالة ودون 
اي ته��������اون، ومن اج��������ل ذلك يتوجب اتخ��������اذ جميع الخط��������وات القانونية 
املتاحة لتطبيق القانون وتحفيز املواطنني على االبتعاد عن املمارسات 

الخاطئة التي تهدد امن املجتمع.
فالدع��������وة الى الحف��������اظ على هيبة القضاء والدس��������تور والقانون ال يعني 
أن هناك توجها ديكتاتوريا واس��������تبداديا.. ال يجب التضييق على حرية 
الصحافة واإلعالم وينبغي منحها س��������قفا كبي��������را في مجال التعبير عن 
كل قضايا وهموم الوطن واملواطن والنقد البناء لكل ممارس��������ات السلطة 
وأجهزتها املعنية واالس��������تفادة من النقد البناء والهادف في التصحيح 
واإلص��������الح لكن عندما تب��������دأ الدخول في املحظور ينبغي محاس��������بتها.. 
واملحظ��������ور طبعا ليس النظام السياس��������ي أو الس��������لطة والحكومة وإنما 
املحظ��������ور هو الثواب��������ت الوطنية املتعلق��������ة بالوحدة الوطني��������ة والتالحم 

الوطني.
وبالتال��������ي نحن أحوج م��������ا نكون اليوم إلى إعادة االعتب��������ار لهيبة الدولة 
والنظام والقانون والدستور حتى نحافظ على وحدتنا الوطنية وأمننا 
واس��������تقرارنا ونتصدى لكل مظاهر الفساد سواء كان سياسيا أو حزبيا 

أو ماليا أو إداريا.

■ القاضي فائق زيدان مهنئا السيد مصطفى الكاظمي بمناسبة تسنمه منصب رئيس مجلس الوزراء

بابل / مروان الفتالوي

بعد انقطاع دام ألسابيع، عادت محاكم األحوال الشخصية واملحاكم 
املدني��������ة األخ��������رى من جديد إلى العمل لتمش��������ية معام��������الت املواطنني 
وإنجاز عقود الزواج وس��������ط إج��������راءات وقائية صارمة وبدوام جزئي 

ا لخطر انتش��������ار فايروس كورونا. ملنع االكتظاظ ودرء
وفي باب��������ل، يقول رئيس محكمة االس��������تئناف القاض��������ي حيدر جابر 
ملراس��������ل "القضاء" إن "محاكم األح��������وال الش��������خصية ومحاكم البداءة 
اس��������تأنفت الدوام بعد أن كان العمل مقتص��������را على املحاكم الجزائية 
)الجنايات، الجنح، والتحقيق("، الفتا إلى أن "الدوام يس��������تمر بش��������كل 
جزئي وبنس��������بة 25 %  بناء على توجيهات رئاس��������ة مجلس القضاء 
األعل��������ى ومق��������ررات خلية األزمة نظ��������را للظرف الصحي ال��������ذي يمر به 

العراق والعالم".
وأض��������اف رئي��������س االس��������تئناف أن "املراجعني يتم فحصهم بواس��������طة 
مف��������رزة طبية في املحكم��������ة بالتعاون مع دائرة صح��������ة بابل، كما يمر 
املواط��������ن واملوظف القضائي بجهاز تعفير ف��������ي بوابة مبنى املحكمة 
جرى تصنيعه بجهود ذاتية من قبل الورشة الفنية التابعة للشعبة 

الهندسية في محكمة استئناف بابل".
وبدأت محكمة األحوال الش��������خصية في الحل��������ة واملحاكم األخرى في 
أقضية ونواحي محافظة بابل تس��������تقبل املراجعني وشرعت بإنجاز 

معامالتهم واجراء عقود الزواج بشكل انسيابي محدود.

التفاصيل ص3

محاكم األحوال الشخصية 
تشرع أبوابها من جديد 

https://www.hjc.iq/view.67231/
https://www.hjc.iq/view.67305/
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بغداد / عالء محمد

أحيلت أوراق متهم يشغل وظيفة مدير قسم 
مكافحة مخدرات الكرخ الى محكمة جنايات 
الرصاف��������ة بتهمة الرش��������وة بع��������د تعامله مع 
)معقب��������ة( مس��������تغال منصب��������ه ومكانت��������ه في 

إحدى دوائر الدولة لغرض االبتزاز.
وس��������اهمت جهود ملحكمة تحقيق الرصافة 
في القاء القبض على املتهم وبحوزته مبلغ 
مالي قدره )سبعة ماليني دينار عراقي( وتم 
تصدي��������ق اقواله من قب��������ل القاضي املختص 

بعدما اعترف بتفاصيل الحادثة.
ويق��������ول قاضي محكم��������ة تحقي��������ق الرصافة 
بش��������ار محمد ف��������ي مقابلة م��������ع "القضاء" إنه 
"ت��������م إخبار قس��������م التحقيق ف��������ي مديرية امن 
األف��������راد من قب��������ل اح��������د األش��������خاص والذي 
كان احد اقاربه موقوفا ومودعًا لدى قس��������م 
مديرية مكافح��������ة مخدرات الكرخ بأن احدى 
النس��������اء والتي تعمل بصفة معقبة وتدعي 
انها محامية اتصلت عليهم بمساعدة مدير 
قس��������م مكافحة مخدرات الكرخ وهو ضابط 
برتبة عميد حيث كانت تتردد على الدائرة 
املشار اليها من اجل تعقيب بعض القضايا 
الخاصة باملوقوفني هناك وأخبرتهم بأنها 
تس��������تطيع اطالق سراح )ابنهم( مقابل مبلغ 

مالي قدره اثنا عشر الف دوالر امريكي".
وأضاف محم��������د أن "ذوي املتهم رفضوا ذلك 
لك��������ن )الضابط( ع��������اود االتص��������ال باملتهمة 
)اهل��������ه(  ب� االتص��������ال  بمع��������اودة  واخبره��������ا 
لغ��������رض اقناعه��������م وتك��������رار العرض نفس��������ه، 
وفع��������ال اتصل��������ت بوال��������ده الذي رف��������ض دفع 
اي مبل��������غ للتأكد م��������ن صحة ادع��������اء املتهمة 

ق��������ام املته��������م )الضاب��������ط(  )املعقب��������ة(، فيم��������ا 
بالس��������ماح للموق��������وف بالتحدث م��������ع ذويه 
لغ��������رض اطمئنانهم بكالم املتهمة وصحته، 
كم��������ا ان املتهم اخبرهم بالتعامل مع املتهمة 
كونها تتمتع بعالقات جيدة بضباط قس��������م 
مكافحة مخدرات الكرخ وتس��������تطيع اطالق 

سراح ابنهم".
 وعلى ض��������وء ذل��������ك –وال��������كالم للقاضي- تم 
االتص��������ال من قب��������ل ذوي املته��������م واخبروها 
بأنهم عل��������ى اس��������تعداد لدفع نص��������ف املبلغ 
املش��������ار اليه كدفعة اولى، أما الدفعة الثانية 
فتك��������ون بعد اطالق س��������راحه، الفت��������ا إلى أنه 

"قام بنصب كمني له وباش��������راف مباشر من 
قبله بمعية مفرزة من شؤون الداخلية ليتم 
القبض عليه مع املتهمة بعد استالمه مبلغ 
قدره سبعة ماليني دينار عراقي واالعتراف 
وتصدي��������ق اقواله ب��������كل تفاصي��������ل الحادثة 
اتها وفقا للقرار 160  لتتخذ املحكم��������ة إجراء

لسنة 1983 بعدما تمت إحالته إلى محكمة 
املوضوع لينال جزاءه العادل".

فيما يقول املتهم والذي يعمل ضابط برتبة 
عميد خ��������الل اعترافاته إنه "قبل حوالي عدة 
اشهر باش��������ر بمنصب مدير قس��������م مكافحة 
مخ��������درات الك��������رخ ومن خ��������الل مراجعة ذوي 
بعض املتهم��������ني املوقوفني املودعني في مقر 
القس��������م تعرفت عل��������ى املتهم��������ة )م . ع( اثناء 
مراجعته��������ا ملتابع��������ة قضية اح��������د املوقوفني 
م��������ن اقاربها، وق��������د تبادلنا ارق��������ام الهواتف 
معها وبع��������د عدة ايام التقيت معها في احد 
االماكن وتحديدا بمنطقة الكرادة وتحدثنا 
ع��������ن تفاصيل قضي��������ة املتهم املوق��������وف وتم 
االتف��������اق عل��������ى اعطائ��������ي مبلغ ق��������دره اربعة 
الف دوالر أميركي مقابل تس��������هيل إجراءات 
التحقي��������ق في القضية اعاله وفعال بعد عدة 
اي��������ام التقي��������ت معها ف��������ي منطق��������ة الجادرية 
حي��������ث قامت باعطائي مبلغ قدره الفا دوالر 
امريكي كدفع��������ة اولى والدفعة الثانية تكون 
بع��������د اط��������الق س��������راح املته��������م وكذل��������ك قامت 
باعطائي س��������اعة يدوية رجالية إضافة الى 

هدايا أخرى".
وتاب��������ع املتهم "من خالل هذه العالقة ولكون 
املتهمة لديه��������ا عالقات واس��������عة في منطقة 
اإلسكان قمت بتكليفها بمفاتحة ذوي احد 
املتهمني املوقوف عل��������ى ذمة مكتب مكافحة 
مخ��������درات البياع واملودع في موقف القس��������م 
لغ��������رض مس��������اومتهم وطل��������ب مبل��������غ مال��������ي 
قدره اثنا عش��������ر ال��������ف دوالر امريكي مقابل 
اطالق س��������راح املته��������م وفعال قام��������ت املتهمة 
باالتص��������ال بذوي املتهم الذي��������ن رفضوا ذلك 
وبعده��������ا اتصلت باملتهم��������ة  واخبرتها بان 

تع��������اود االتص��������ال ب��������ذوي املته��������م وان تكرر 
نفس الع��������رض املبني اع��������اله، وفعال اتصلت 
بوال��������د املتهم املوق��������وف ولكنه رفض دفع اي 
مبل��������غ مالي لعدم اطمئنانه من صحة ادعاء 
املتهم��������ة ولغ��������رض ح��������ث ذوي املته��������م على 
االطمئن��������ان ب��������كالم املتهمة قمت بالس��������ماح 
للمته��������م بالتحدث مع اهل��������ه باحد الهواتف 
والتي س��������بق وان تم ضبط��������ه داخل مع احد 

املتهمني والذي احتفظ به داخل مكتبي".
واكمل ب��������أن "ابنه��������م املوق��������وف اخبرهم بان 
يتعامل��������وا مع املتهمة كونه��������ا تملك عالقات 
جيدة بضباط قسم مكافحة مخدرات الكرخ 
وتس��������تطيع فعال اطالق س��������راحه وعلى اثر 
ذلك اتص��������ل ذوي املتهم بها واخبرها بانهم 
على استعداد لدفع نصف املبلغ املشار اليه 
كدفع��������ة اول��������ى والدفعة الثاني��������ة بعد اطالق 
س��������راحه وتم االتفاق على اللق��������اء معها في 
عص��������ر نفس اليوم لغرض تس��������ليمها املبلغ 
وفي مس��������اء نفس اليوم اتصلت بي املتهمة 
واخبرتني بان املوضوع تم وانها استملت 
مبلغ قدره س��������بعة مالي��������ني دينار عراقي من 
ذوي املوقوف وطلبت لقائي لغرض اعطائي 
املبل��������غ ولكن��������ي اعتذرت عن ذلك النش��������غالي 
واخبرتها بان يك��������ون اللقاء معها في اليوم 
التالي لغرض اس��������تالمي املبل��������غ في منطقة 
الجادري��������ة وقم��������ت برك��������ن عجلت��������ي وطلبت 
من الس��������ائق املفوض وش��������قيقه الذين كانوا 
بصحبتي ان يس��������تأجروا س��������يارة تكس��������ي 
والع��������ودة ال��������ى منازلهم وبعد ذل��������ك التقيت 
باملتهمة واخ��������ذت املبلغ"، فيما القي القبض 
عليه مع املتهمة )املعقبة( من قبل مفرزة من 

شؤون الداخلية بعد كمني نصب له.

تحقيق الرصافة توقع ضابطا برتبة عميد في الداخلية متلبسا بالرشوة

بغداد/ إيناس جبار

التواصل  تتداول صفح��������ات مواق��������ع 
واآلخ��������ر  الح��������ني  ب��������ني  االجتماع��������ي 
قصص��������ا مختلفة عن نس��������اء ورجال 
قرروا إنه��������اء حياتهم بطرق مختلفة 
منها الحرق أو االرتماء من مجس��������ر 
أو بالش��������نق، غير أن هذه القضايا ال 
تنتهي ف��������ي املحاكم إال بعد إجراءات 

تحقيقية عميقة.
فبعد ه��������ذه الحوادث تمع��������ن املحاكم 
بحثا ع��������ن األس��������باب وم��������ا إذا كانت 
هن��������اك خفاي��������ا خلفه��������ا، فه��������ل هناك 
عقوبات تطول مسببي هذه الحاالت 
أو املحرضني عليها، وما هي أسباب 

هذه الحوادث في الغالب؟
يق��������ول قاضي محكمة جنايات الكرخ 
حيدر جلي��������ل البيراوي إن "املادة 408 
من قانون العقوبات العراقي رقم 11 
لسنة 1969 النافذ ناقشت ومن خالل 
ثالث فق��������رات موضوع��������ة التحريض 

على االنتحار".
وأضاف البي��������راوي أن "الفقرة األولى 
من امل��������ادة تناولت عقوب��������ة املحرض 
على االنتحار أو الش��������خص املساعد 
كأن يق��������وم بتوفي��������ر أو تجهيز أدوات 
االنتحار أو يس��������اعد بش��������كل ما على 
ارتكاب الحادث"، الفتا إلى أن "الفقرة 
نصت على ان يعاقب بالسجن مدة ال 
تزيد عن سبع سنوات في حالة تمت 
عمليه االنتح��������ار"، ويواصل  بالقول  
إنه "في حال لم يت��������م االنتحار وفقط 
تم الشروع فيه ولم يكتمل كان أطلق 
الضحي��������ة عي��������ارا ناريا من مس��������دس 
ول��������م يصب نفس��������ه أو انقط��������ع الحبل 
وعدة أمثلة أخرى هنا تكون العقوبة 
الحب��������س من 24 س��������اعة إل��������ى خمس 

سنوات".
ويفص��������ل القاضي البي��������راوي الفقرة 
أن  بالق��������ول  القان��������ون  م��������ن  الثاني��������ة 
"املنتح��������ر إذا ل��������م يت��������م ال� )18(  س��������نة 
م��������ن عم��������ره أو إذا كان ناقص األهلية 
)مص��������اب بم��������رض عقلي( يع��������د ذلك 
ظرفا مش��������ددا على املح��������رض أي انه 
ينال أقصى درج��������ات العقوبة والتي 

قد تصل للسجن املؤبد".
وأوضح أن "ال عقاب على املنتحر أو 
من شرع باالنتحار ولكن الرأي العام 
والعرف املجتمع��������ي  يعاقبه بالزجر 
إلى  الدين��������ي واالجتماع��������ي إضاف��������ة 
العقوبة الس��������ماوية"، مبينا أن "أكثر 
حاالت االنتحار الواردة إلى املحاكم 

هي من قبل النساء".
وبحثا في األس��������باب، ف��������ي ما يخص 
الرجال فأن البيراوي يبني أن "حاالت 
االنتح��������ار ال��������واردة اغلبه��������ا بس��������بب 
الع��������وز املادي الذي تفاق��������م في الفترة 

األخيرة بسبب الظروف االقتصادية 
التركيب  واألمني��������ة وكذل��������ك بس��������بب 

املجتمعي الهش".
ويلف��������ت إلى أن "االس��������باب التي تدفع 
النس��������اء في الغالب إلى االنتحار هو 
التضيي��������ق األس��������ري والعن��������ف الذي 
تتعرض له النساء س��������واء من الزوج 
أو األب أو األخ، فاالعت��������داء بالضرب 
واالضطهاد يؤدي إل��������ى االنتحار أو 
يعتب��������ر م��������ن عوامله ول��������كال الطرفني 

نساء او رجال". 
قاض��������ي محكم��������ة جنايات  ويضيف 
الك��������رخ أن "التضييق م��������ن قبل الزوج 
أو األهل على الفتيات من أهم عوامل 
االنتح��������ار املرص��������ودة حالي��������ا وكذلك 
بعض األعراف االجتماعية أو حرمان 
الفتي��������ات م��������ن التعلي��������م أو التواصل 
املجتمع��������ي وكذلك م��������ع دخول مواقع 
)السوش��������يال  االجتماعي  التواص��������ل 
ميدي��������ا( او متابعة برامج تلفزيونية 
وكثير من األس��������باب الحياتية كانت 
واردة ف��������ي الح��������االت املعروضة أمام 

قضاة املحاكم".

آفة المخدرات 
ويعرج القاضي على "أسباب أخرى 
تدفع كثيرين لالنتحار غير العوز 

املادي انتش��������رت في اآلونة األخيرة 
وخاصة لدى الشباب وهو تعاطي 
املخدرات وانتشارها  بني اإلفراد إذ 
أن كثيرا من الحاالت الواردة كانت 
بفعل تعاطيه��������ا وتعاطي الحبوب 
املخدرة والتي تس��������ببت بكثير من 

الكوارث العائلية واملجتمعية".

غسل العار 
ويؤكد البي��������راوي أن "غس��������ل العار 
كذل��������ك م��������ن القضاي��������ا املهم��������ة ف��������ي 
موضوعة االنتح��������ار او التحريض 
علي��������ه حيث تظه��������ر اغل��������ب قضايا 
االنتح��������ار املعروض��������ة ف��������ي مراك��������ز 
الش��������رطة بأنه هن��������اك تحريض من 
ذوي املنتحر عل��������ى قيامه بجريمة 
االنتحار من أجل التغطية أو إعفاء 
من يرش��������ح لتنفيذه��������ا وألجل درء 
العقوب��������ة عنه، ويلفت إلى انه اغلب 
ه��������ذه القضاي��������ا تكثر ف��������ي املناطق 
الريفية والشعبية وتتسم الحاالت 
أيضا بتعاون جميع أفراد األس��������رة 
في إخفاء معالم الجريمة للتخلص 
من النقد االجتماعي، وعلى سبيل 
املثال كأن تحترق الفتاة او الش��������اب 
في الحمام أو باملدفأة  أو السقوط 
عند نشر الغسيل إال أن التحقيقات 

الحق��������ا تظه��������ر أو من خ��������الل تقرير 
الط��������ب العدل��������ي  بأن س��������بب الوفاة 
ه��������و القتل خنق أو ضرب وغيرها"، 
مبين��������ا انه "في هذه الحاالت يتغير 
الوصف القانوني  للمادة فتتحول 
إلى امل��������ادة العقابية الى 405  _406 
من قانون العقوبات العراقي وهي 
القت��������ل والتي تص��������ل عقوبتها إلى 

اإلعدام". 

األحداث وزواج القاصرين
الجنايات  ويلفت قاض��������ي محكم��������ة 
إلى أن "األح��������داث وعمرهم الصغير 
ه��������م عرضه س��������هلة إل��������ى التحريض 
او تنفي��������ذ حاالت االنتح��������ار خاصة 
يت��������م  مم��������ن  القاص��������رات  الفتي��������ات 
تزويجهن بأشخاص غير أكفاء لهن 
بالعمر، أو غير مناسبني اجتماعيا 
فتك��������ون ه��������ذه الزيجة من األس��������باب 
املؤدي��������ة إل��������ى االنتح��������ار ناهيك عن 
التغرير بهن وابتزازهن عبر مواقع 
التواصل االجتماعي ومس��������اومتهن 
الستخدام  التكنولوجيا بشكل غير 
صحيح ما أدى إلى وقوعهن فريسة 
االبتزاز ما يشكل االنتحار ردة فعل 
في ه��������ذه القضايا وهو على صعيد 

أحدث األسباب".

ويتفق معه بالقول القاضي صهيب 
أديب مرجان قاضي محكمة تحقيق 
م��������ن  "العدي��������د  أن  الك��������رخ، مضيف��������ا 
الش��������كاوى ترد إلى محاكم التحقيق 
تظه��������ر فيها التحقيق��������ات إن جريمة 
االنتح��������ار تمت بتحري��������ض او تكون 
جريمة قت��������ل عمد لك��������ن التحقيقات 
الس��������ياق  تبني نوعيته��������ا وبطبيعة 
القانوني تحال إلى محاكم املختصة 

السيما محاكم الجنايات".
ويلف��������ت القاضي إل��������ى أن "اغلب من 
هم  االنتح��������ار  بعملي��������ات  يقوم��������ون 
من قليل��������ي اإلدراك والواقعني تحت 
الضغ��������ط املجتمع��������ي  وأن انتش��������ار 
تكنولوجي��������ا التواص��������ل االجتماعي 
س��������اهمت بتنامي ح��������االت االنتحار 
وان اغلب م��������ا يعرض على محكمته 
خاص��������ة  االبت��������زاز  مح��������اوالت  ه��������ي 
بالصور الت��������ي غالبا ما تتواجد في 
الهواتف الضائعة أو املسروقة او من 
يتعاطون املخدرات وهذه املشكلتان 
تعتب��������ر أه��������م العوام��������ل الحديثة في 
وج��������ود حاالت انتح��������ار او تحريض 
علي��������ه"، مختتما بالقول إن "عقوبات 
القان��������ون العراق��������ي فصل��������ت بفقرات 
الجريمة  وأداة  التحري��������ض  حس��������ب 

والفئة العمرية واإلدراك العقلي".

المخدرات واالبتزاز االلكتروني أسباب جديدة لالنتحار
احملاكم متعن يف التحقيق باحلوادث.. والقانون العراقي عاقب احملرضني

املتهم شغل منصب مدير قسم مكافحة خمدرات الكرخ

جرائم التسعيرة وقوانين تنظيم التجارة

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

يحت��������ل الس��������عر مكان��������ة هامة ف��������ي جميع ال��������دول على اخت��������الف نظمه��������ا االقتصادية 
و االجتماعي��������ة وذلك ف��������ي مجاالت توزيع املوارد االقتصادية ب��������ني القطاعات املختلفة 
س��������واء على  مس��������توى توجيه املس��������تخدمات الداخلة ف��������ي العملي��������ة االنتاجية او على 
مس��������توى توزيع الناتج االجمالي  بني مختلف الشرائح االجتماعية، وتلعب االسعار 
دورا اساسيا في نمط واتجاهات التجارة الدولية  و توزيع املوارد بني الدول املختلفة 
م��������ن ش��������أنها التأثير على معدالت النم��������و االقتصادي وإعادة  توزي��������ع القيمة املضافة 
وتهدف الدولة من تخطيط السياس��������ة الس��������عرية ضمان تداول السلع والخدمات  في 
الس��������وق العراقية ووصولها بصورة ميسرة الى جميع املستهلكني الذين هم بحاجة 
ال��������ى تلك  الس��������لع والخدمات وف��������ي ذلك ما يضم��������ن القضاء على االحت��������كار والتالعب 

بمقدرات املواطنني.
 و حيث ان الس��������وق تعتبر من الجوانب الكبيرة ذات االهمية الواسعة وحيث ان البلد 
قد مر بظروف  اس��������تثنائية منها كثرة الحروب كان ال بد من ان ينظر املشرع العراقي 
باص��������دار القوانني التي تهدف  الى تنظيم التجارة وتنظيم االس��������عار وتعرف الجرائم 
املاسة بالتسعيرة على انها انتهاك لتسعيرة  املواد والخدمات املعينة من قبل املشرع 
وان الجرائم املاسة بالتسعيرة لها ركنان هما الركن  املادي والركن املعنوي وقد نصت 
عليها املادة )9 ( من قانون تنظيم التجارة رقم )20 (  لسنة 1970 املعدل وهي االمتناع 
عن بيع سلعة باس��������عارها املحددة او البيع بسعر يزيد على  السعر املقرر قانونا من 
قبل الجهات الرس��������مية او اي جهة مخولة صالحية التسعير وعدم االلتزام  باالسعار 
املح��������ددة قانونا، وتتم الجريمة االولى بمجرد حص��������ول االمتناع عن البيع ويتحقق 
 االمتن��������اع عن البيع بأس��������عارها املحددة باملطالبة بثمن يزيد ع��������ن الحد املقرر كما ان 
وجود السلعة في  محل البائع ولو بصورة غير ظاهرة للعيان وإنكاره وجودها يعد 
امتناعا عن البيع بالسعر املحدد  وأن رفض البائع بيع سلعة مسعرة بالسعر املحدد 
وم��������ن ثم بيعها بس��������عر يزيد عليه يحقق معنى  االرتب��������اط املنصوص عليه بمقتضى 
اح��������كام املادة )17( من قانون تنظيم التجارة وذلك باعتبار  الجريمتني وقعتا لغرض 
واحد وكانت مرتبطتني مع بعضهما ارتباطا ال يقبل التجزئة ام جريمة  بيع السلعة 
بس��������عر او رب��������ح يزيد على الس��������عر املحدد فال يكف��������ي ان يتم بيع الس��������لعة او عرضها 
للبيع و انما يتعني فوق هذا ان يثبت كون السعر او الربح اكثر من املقرر من الجهات 
املختصة وقد  تكون السلعة املبيعة مكونة من عدة وحدات غير متساوية في الجودة 
كما هو الحال بالنس��������بة  للفواكه والخضر وقد تكون بعضها سليما والبعض االخر 
فاس��������دا ولم يحدد املش��������رع االسس التي  يس��������تند عليها في هذا التحديد للسلعة وقد 
تحدثت املادة )9( من قانون تنظيم التجارة عن البيع  بس��������عر اعلى من الس��������عر املقرر، 
اال ان بيان وزارة التجارة رقم )4 ( لس��������نة 1983 حرم البيع  باقل من سعر الكلفة بدون 

الحصول على موافقة وزارة التجارة.
 وق��������د تب��������دو ه��������ذه الجريمة غريبة  نوع��������ا م��������ا اال ان الواقع يؤيد وجوده��������ا وان كانت 
نادرة الوقوع وذلك للحفاظ على ضمان اس��������تقرار  السوق التجارية وان االمتناع عن 
البيع للس��������لعة باس��������عارها املحددة يعتبر جريمة والتسعير الجبري  قصد به تمكني 
املس��������تهلك من الحصول على ضروراته بثمن مناسب وعدم اتاحة الفرصة  الستغالل 
حاجة بعض االفراد وقد اوجب القانون االعالن عن اسعار السلع كما ان عملية فرض 
 س��������لعة على املش��������تري بش��������رائها وتعليق البيع على اي ش��������رط يكون مخالفا للعرف 
التجاري ويحرمه  القانون وقد وضع املش��������رع العراق��������ي عقوبات على مرتكبي جرائم 
مخالفة التس��������عيرة حيث يتسع  معنى العقوبة في جرائم التسعير ليشمل العقوبات 
االصلي��������ة والتكميلية وبمقتضى املادة )9 (  من قانون تنظيم التجارة عاقب املش��������رع 
على البيع واالمتناع عن البيع بالسعر املحدد بالسجن مدة  ال تزيد على سبع سنوات 
او الحبس مدة ال تقل عن سنتني واعتبرها من الجنايات كما عاقب  بمقتضى احكام 
املادة ) 16( من قانون تنظيم التجارة بالحبس مدة ال تزيد على اربعة سنوات و التقل 
عن سنتني على جريمة البيع باقل من سعر الكلفة على حسب الفقرة تاسعا من بيان 
وزارة  التجارة رقم ) 4 ( لس��������نة 1983 باالضافة الى عقوبة املصادرة بمقتضى احكام 
املادة )8( من  قانون تنظيم التجارة فيجب مصادرة االموال واالشياء املضبوطة التي 
تحصلت من الجريمة او  التي اس��������تعملت في ارتكابها او التي جعلت اجرا الرتكابها 
واملصادرة بموجب هذه املادة تعتبر  عقوبة تبعية ونرى من الضرورة ان تكون عقوبة 

الغرامة املالية ش��������ديدة بحق مرتك��������ب هذه  الجرائم حيث 
تعتبر الغرامة اهم انواع العقوبات التي يقررها القانون 
للجرائم االقتصادية ويرجع  ذلك ان غالبية هذه الجرائم 
ترتكب بدافع الش��������جع والطمع والربح غير املشروع فمن 
املناس��������ب ان  تكون الغلبة في عقوب��������ة تصيب الجاني في 
ذمته املالية وهذا يفسر التجاء املشرع العراقي في  بعض 
االحوال الى فرض عقوبات مالية شديدة تؤتي اثرها في 
ردع الجان��������ي وغيره بما يكفل  االحت��������رام الالزم للقوانني 

االقتصادية. 

■ مبنى رئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادية.. عدسة / حيدر الدليمي

■  مبنى رئاسة استئناف الرصافة.. عدسة / حيدر الدليمي
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بغداد/ ليث جواد

على الرغم من العقوبات التي فرضتها 
القوان��������ني الناف��������ذة والت��������ي تص��������ل إلى 
حد س��������لب األطفال م��������ن ذويهم، مازالت 
ظاهرة العن��������ف ضد الطفل تتفاقم، فقد 
س��������جلت املحاكم العراقية 1606 دعوى 
بهذا الش��������أن خالل العام املاضي، طبقا 
إلحصائي��������ة رس��������مية ملجل��������س القضاء 
األعلى، بغض النظر عن تلك التي بقيت 
خل��������ف األبواب املوصدة ولم تس��������جلها 
املحاك��������م بس��������بب قلة الوع��������ي القانوني 

واألعراف االجتماعية. 
وفيما يرى ق��������اض متخصص بالعنف 
ف��������ي  ال��������واردة  العقوب��������ات  أن  األس��������ري 
القوان��������ني كافية ل��������ردع ه��������ذه الظاهرة، 
يؤكد خبير قانوني الحاجة الى تشريع 

موحد خاص يالئم األعراف العراقية.

للقضاء كلمته
وقال قاض��������ي محكمة العنف االس��������ري 
ف��������ي الرصاف��������ة عل��������ي كمال ف��������ي حديث 
ل�"القض��������اء" إن "تعني��������ف األطفال يأخذ 
صورا متعددة منها االهمال والضرب 
الجس��������دية  االعت��������داءات  ع��������ن  فض��������ال 
التي  املختلفة  والنفس��������ية والجنس��������ية 
تمارس ضد االطفال من قبل ذويهم او 
ممن هم على رعايتهم س��������واء كان االب 

او غيره".
وتابع كمال أن "اآلونة االخيرة ش��������هدت 
انتشارا لهذه الظاهرة وتناقلت وسائل 
االجتماعي وكافة وس��������ائل  التواص��������ل 
االعالم ص��������ورا وفيديوهات العتداءات 
عل��������ى االطفال في مناط��������ق مختلفة من 

البالد". 
وع��������ن املوق��������ف القانوني والتش��������ريعي 
يذكر القاضي ان "قانون العقوبات رقم 
111 لس��������نة 1969 املع��������دل وكذلك قانون 
رعاية االح��������داث العراقي قد تناوال اهم 

العقوب��������ات به��������ذا الخص��������وص، اذ أكد 
قان��������ون رعاي��������ة االح��������داث عل��������ى عقوبة 
س��������لب الوالية م��������ن االب او االم في حال 
تعرض الطفل لالس��������اءة او االعتداءات 
فضال عن ك��������ون القانون ترك للمحكمة 
املختصة السلطة الواس��������عة في تقدير 

متى وكيف يتم ذلك".
وأض��������اف ان "جميع العقوبات املش��������ار 
إليها ف��������ي القوانني الناف��������ذة هي كافية 
ومالئم��������ة وكفيل��������ة للح��������د من انتش��������ار 

حاالت العنف ضد االطفال".
واش��������ار كمال الى "انه هناك ممارسات 
تتم م��������ن خ��������الل اجب��������ار االطف��������ال على 
االعم��������ال وه��������م دون الس��������ن القانوني��������ة 

وتجدر االشارة الى انه هناك تطبيقات 
العراقي��������ة  املحاك��������م  تش��������هدها  كثي��������رة 

تخضع لرقابة جهات الطعن".
ولفت الى ان "ه��������ذه الظاهرة تترك على 
الطفل املعنف آثارا س��������يئة سواء كانت 
على سلوكه او نفس��������يته جراء الخوف 

والقلق الذي يتعرض له".

قوانين عراقية بحتة
بدوره ذكر الخبي��������ر القانوني الدكتور 
عل��������ي التميمي ف��������ي حدي��������ث ل�"القضاء" 
ان "هن��������اك ضمان��������ات لحق��������وق االطفال 
الدولي��������ة،  االتفاقي��������ات  ف��������ي  موج��������ودة 
والعراق أح��������د البلدان املوقعة على تلك 

االتفاقي��������ات فضال عن كون الدس��������تور 
العراق��������ي اقتبس بعض م��������واده في ما 
يخص حماية الطفولة السيما املادتني 

29 و30 من تلك االتفاقيات".
وأض��������اف التميم��������ي ان "هن��������اك قوانني 
متع��������ددة لحماية الطفول��������ة مثل قانون 
رعاي��������ة االح��������داث وال��������ذي قس��������مهم الى 
اطف��������ال وصبي��������ة دون 18 عاما واوجب 
عقوب��������ات عل��������ى الول��������ي او اي ش��������خص 
يق��������وم بتعذيب االطف��������ال، اضافة الى ان 
قانون رعاية القاصرين رقم 97 لس��������نة 
1980 ال��������ذي تط��������رق في بع��������ض مواده 
ال��������ى حماية حقوق الطفل وكذلك الحال 
بالنس��������بة لقانون العمل رقم 35 لس��������نة 

2015 حيث اش��������ارت بع��������ض فقراته الى 
مسألة حماية حق الطفولة".

واوض��������ح التميم��������ي ان "قوان��������ني اخرى 
مختص��������ة  محكم��������ة  تواج��������د  أوجب��������ت 
ملحاكم��������ة االح��������داث بحي��������ث ال يج��������وز 
توقيف الح��������دث باملخالفات وان تكون 
الجلسة سرية حفاظا على حق الحدث، 
إضافة الى تدابير واحكام الضم وحقه 

بامليراث".
وانتق��������د التميمي "تبعثر التش��������ريعات 
وامل��������واد الخاص��������ة بحماي��������ة الطفول��������ة 
اضافة الى أن بع��������ض القوانني صدرت 
من��������ذ ده��������ر طوي��������ل وال تنس��������جم م��������ع 
تعقي��������دات الحياة والتطور في مجاالت 
التكنولوجي��������ا والوض��������ع االقتص��������ادي 

وتشعبات الحياة وصعوبتها".
وأكد الخبير القانوني "ضرورة تشريع 
قان��������ون )حماي��������ة األس��������رة م��������ن العنف( 
وصياغته صياغة حديثة تنس��������جم مع 
األعراف العراقية والشريعة اإلسالمية 
وبعي��������دة ع��������ن االقتباس��������ات املأخ��������وذة 
من القوان��������ني االجنبية الن��������ه كلما كان 
القان��������ون عراقي��������ا كان س��������هل التطبيق 
ويضمن حق��������وق الطفولة وفق��������ا للقيم 

العراقية".

االضرار النفسية 
بدورها، ذك��������رت الباحث��������ة االجتماعية 
الدكت��������ورة نضال العب��������ادي في حديث 
ل�"القض��������اء" أن "العنف يعرف اصطالحًا 
بأّن��������ه اس��������تخدام الق��������وة بطريق��������ة غير 
قانونية، أو التهديد باس��������تخدامها من 
أجل التسّبب بالضرر واألذى لآلخرين، 
وُيع��������ّرف العنف في علم االجتماع على 
أّن��������ه اللجوء إلى األذى م��������ن أجل تفكيك 

العالقات األسرية".
واضافت ان "للعنف تأثيرا على الحالة 
النفس��������ية والعصبي��������ة للطف��������ل املعنف 
 في ُس��������مك 

ً
وق��������د ي��������ؤدي ال��������ى انخفاض

غ��������الف "املايل��������ني" لأللي��������اف العصبي��������ة 
عن االنس��������ان الطبيعي ع��������ن أدمغة َمن 

تعرضوا ملعاملة حادة في طفولتهم".
ورجحت أن "استمرار التعرض للعنف 
ملدة طويلة، في فت��������رة الطفولة، ُيحدث 
خلاًل دائًما في األلياف العصبية باملخ، 
التي تتش��������كل في أثناء العقدين األولني 
من حياة اإلنس��������ان، وهو ما ُيحتمل أن 

يدفع الشخص إلى االنتحار".
واضحت العب��������ادي انه "يمكن توضيح 
األم��������ر عل��������ى نح��������ٍو علمي مبس��������ط، فلو 
تخيلنا أن الش��������كل األمثل لعمل الدماغ 
يعتمد على إطالق إش��������ارات كهربائية 
 بمنزلة رس��������ائل ألعضاء الجس��������م، 

ُّ
ُتَعد

حينها س��������تكون الخاليا العصبية هي 
س��������اعي البريد الذي يس��������افر مس��������افاٍت 
طويل��������ة لنقل الرس��������الة، ويقوم في هذه 
الحال��������ة بتس��������ليمها لس��������اٍع آخر"خلية 
عصبية أخرى"، وهكذا حتى تصل إلى 

مناطق الجسم".
وتابع��������ت ان "الطريق ال��������ذي يصل بني 
الخالي��������ا العصبي��������ة يس��������مى "مح��������وًرا 
ا"، وللحفاظ على سالمة الرسالة  عصبّيً
"اإلشارة الكهربائية" جرى عزل "املحور 
العصب��������ي" وحمايته من خالل إحاطته 
بم��������ادة دهني��������ة بيض��������اء يطل��������ق عليها 
"مايل��������ني"، ه��������ذه امل��������ادة تتك��������ون خالل 
ا في  مرحل��������ة الطفولة، وتتراكم تدريجّيً
عملية ُتعرف باس��������م "ميليناتيون"، في 
إش��������ارة إلى تش��������كيل مادة "املايلني"، ثم 
تس��������تمر في النضج حتى س��������ن البلوغ 

املبكر".
ولفتت الى ان "املحنة التي يتعرض لها 
في مرحلة مبكرة من الحياة، قد تعطل 
بش��������كل دائم مجموع��������ًة م��������ن الوظائف 
الحزامي��������ة  القش��������رة  ف��������ي  العصبي��������ة 
ا 

ً
األمامي��������ة للمخ،والتي تؤدي دوًرا بارز

في عمليات صنع القرار وإدارة املشاعر 
والعاطفة".

وتطرقت العبادي الى الجانب النفسي 
للطفل املعنف والذي تكون له اس��������باب 
عديدة منها ان الشباب يكونون عنيفني 
 

ّ
ويكّررون م��������ا فعله آباؤه��������م بهم وكأن

دورة العن��������ف تنتقل من جيل الى اخر". 
وبين��������ت ان "العن��������ف األس��������ري قد يكون 
لفظيًا فيه الصراخ والعويل والش��������تائم 
بني أفراد األسرة وبكل االتجاهات، وقد 
يكون عنفًا بدنيًا فالطفل الذي يشاهد 
عنفًا بني والديه س��������تنمو لديه مشكلة 
او عق��������دة تتلّخص ب��������أن إثب��������ات الذات 
في املجتمع يتم عبر اس��������تعمال القوة، 
وسينمو عنده الجانب االنفعالي على 

حساب الجانب العقالني".
وتضي��������ف انه "عندما تعن��������ف األم األب، 
م��������ن خالل ضربه أو إجباره على تنفيذ 
أمور ألنها تتحّكم باألسرة اقتصاديًا، 
س��������يكره الطف��������ل ش��������خصية أبوي��������ه وال 
يتوّحد نفسيًا مع أي منهما وال يعتبر 
أي منهم��������ا مثله األعلى وس��������يكون هذا 
الطفل مش��������روع ش��������خصية بالمشاعر 
يع��������ّذب القطط وال��������كالب وال يتألم أللم 
اآلخري��������ن ال ب��������ل يتل��������ّذذ بتعذيبهم لذا 
يمك��������ن القول ان العنف ال��������ذي يتعّرض 
له اإلنسان في الطفولة قد يجعله أكثر 

مياًل للتطرف".
واكدت ان "هناك حاجة ماس��������ة لتفعيل 
االجراءات التنفيذية وتش��������ريع قوانني 
جديدة وفق متطلب��������ات الحاجة ووفق 
م��������ا توص��������ل الي��������ه املجتم��������ع م��������ن عنف 
وس��������لبيات اجتماعي��������ة ب��������كل مج��������االت 
الحياة, وان يكون للس��������لطة القضائية 
دور كبي��������ر في س��������ن ومعالج��������ة ظاهرة 
العن��������ف األس��������ري"، واعتب��������رت العبادي 
العن��������ف  قضاي��������ا  منس��������وب  "ارتف��������اع 
لع��������دة أس��������باب منها تداعيات نفس��������ية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية أمنية 
وسياسية انعكست بش��������كل كبير على 

األسر واملجتمع".

بابل / مروان الفتالوي

بع��������د انقطاع دام ألس��������ابيع، ع��������ادت محاك��������م األحوال 
الش��������خصية واملحاك��������م املدنية األخرى م��������ن جديد إلى 
العم��������ل لتمش��������ية معام��������الت املواطنني وإنج��������از عقود 
الزواج وس��������ط إجراءات وقائية صارمة وبدوام جزئي 

ا لخطر انتشار فايروس كورونا. ملنع االكتظاظ ودرء
وفي بابل، يقول رئيس محكمة االس��������تئناف القاضي 
حي��������در جابر ملراس��������ل "القض��������اء" إن "محاك��������م األحوال 
الش��������خصية ومحاكم البداءة اس��������تأنفت الدوام بعد أن 
كان العمل مقتصرا على املحاكم الجزائية )الجنايات، 
الجنح، والتحقيق("، الفتا إلى أن "الدوام يستمر بشكل 
جزئ��������ي وبنس��������بة 25 %  بناء على توجيهات رئاس��������ة 
مجل��������س القضاء األعل��������ى ومقررات خلي��������ة األزمة نظرا 

للظرف الصحي الذي يمر به العراق والعالم".

جهاز تعفير
وأضاف رئيس االستئناف أن "املراجعني يتم فحصهم 
بواس��������طة مفرزة طبية في املحكمة بالتعاون مع دائرة 
صح��������ة بابل، كم��������ا يمر املواط��������ن واملوظ��������ف القضائي 
بجهاز تعفير في بوابة مبنى املحكمة جرى تصنيعه 
بجهود ذاتية من قبل الورش��������ة الفنية التابعة للشعبة 

الهندسية في محكمة استئناف بابل".
وبدأت محكمة األحوال الشخصية في الحلة واملحاكم 
األخرى ف��������ي أقضية ونواحي محافظة بابل تس��������تقبل 
املراجعني وش��������رعت بإنجاز معامالتهم واجراء عقود 

الزواج بشكل انسيابي محدود.
ويق��������ول قاض��������ي أول محكمة األحوال الش��������خصية في 
الحلة محمد كربل في مقابلة مع "القضاء" إن "املحكمة 

باشرت استقبال املواطنني طيلة أيام األسبوع لغرض 
إنج��������از معامالتهم وبواقع يصل إل��������ى 50 معاملة في 

اليوم تقريبا مع إنجاز عقود الزواج".

50 معاملة يوميا
وأض��������اف القاضي كربل أن "املحكم��������ة تنظر املعامالت 
بكافة أنواعه��������ا كحجة الوصاية والتخارج والقس��������ام 
الشرعي والضرورة القصوى وتصديق الزواج واألذن 
بال��������زواج م��������ع العقود وكذلك بالتنس��������يق م��������ع مكاتب 
البح��������ث االجتماع��������ي إذا كانت الدع��������اوى تحتاج رأي 

البحث االجتماعي".
وتوقع قاضي محكمة األحوال الش��������خصية أن "ترتفع 
أعداد املراجعني نهاية الش��������هر الحالي مع حلول شهر 
شوال وانتهاء عيد الفطر السيما في ما يخص عقود 

الزواج".

وبش��������أن إج��������راءات قض��������اة األح��������وال الش��������خصية في 
التعام��������ل م��������ع كثافة املراجع��������ني بالتزامن م��������ع الظرف 
الصح��������ي الذي فرضته جائحة كورونا، يقول القاضي 
"نح��������اول قدر اإلمكان تقليل عدد الحضور عبر تأجيل 
بعض الدع��������اوى وإدخال أصحاب العالق��������ة فقط أمام 
القاض��������ي، ففي عق��������ود ال��������زواج نحن حريص��������ون على 
إدخال الزوجني فق��������ط أو ولي الفتاة إذا كانت األخيرة 
قاصرا، وكذلك تن��������اوب دوام املوظفني والتباعد وعدم 

تكديس املراجعني في الغرف".

تباعد اجتماعي
وفي هذا الش��������أن يقول مدير إدارة محكمة استئناف 
بابل حيدر قاس��������م إن "املحكمة اتخذت كافة إجراءات 
الوقاية بحس��������ب توجيهات مجل��������س القضاء األعلى 
ووف��������رت مقاع��������د النتظار املراجعني بمس��������افة مترين 

لالحتفاظ بمسافة التباعد االجتماعي املعتمدة من 
منظمة الصحة العاملي��������ة ومن ثم يتم مناداة املراجع 

إلنجاز معاملته".
وأض��������اف قاس��������م أن "إج��������راءات الوقاية ف��������ي املحكمة 
أوجب��������ت عل��������ى املراجع واملوظ��������ف ارت��������داء الكمامات 
والقفازات وعدم قبول أي استثناءات بهذا الخصوص 

حرصا على صحة املراجع واملوظف وسالمتهم".
من جانبه��������م، عبر مواطنون راجعوا محاكم األحوال 
الش��������خصية عن ارتياحهم الكبير بش��������أن اس��������تئناف 
دوام املحاك��������م املدنية، مؤكدي��������ن تفهمهم لإلجراءات 
الوقائي��������ة الت��������ي اتخذته��������ا املحكم��������ة، وفيم��������ا أبدوا 
حرصه��������م العال��������ي عل��������ى االلت��������زام بهذه اإلج��������راءات 
الصحي��������ة، تمنوا أن ت��������زول جائحة كورون��������ا لتعود 
املحاك��������م إل��������ى تقديم الخدم��������ة القضائي��������ة ألكبر عدد 

ممكن كما كانت سابقًا. 

العنف ضد األطفال .. آفة تتفاقم برغم العقوبات الرادعة

محاكم األحوال الشخصية تفتح أبوابها من جديد بإجراءات وقائية صارمة

احملاكم العراقية ســجلت نحو 1600 حالة خالل عام واحد

■  الكثير من حاالت تعنيف األطفال ال تصل إلى القضاء 

)1(
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املبدأ: 
إذا كان موض��������وع الدع��������وى يتعلق باإلخ��������الل بالواجبات 
الوظيفي��������ة من قبل موظف ف��������أن موضوعها  يدخل ضمن 
قضايا الفساد املشار إليها في الفقرة )ثالثا/1( من املادة 
)1(  من قانون هيئة النزاهة  والكس��������ب غير املش��������روع  رقم 

30 لسنه 2011 املعدل.  

القرار: 
ل��������دى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة الجزائية في محكمة 
التمييز االتحادية. وجد ان  قاضي محكمة تحقيق املناذرة قرر بتاريخ 
2019/9/1 احالة األوراق التحقيقية موضوع هذه  الدعوى الى محكمة 
تحقيق النجف االشرف املختصة بنظر قضايا النزاهة لنظرها حسب 
 االختصاص والذي بدوره بتاريخ 2019/12/16 رفض اإلحالة وعرض 
الدعوى على محكم��������ة  التمييز االتحادية لتحدي��������د املحكمة املختصة 
بنظ��������ر الدعوى، وبعد امعان النظر في موضوعها لوحظ  ان الش��������كوى 
ُحركت فيها بناءًا على كتاب مديرية بلديات محافظة النجف األشرف 
بالع��������دد   9144/1992 في 2019/6/18 وفقًا ملا ورد بتوصيات التحقيق 
األداري بوج��������ود تزوي��������ر وتجاوز  بالواجب��������ات الوظيفي��������ة عند إجراء 
الكش��������ف على القطعة املرقمة 1/4354 م 3 حص��������وة الخورنق لعدد  من 
موظف��������ي مديرية بلدي��������ة املناذرة ومن بينهم املوظ��������ف )ك ع خ( وهناك 
قضاي��������ا تخص نفس  املوضوع تنظر من قب��������ل محكمة تحقيق النجف 
املختص��������ة بنظر قضايا النزاهة عليه ومل��������ا تقدم بيانه  ولكون الدعوى 
تتعلق باالخالل بالواجبات الوظيفية من قبل موظف وهي مدار بحث 
اجراءات  التحقيق االبتدائي ل��������ذا فان موضوعها يدخل ضمن قضايا 
الفس��������اد املشار اليها في الفقرة )ثالثًا/1( من  املادة )1( من قانون هيئة 
النزاهة والكس��������ب غير املشروع رقم )30( لس��������نة 2011 املعدل عليه  قرر 
اي��������داع الدعوى لدى محكم��������ة تحقيق النجف املختص��������ة بنظر قضايا 
النزاه��������ة إلكمال التحقيق فيها  حس��������ب االختصاص واش��������عار محكمة 
تحقيق املناذرة بذلك استنادًا ألحكام املادة  )13/أواًل/ب2-( من  قانون 

التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل وصدر القرار باالتفاق 
في 2/جمادي  الثاني/1441ه� املوافق 2020/1/27م.  
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املبدأ :  
اذا كان التحقي��������ق م��������ن املتهم  يجري وفق امل��������ادة 240 من 
قان��������ون العقوب��������ات فأن��������ه  يخرج من أختص��������اص  محكمة 

التحقيق املختصة بقضايا النزاهة . 

القرار 
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوسعة الجزائية ملحكمة التمييز 
االتحادي��������ة. فقد وج��������د بأن  تنازعًا س��������لبيًا حصل ب��������ني محكمة تحقيق 
املوصل األيس��������ر ومحكمة تحقيق نينوى املختصة بقضايا  النزاهة في 
قضية املتهم )ح ف م( ولدى التأمل في وقائع الش��������كوى فقد وجد بأنها 
تتعلق بعدم التزام  املتهم املذكور أنفًا بالدوام الرسمي في مديرية بلدية 
املوص��������ل مقابل اعطاء راتبه الش��������هري ملس��������ؤول  القس��������م التابع له ولدى 
اتخاذ األجراءات القانونية بحقه وتدوين أقواله أنكر التهمة املوجهة له 
وأفاد  بأنه يعمل بصفة عقد في مديرية بلدية املوصل ومستمر بالدوام 
الرس��������مي وال صحة لألخب��������ار املقدم  بش��������أنه وأن التحقيق يجري بحقه 
وفق املادة )240( من قانون العقوبات وقد قررت محكمة تحقيق  نينوى 
املختصة بقضايا النزاهة إحالة األوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق 
املوصل األيس��������ر  إلكم��������ال التحقيق فيها حس��������ب االختص��������اص النوعي 
وأن املحكم��������ة األخي��������رة رفضت األحالة وطلبت من  ه��������ذه املحكمة تعيني 
االختصاص بالتحقيق فيه��������ا. وحيث انه فعل املتهم )ح ف م( ال يندرج 
تحت  مفهوم الفس��������اد املنصوص عليه في املادة األولى من قانون هيئة 
النزاهة ذي الرقم 30 لس��������نة 2011  فضال ع��������ن ذلك ان هيئة النزاهة يجب 
ان تختص في قضايا الفساد املالي املهمة والكبيرة. وحيث  ان التحقيق 
مع املتهم يجري وفق املادة )240( من قانون العقوبات وأن فعله ال يدخل 
ضمن  مفهوم الفس��������اد املش��������ار إليه أعاله لذا ف��������أن التحقيق في القضية 
يخ��������رج من اختصاص هيئة النزاه��������ة  ويدخل ضمن اختصاص محكمة 
تحقي��������ق املوصل األيس��������ر لذا ق��������رر تعي��������ني املحكمة املذك��������ورة  املختصة 

بالتحقي��������ق في هذه القضي��������ة وأحالة األوراق التحقيق إليها لحس��������مها 
وفق أح��������كام القانون  واالش��������عار الى محكمة تحقي��������ق نينوى املختصة 
بالنزاهة بذلك، وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادًا ألحكام  املادة )13/أواًل/
ب/2( م��������ن قانون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل في 2/

جمادي  الثاني/1441ه� املوافق 2020/1/27م. 
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املبدأ :  
ان االختصاص النوعي واملكاني  ينعقد ملحكمة التحقيق 
املركزي��������ة/ القاضي املختص بقضايا  الحش��������د الش��������عبي  
كون املتهم منتس��������ب في هيئة الحشد الشعبي والجريمة 
موضوعه��������ا يتعلق  بأعمال  وظيفت��������ه او ان يطلب املمثل 
القانوني للهيئة املذكورة  نظرها من قبل القاضي املشار 
إلي��������ه أنفا  وحس��������ب أعمام مجلس القض��������اء األعلى  املوقر 

بالعدد 1999في 2019/5/23. 

  القرار 
ل��������دى التدقيق واملداولة من قب��������ل الهيأة املوس��������عة الجزائية في محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة. وج��������د ان االج��������راءات القانونية كان��������ت قد  اتخذت 
م��������ن  قبل محكم��������ة تحقيق حديثة ضد املتهم في هذه القضية املنس��������وب 
لهيأة الحش��������د الش��������عبي في االنبار )خ ح  ت( وفقًا ألحكام املادة )32( من 
 قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم )50( لسنة 2017 بداعي تعاطيه 
للمخدرات  وذلك عند القبض عليه من قبل القوات األمنية  للشك الحاصل 
فيه وعدم حمله ملستند رسمي يؤيد ويعرف هويته فاعترف  بالتعاطي 
املذك��������ور. وأن محكم��������ة تحقي��������ق حديثة احال��������ة اضبارة  دع��������واه ملحكمة 
تحقيق الخالدية ضمن محافظة االنبار حسب  االختصاص املكاني وان 
االخي��������رة قد اكملت التحقيق فيه��������ا واحالته بموجب  قرار االحالة مكفاًل 
عل��������ى محكمة جنح الخالدية  ملحاكمته وفقًا ألحكام املادة املش��������ار اليها 
أنف��������ًا وان محكمة الجنح املذكورة ولكون الحادث  كان قد وقع في قضاء 
حديثة/  الحقالنية قد احالة الدعوى حسب االختصاص املكاني ملحكمة 
جنح حديثة والتي قررت بمحضر جلس��������ة  يوم 2019/8/20  وبالدعوى 

املرقمة 22/ج/2019 ولكون املتهم املذكور هو منتس��������ب حش��������د وحسب 
اعمام مجلس القضاء األعلى  املوقر  بالعدد 1999 في 2019/5/23 احالة 
الدعوى الى وزارة الدفاع/ دائرة املش��������اور القانوني العام للنظر في ذلك 
من قبل  املحاكم  العس��������كرية وحسب االختصاص الوظيفي. وبعد احالة 
الدعوى للوزارة املذكورة فقد تولت مديرية االدعاء العس��������كري في  وزارة 
الدفاع  مفاتحة هيأة الحش��������د الشعبي بشأن ذلك وبنتيجة ذلك عرضت 
األوراق على محكمة تحقيق املركزية/ رئاس��������ة  محكمة استئناف بغداد 
 الرصافة االتحادية والتي قررت رفض االحالة املذكورة لألس��������باب التي 
فصلته��������ا في قراره��������ا املؤرخ ف��������ي   2019/12/9 وطلبت من ه��������ذه  الهيأة 
تع��������ني املحكمة املختصة نوعيًا في نظر الدع��������وى املذكورة. ومن تدقيق 
كل ما تقدم  عرضه تجد ه��������ذه الهيأة بأن الجريمة املرتكبة  وعلى فرض 
ثبوته��������ا ال عالقة له��������ا باعمال وظيفة املتهم املش��������ار اليه في اعاله  كونه 
منتس��������ب في هيأة الحشد الش��������عبي ولم تكن ناتجة عن  ممارسة اعمال 
وظيفته العسكرية املذكورة وبالتالي فهي جريمة ال  عالقة للوظيفة في 
ارتكابها. وبالتالي فان االختصاص النوعي  واملكاني في نظرها ينعقد 
ملحكم��������ة جن��������ح حديثة ألن املته��������م  املذكور كان قد احي��������ل ملحكمة الجنح 
بموجب قرار االحالة املش��������ار اليه املرق��������م   508 في 2019/6/11. وبالتالي 
ف��������ال يمكن  اعادة اوراق الدع��������وى مجددًا ملحكمة التحقي��������ق املركزية كما 
ان احال��������ة الدعوى ملحكمة  تحقي��������ق املركزية/ القاضي املختص  بقضايا 
الحش��������د الش��������عبي مع وجود قرار االحالة يقتضي نق��������ض القرار املذكور 
على وفق أحكام  القانون ان توافر في القضية  شرط كون املتهم منتسب 
ف��������ي هيأة الحش��������د والجريمة موضوعها تتعلق بأعم��������ال وظيفته او ان 
يطل��������ب املمثل  القانوني للهيأة  املذكورة نظرها من قبل القاضي املش��������ار 
اليه أنفًا. وحس��������ب اعمام مجلس القضاء االعلى املش��������ار الي��������ه أنفًا. وملا 
كان  االم��������ر  كذل��������ك فقد ق��������ررت هذه الهي��������أة تعيني محكمة جن��������ح حديثة 
هي املختص��������ة نوعيًا ومكانيًا للنظر في ه��������ذه القضية واحالة اضبارة 
 الدع��������وى  الى املحكمة املذكورة للنظر فيها حس��������ب االختصاص املذكور 
لالسباب املشار اليها في اعاله مع التنويه عليها  بمراعاة ما تقدم ذكره 
 مستقباًل وحس��������م الدعوى على وفق القانون واالصول واشعار محكمة 
جنح الخالدية ومحكمة تحقيق  املركزية/ الرصافة بذلك. وصدر  القرار 
باالتف��������اق اس��������تنادًا ألحكام امل��������ادة )13/أواًل/ب/2( من قان��������ون التنظيم 
القضائ��������ي رقم 160  لس��������نة 1979 في 2/جم��������ادي الثاني/1441ه�  املوافق 

. 2020/1/27

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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* يعد املعهد الق�صائي من �صروح العراق 
االكادميية والعمرانية العتيدة لكن كم�صتهل 

للحديث نريد اإطالع القارئ على نبذة 
موجزة عنه.

- تم تأس��������يس املعهد القضائي ف��������ي وزارة العدل 
بموج��������ب قان��������ون املعهد رق��������م )33( لس��������نة 1976. 
وهدف��������ه الرئيس هو اعداد كوادر قضائية لتولي 
الوظائ��������ف القضائي��������ة م��������ن )قضاة ون��������واب مدع 
ع��������ام( اضافة الى هدفه برفع املس��������توى القانوني 
للعاملني في الدوائر القانونية ملؤسسات الدولة 
الرسمية وشبه الرسمية. مدة الدراسة في املعهد 
القضائي هي س��������نتان تتضمن التدريب العملي 
الصباحي ف��������ي املحاكم لطلبة املعهد واملس��������ائي 

الدراسة النظرية.
فيم��������ا يخص القب��������ول باملعهد فه��������و محدد بعدة 
شروط وضوابط نصت عليها املادة السابعة من 
الفصل الثاني من قانون املعهد املرقم )33( لسنة 
1976. كم��������ا الب��������د من اإلش��������ارة الى قب��������ول املعهد 
لطلبة من الدول العربية دون التقيد بالش��������روط 
املنص��������وص عليها ف��������ي املادة الس��������ابعة املذكورة 

آنفًا عدا شرط التخرج من كلية القانون.
وهن��������ا البد من االش��������ارة الى ان مجل��������س القضاء 
االعل��������ى الينظ��������ر ال��������ى الع��������دد بقبول الدارس��������ني 
باملعه��������د ب��������ل يقف عن��������د النوعي��������ة املعتمدة على 
معي��������اري )الجودة والكف��������اءة( بالقبول، لذا تجد 
أن املقبول��������ني ف��������ي ال��������دورات االخي��������رة ق��������د يكون 
قلياًل قياس��������ًا باملتقدمني للمعهد الذين تتجاوز 
أعدادهم االل��������ف وفقًا للش��������روط والضوابط آنفة 
الذكر واالهم من ذلك كله اجتياز املتقدم المتحان 

الكفاءة واملقابلة الشفوية. 

* من ُيدّر�س باملعهد وما هي معايريهم، 
اق�صد )الهيئة التدري�صية(؟

- ه��������ي معادلة توازن الكفتني ما بني قبول الطالب 
املناس��������ب تقابله كف��������ة توفير الهيئة التدريس��������ية 
الت��������ي تحق��������ق ه��������دف تخري��������ج الط��������الب مكتملي 
الكفاءة والجودة، وعليه فأن رئيس املجلس وجه 
بتواجد خيرة القضاة املتميزين والذين لهم باع 

طويل في القضاء بالهيئة التدريسية للمجلس.
والبد من التنويه الى ان الهيئة التدريسية باملعهد 
تنقس��������م الى شقني وهما )قضاة( و )تدريسيون(، 
وه��������ؤالء معظمهم دكاترة ف��������ي القانون يتمتعون 
بالخبرة والكفاءة وهم بذات املعايير التي يتمتع 

بها القضاة املدرسون في املعهد.

* بعد م�صي اأربعة عقود ارتبط املعهد 
الق�صائي بحا�صنته االأ�صا�صية )جمل�س 

الق�صاء االأعلى(، حدثينا عن اآلية االرتباط 
وحيثياتها؟

- نتيجة لجهود استثنائية من قبل السيد رئيس 
مجلس القضاء األعلى القاض��������ي فائق زيدان تم 
ربط املعه��������د القضائي بمجل��������س القضاء األعلى 
بموجب القانون رقم )70( لس��������نة 2017 باعتباره 
الجه��������ة املعنية بإعداد القض��������اة وأعضاء االدعاء 
العام وتعيينهم وكذلك فك ازدواجية ادارة املعهد 
ولغ��������رض تطويره بم��������ا يعزز اس��������تقالل القضاء 

واحترام سيادة القانون.
كما  ش��������هد املعهد تطورًا ملموس��������ًا على مستوى 
الدراس��������ة والقب��������ول في��������ه، وكذلك اضاف��������ة مناهج 
دراس��������ية ف��������ي غاي��������ة األهمي��������ة به��������دف االرتق��������اء 
بمس��������توى أداء القض��������اة ون��������واب االدع��������اء العام. 
ناهيك عن النهضة العمرانية التي اعترت املعهد 
من��������ذ اول أي��������ام إدارته م��������ن قبل مجل��������س القضاء 
األعلى بشكل اليقارن عما كان عليه سابقًا لتراه 
على الح��������ال الذي هو فيه االن من تطور ملموس 

شهد مرافقه كافة.

* تقودنا اجابتك اىل الوقوف مليًا اأمام 
اجلانب العمراين وما �صهده املعهد من 

طفرة عمرانية اعرتته منذ ان�صمامه ملجل�س 
الق�صاء االأعلى، وهل نعترب وفقًا ملا ي�صاهده 
احل�صور اأن االعمار قد اجنز ب�صكل كامل 

وفقًا للخطة املو�صوعة؟
- بع��������د انضم��������ام املعه��������د القضائي ال��������ى مجلس 
القضاء األعلى بموجب القانون املشار اليه شهد 
حملة إعم��������ار وتأهيل وتطوير واس��������عة ش��������ملت 
أرج��������اءه واروقت��������ه كاف��������ة، تضمنت ع��������دة مراحل 
وبتوجيه وإشراف ميداني مباشر من قبل السيد 
رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعلى القاض��������ي فائق 
زيدان بهدف اظهار ه��������ذا الصرح العلمي العريق 
بصورة مميزة والئقة تناسب ومكانته املرموقة.

وال نخفي س��������رًا ان ذكرنا ان بناي��������ة املعهد كانت 
بح��������ال اليس��������ر مطلقًا وال يلي��������ق بعنوان��������ه لذلك 
م��������ن أولويات خط��������ة املجلس تج��������اه املعهد كانت 

الش��������روع بحمل��������ة عمرانية ش��������املة طال��������ت كافة 
مرافقه ومنش��������آته ش��������رعت بها املالكات العاملة 
باملجلس وبإشراف مباشر من قبل رئيسه الذي 
كان يتواجد بشكل مس��������تمر مشرفًا على مراحل 

االعمار.

* هنا نتوقف عند )بناية االأق�صام 
الداخلية( وامللمو�س باملعهد الق�صائي 
اأن العديد من طلبته هم من املحافظات 

املختلفة للعراق، فهل تعد البناية ب�صكلها 
احلايل موؤهلة الإقامتهم فيها؟.

- رغ��������م أن حمل��������ة االعم��������ار ل��������م تطله��������ا اال ان ذلك 
اليمن��������ع بتوفيرنا ل��������كل ما يحتاج��������ه الطلبة من 
امور لوجستية ووس��������ائل راحة القامتهم واالهم 
من ذلك كل��������ه توفير االجواء البيئية والدراس��������ية 
املالئمة لهم والوقوف على كل احتياجاتهم طيلة  
فترة االقامة. وعليه نجدها تفي بالغرض مقارنة 
باالقس��������ام الداخلية لبقية الكليات في العاصمة. 
رغم ذلك ان خطة الس��������يد رئيس مجلس القضاء 
االعلى هي االرتقاء باالقسام الداخلية عبر حملة 

اعمار شاملة تطالها في املستقبل القريب.

* هل ينح�صر اال�صراف على املعهد الق�صائي 
برئي�س جمل�س الق�صاء االأعلى ومديره العام 

العام؟
- اضاف��������ة الى ما ذك��������رت بأنه بموجب قانون ضم 
املعهد القضائي الى مجلس القضاء األعلى املرقم 
)70( لس��������نة 2017 يش��������رف على املعهد القضائي 

)مجلس املعهد( يشكل من: مجلس يسمى ب�
رئيس مجلس القضاء األعلى )رئيس��������ا(، رئيس 
االدع��������اء العام )عض��������وًا(، رئيس هيأة االش��������راف 
القضائ��������ي )عض��������وًا(، رئيس محكمة اس��������تئناف 
بغ��������داد/ الرصاف��������ة )عض��������وًا(، رئي��������س محكم��������ة 
اس��������تئناف الكرخ )عض��������وا(، ومدير ع��������ام املعهد 

القضائي.

*ما هي املناهج االكادميية التي ي�صتقيها 
طلبة املعهد الق�صائي اأثناء درا�صتهم؟ وهل 

تواكب اإدارة املعهد التطورات احلا�صلة يف 
العامل لتزج مبناهج حديثة لطلبتها.. )املنهج 

يف تطور م�صتمر ام ال ُيحدث(؟!.
- م��������ن املؤك��������د أن هناك مناه��������ج اضيفت بعد ضم 
املعه��������د القضائي ال��������ى مجلس القض��������اء االعلى، 
بإشراف وتوجيه مباش��������ر من قبل السيد رئيس 
املجلس الذي حرص على أن يستقي طلبة املعهد 
القضائ��������ي ف��������ي دراس��������تهم كل ما يم��������ت للحداثة 

القانونية والعلمية بصلة. 

* منذ ان�صمامه اىل جمل�س الق�صاء االعلى 
�صرع املعهد بتو�صيع ف�صائه اىل مديات 

اأبعد، ح�صل ذلك عرب ا�صت�صافته لدورات 
خمت�صة بـ)االمن والدفاع والقانون( 

لوزارات عدة.. هل هي خطة من ادارة املعهد 
ام هو نهج معتمد من جمل�س الق�صاء االعلى. 
وما هي اهم الوزارات التي تتعاون مع املعهد 
الق�صائي بهذا اخل�صو�س وما هي الدورات 

والهدف منها؟

- من ضمن مهام املعه��������د تأهيل موظفي مجلس 
القضاء األعلى واملرشحني إلشغال الوظائف فيه 
ورفع كفاءتهم، اضافة لرفع املس��������توى القانوني 
للعاملني في الدوائر القانونية ملؤسسات الدولة 
الرس��������مية، حي��������ث ش��������هد املعهد تط��������ورا واضحًا 
للعيان في هذا املجال بعد فك ارتباطه من وزارة 
العدل والحاقه بمجلس القضاء األعلى من خالل 
اقامة الدورات التخصصية بمنح س��������لطة محقق 
ملنتسبي مجلس القضاء األعلى ووزارة الداخلية 
به��������دف تحس��������ني مس��������توى األداء ملحقق��������ي ه��������ذه 
الجه��������ات عبر اش��������راكهم في هذه ال��������دورات وملدة 
)ثالثة أش��������هر( استنادًا ألحكام املادة )51/ه�/ و( 
من قان��������ون أصول املحاكم��������ات الجزائية العراقي 

رقم )23( لسنة 1971 املعدل.

* يت�صاءل الكثري من املتقدمني على امتحان 
الكفاءة ال�صنوي للقبول يف املعهد الق�صائي 

عن املوعد القادم لالمتحان بعد تاأجيله 
من جمل�س الق�صاء االعلى ب�صبب جائحة 

كورونا، فهل در�صت ادارة املعهد مع جمل�س 
الق�صاء االعلى لتحديد موعد لالمتحان ام 

اليزال يف طور التاأجيل؟
- نح��������ن احرص من املتقدم عل��������ى ادائه المتحانه، 
ومجل��������س القضاء األعلى س��������بق وأن حدد موعد 
االمتح��������ان ف��������ي ي��������وم الجمعة املوافق 28 ش��������باط 
املاض��������ي ف��������ي كلي��������ة القان��������ون/ جامع��������ة بغ��������داد 
وبتوجيه واش��������راف مباش��������ر ومتابع��������ة ميدانية 
ولوجستية من ادارة املعهد كان كل شيء مكتمل 
للحظات األخيرة رغم الظروف التي املت بالوطن 

بكورونا.
كنا قد هيأنا كل ش��������يء )لوجستيًا وطبيًا أيضًا( 
عبر تعفير القاعات الدراس��������ية بالكلية التي كان 
من املفترض أن تستضيف االمتحان كما تواجد 
فريق من الدفاع املدني وفريق من شركة التنظيف 
املتواج��������دة باملعهد.والبد ان اش��������ير الى الجهود 
التي بذلها مكتب التصاريح االمنية في مجلس 
القض��������اء االعل��������ى بتنس��������يقه م��������ع وزارة الصحة 
بتوفير )1500 كمام��������ة( لجميع الحاضرين بذلك 

الحدث من ممتحنني ومراقبني.
لكن في مس��������اء الخميس املوافق 27 شباط تلقينا 
توجيه��������ا من قبل الس��������يد رئي��������س مجلس القضاء 
االعلى ورئيس هيئة االش��������راف القضائي بتأجيل 
االمتحان حفاظًا على سالمة املتقدمني واملراقبني 
من السادة القضاة واعضاء االدعاء العام ومالكات 
املعه��������د من انتش��������ار الفي��������روس وفق��������ًا لتوجيهات 
خلية األزمة. وهنا اطمئن املتقدمني بأن االمتحان 
ب��������اٍق وفقًا لنف��������س ما رتب له لك��������ن موعد امتحانه 
سيتحد بموجب ما تصدره خلية االزمة واللجنة 

العليا للسالمة والصحة الوطنية.

*ملاذا االمتحان يف هذه ال�صنة يف كلية 
القانون؟

- لعراقة هذه الكلية ولقربها من املعهد القضائي 
اي اقرب صرح علمي م��������ن الناحيتني االكاديمية 
والجغرافية، وما ش��������جعنا اكثر هو االس��������تعداد 
الالمتناه��������ي ال��������ذي ابدت��������ه عمادة كلي��������ة القانون 
الس��������تضافة امتحان الكفاءة في هذه الس��������نة اي 

باختص��������ار انهم فتح��������وا لنا اب��������واب الكلية على 
مصراعيها مشكورة.   

* هل الدرا�صة االن متوقفة باملعهد جراء 
جائحة كورونا وتعليمات خلية االأزمة باإيقاف 

االن�صطة الدرا�صية والعلمية ومتى �صيتم 
ا�صتئنافها؟.. 

-الب��������د م��������ن ان ان��������وه الى الح��������رص الكبي��������ر الذي 
يبديه رئيس مجلس القضاء االعلى باستئناف 
الدراس��������ة بعد انتهاء حظر التج��������وال الذي اقرته 
خلي��������ة االزم��������ة ونح��������ن كإدارة معه��������د قدمنا عدة 
حل��������ول ومقترحات الدارة املجل��������س التي بدورها 
حريصة على التش��������اور مع ادارة املعهد والهيئة 
التدريس��������ية بهذا الخصوص. وقد وجه سيادته 
باالجتماع مع الهيئة التدريسية اليجاد الحلول 

املناسبة الستئناف الدراسة باملعهد.
كان االجتم��������اع ف��������ي مقر مجلس القض��������اء االعلى 
بحضور السيد رئيس املجلس  حيث عقد في يوم 
26 نيسان املاضي والذي عد جلسة رابعة للمعهد 
بحضور جميع السادة أعضاء املجلس وأعضاء 
الهيئ��������ة التدريس��������ية. كان من ضم��������ن الطروحات 
التي قدمتها ادارة املعهد هي التعليم االلكتروني 
حرصًا منا على تخرج الدفعة )41( ورفد املحاكم 
بخريجي��������ه من القض��������اة مع ضمان��������ات قدمناها 
بإيصال امل��������ادة الكتروني��������ا للطالب لك��������ن ذلك لم 
يح��������ظ بقبول الهيئة التدريس��������ية ج��������راء نظرتهم 
لطالبهم الكامنة بضرورة ش��������رح املواد حضوريا 

بما فيها املحاكم االفتراضية واملحاكاة.
وعليه تم القرار باستئناف الدوام ألن عدد طالبنا 
قليل قياس��������ا بالجامع��������ات والكليات االخرى، مع 
مراعاة وتطبيق ادارة املعهد لوس��������ائل الس��������المة 
وهو ما حظي بتأييد السيد رئيس املجلس بعد 
ما ملسه من توجه بالهيئة التدريسية باستئناف 
الدوام مع تشديده على تطبيق اجراءات السالمة 
والوقاية املقرة من خلي��������ة االزمة واللجنة العليا 

للسالمة الوطنية، وتلك هي مسؤوليتنا.

* فهمت من اجابتك ان الدوام �صي�صتاأنف؟
- تم االتفاق على التحاق الطلبة بالدوام في يوم 
االحد املواف��������ق 31 أيار الحالي، وت��������م االتفاق مع 
صحة االعظمي��������ة بتواجد فريق طبي من القطاع 
املذك��������ور لفح��������ص طلبة املرحلت��������ني واخذ عينات 
منه��������م لضم��������ان س��������المتهم وخلوهم م��������ن حمل 

فيروس كورونا.
س��������يبدأ الدوام صبيحة ي��������وم االثنني املصادف 1 
حزيران بش��������كليه الصباحي واملس��������ائي مع الغاء 
التدري��������ب العمل��������ي للش��������هر املذك��������ور فق��������ط وذلك 
الستئناف املواد النظرية التي فاتت على الطلبة 
اثناء فت��������رة الحظر ولضمان اكتم��������ال اخذها من 
قبل الطلبة بشكل كامل. علما ان الدراسة ستكون 

في يومي الجمعة والسبت.
فق��������د حرص��������ت ادارة املجلس على عدم املس��������اس 
باملناهج الدراسية مطلقًا. وعليه فإن بداية تموز 
سيشهد امتحان الفصل االول الذي من املفترض 
أن يكون في حزيران. وبذلك نضمن تخرج الدفعة 

41 في موعدها السنوي املحدد.

* هل يعني ذلك اأن املعهد الق�صائي �صينفرد 
عرب ا�صتئناف دوام طلبته عن بقية اجلامعات 

واملعاهد العراقية؟
-ال يوج��������د مج��������ال للمقارن��������ة بينن��������ا وب��������ني بقية 
الجامع��������ات والكليات واملعاهد في عموم العراق، 
فجميعها مكتظة بالطلب��������ة أما املعهد القضائي 

فطلبته محدودو العدد قياسًا باآلخرين. 
فعدد طالب املرحلة االولى  يبلغ 22 طالبا، وعدد 
ط��������الب املرحلة الثاني��������ة يبلغ 24 طالب��������ا، وبذلك 
يس��������هل التباعد اثناء املحاض��������رات. وحرصا منا 
اكثر حددنا ان تكون املحاضرات الدراسية لطلبة 
الدورت��������ني في القاعة املركزي��������ة للمعهد القضائي 
)املس��������رح( دونًا عن بقية القاع��������ات االخرى وذلك 
لضمان التباعد بني الطالب ومحاضريهم ايضا 

أثناء املحاضرات.
اضف الى ذلك أن جميع طلبة املعهد سيتواجدون 
باملعهد طيلة فترة اكمالهم لدراستهم فيه وعدم 
عودته��������م ال��������ى مناط��������ق س��������كناهم واختالطه��������م 
بذويه��������م، وكل ذلك يعتمد عل��������ى نتائج الفحص 
الطبي. مع ايقافنا الستضافة الدورات والتركيز 
على طلبة الدورتني فقط سعيا الكمال موسمهم 

الدراسي في املعهد.

* موؤخرا اأعلن جمل�س الق�صاء االأعلى عن 
تنظيم املعهد الق�صائي بالتعاون مع عمادة 
كلية القانون يف جامعة بغداد حما�صرات 
تخ�ص�صية يف مادة )الق�صاء الد�صتوري( 

لتهيئة كادر ق�صائي متخ�ص�س يف الق�صاء 

الد�صتوري؟ ماهي اآلية املعهد لتنظيم مثل 
هذه دورة فاعلة؟ وهل مت التقدمي اليها 

ب�صكل عام من قبل الق�صاة الراغبني 
بدخولها اأم انها تتم عرب الرت�صيح من قبل 
ادارة املجل�س؟ وما هي ا�صتعدادات املعهد 
اللوج�صتية ال�صت�صافتها؟ وهل مت حتديد 

موعد اقامتها؟
- قب��������ل االجابة البد من االش��������ارة الى أنه بتوجيه 
من الس��������يد رئي��������س مجل��������س القض��������اء االعلى تم 
وألول مرة إدخال مادة )القضاء الدس��������توري( في 
منه��������اج املرحل��������ة الثانية/ الفص��������ل الثاني، علما 
ان طلبة كليات القانون ف��������ي الجامعات العراقية 
كافة ال يدرسون هذه املادة الحيوية بل يدرسون 
)القان��������ون الدس��������توري( وه��������و يختل��������ف اختالفا 

جذريا عن )القضاء الدستوري(.
أما في ما يخص القضاة فقد حدد رئيس املجلس 
بإعمام��������ه بتاريخ 22 نيس��������ان بمن لدي��������ه الرغبة 
من القضاة واملدعني العام��������ني من الصنف األول 
بدخ��������ول املحاضرات املختص��������ة بمجال )القانون 

الدستوري( حيث جاء في إعمامه: 
يشترك في املحاضرات التخصصية في موضوع 
القضاء الدس��������توري في املعهد القضائي صباح 
كل يوم س��������بت واعتبارا م��������ن 2020/5/30 جميع 
السيدات والسادة القضاة من الصنف األول على 
وجبات بواق��������ع ثالثة من كل محكمة اس��������تئناف 
وبالتتابع لحني ش��������مول جميع القض��������اة، طالبًا 
اع��������داد ج��������داول خاص��������ة باملش��������اركني )الراغبني 
فقط( ترس��������ل الى املعهد القضائ��������ي بغية تهيئة 

املستلزمات الالزمة.
أم��������ا في ما يخص تقديم تل��������ك املادة للقضاة فقد 
تم التنس��������يق مع عمادة كلية القانون عبر السيد 
العمي��������د د. عل��������ي الهالل��������ي املتخصص ف��������ي هذا 
املجال بالقاء املحاضرات على القضاة املرشحني 
م��������ن قبل الدوائر االس��������تئنافية ومن الذين لديهم 
الرغبة بالدخ��������ول بذلك )قاض او مدعي عام( من 
الصن��������ف االول. حيث وصلتنا عش��������رات الطلبات 
من اس��������تئنافي بغداد واس��������تئنافات املحافظات 

بالدخول فيها وكذلك من هيئة االشراف. 
وعليه سيش��������هد يوم الثالثني من الشهر الحالي 

افتتاح املعهد القضائي للدورة.

* من �صمن املن�صاآت التي التحقت باملعهد 
الق�صائي بعد �صمه اىل جمل�س الق�صاء 

االأعلى هو )معهد التطوير الق�صائي( والذي 
مقره يف جمل�س الق�صاء االعلى، هل هناك 

تقاطعا بالعمل بني معهد التطوير واحلا�صنة 
االأم املعهد الق�صائي ام ان ادارة املعهد 

منحت دورا ملعهد التطوير ب�صكل يخ�ص�س 
له املهام دون اي تقاطع مع املعهد الق�صائي؟

- ليس هن��������اك اي تقاطع مع معهد التطوير الذي 
هو يشغل قس��������ما بالتشكيل ضمن اقسام املعهد 
القضائي ول��������ه ادارة ممتازة، اما عن دوراته التي 
ينظمها بإش��������راف من ادارت��������ه ومتابعة منا فهي 
دورات ترفيع موظف��������ي املجلس وبعض الدورات 
التخصصية األخرى الخاصة بموظفي املجلس.

* من ال�صروح التي يعتد بها املعهد 
الق�صائي هي )املكتبة( حيث تعد مكتبته 

واحدة من اأكرب املكتبات القانونية يف 

العراق وال�صرق االو�صط، حدثينا بنبذة عن 
هذا ال�صرح العتيد وما حتويه من نفائ�س 

قانونية؟ وما هي خطط ادارة املعهد لتحديثها 
وا�صتقبال روادها وهل التزال م�صتمرة 

بتلقي نتاجات الق�صاة والقانونيني؟
- مكتب��������ة املعه��������د القضائ��������ي تعد بح��������د ذاتها 
صرح��������ا عراقيا ثقافي��������ا وقانونيا ق��������ل نظيره، 
فعدد الكتب فيها يبلغ 13700 كتاب من أمهات 
كت��������ب القانون بمختل��������ف صنوف��������ه اضافة الى 
الكتب الفقهية والدينية والقواميس واملعاجم 
النفيس��������ة. كما تح��������وي املكتبة عل��������ى 1237 بني 
اطروحة ورس��������الة ماجس��������تير مه��������داة من قبل 
طلب��������ة الجامع��������ات العراقي��������ة والت��������زال املكتبة 

باستالم اطارحيهم.
املكتبة تح��������وي ايضا على بحوث التخرج للطلبة 
منذ تاريخ تأسيس��������ه عام 1976 ولغاية االن حيث 
يبل��������غ عددها )3480( بحث. اضاف��������ة الى تقديمها 
لخدماته��������ا الى طلب��������ة املعهد القضائي والس��������ادة 
القض��������اة وطلبة الدراس��������ات العلية ف��������ي جامعات 
العراق كافة وطلبة الدراس��������ات ف��������ي الخارج حيث 
بلغ عدد روادها سنة 2019 )1110( مستفيد وبلغ 
عدد املصادر املستعارة )3210( مصادر، واليفوتنا 
كذل��������ك م��������ن االش��������ارة ال��������ى احتواءه��������ا للمج��������الت 

والدوريات القانونية العراقية والعربية.
وبعد ارتب��������اط املعهد القضائي بمجلس القضاء 
االعلى ولغرض اتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من 
املس��������تفيدين لالطالع على الكتب واملوس��������وعات 
القانوني��������ة املوج��������ودة في املكتبة س��������عى الس��������يد 
رئيس مجلس القض��������اء االعلى على اطالق نظام 
الخدمة االلكترونية ملكتبة املعهد القضائي على 

املوقع االلكتروني ملجلس القضاء االعلى.

* غالبًا ما نقراأ عرب الواجهة االلكرتونية 
للمعهد الق�صائي يف موقع جمل�س الق�صاء 

االعلى عن اأن�صطة الدارة املعهد مع منظمات 
دولية اأكادميية ق�صائية، حدثينا عنها وعن 

اهم املنظمات الدولية التي تتعاون معها ادارة 
املعهد الق�صائي والية العمل معها وفيما اذا 
كانت هناك مذكرات تفاهم بني ادارة املعهد 

وتلك املنظمات، وما هي اهم املخرجات التي 
حتققت من اأطر التعاون تلك؟

- إن املعه��������د القضائ��������ي حري��������ص عل��������ى االنفت��������اح 
عل��������ى املعاه��������د القضائية واملؤسس��������ات القانونية 
ف��������ي ال��������دول العربي��������ة ودول العالم لغ��������رض تبادل 
الخبرات واملعرفة القانونية والقضائية وحضور 
االجتماع��������ات املتعلق��������ة به��������ا، فق��������د انض��������م املعهد 
القضائ��������ي ال��������ى اتفاقية عم��������ان للتع��������اون العلمي 
بني املعاهد القضائية العربية س��������نة 2014 ووقع 
العديد من مذك��������رات التفاهم للتع��������اون في مجال 
املعايي��������ر القضائي��������ة الدولي��������ة في نط��������اق حقوق 
االنسان بني الدول العربية ومعهد راؤول والنبرغ 
لحقوق االنسان والقانون االنساني تمخض عنها 
مش��������اركة املعهد في تأليف العديد من االصدارات 

املتعلقة بالعمل القضائي وحقوق االنسان.
كم��������ا قام املعهد بإعداد منه��������اج متكامل في مادة 
رعاي��������ة االحداث بالتعاون م��������ع منظمة هارتالند 
الالين��������س الدولية بدعم وتمويل م��������ن املفوضية 
االوروبي��������ة تح��������ت عن��������وان )عدال��������ة االح��������داث في 

التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية(.

يعد املعهد القضائي أحد الصروح الوطنية التي يعتد بها العراق، حيث يمثل النافذة القضائية الوحيدة لتخريج القضاة 

ورفد املؤسسات القضائية العراقية بهم. املعهد القضائي الذي تأسس بموجب قانون املعهد رقم )33( لسنة 1976 شهد نقلة 

نوعية بمختلف مجاالته منذ انضمامه ملجلس القضاء االعلى بموجب القانون رقم )70( لسنة 2017. حيث تشهد هذه الفترة الذكرى 

الثالثة لذلك االنضمام لتكون لنا وقفة مطولة أمام هذا الصرح الحضاري العتيد بحوار موسع مع مديرته السيدة فاتن محسن هادي.

مدير عام المعهد القضائي: المعهد شهد طفرة نوعية 
بعد انضمامه إلى مجلس القضاء األعلى

* نطمئن املتقدمني المتحان كفاءة القبول في املعهد على أن االمتحان 
اليزال قائما لكن موعده يتحدد وفقا لتوجيهات خلية االزمة

*)القضاء الدستوري(.. مادة حيوية أضيفت للمنهج الدراسي 
للمعهد ودورة القضاة الخاصة به ستفتتح أواخر الشهر الحالي

أجرى الحوار/ علي البدراوي

■ السيدة فاتن محسن هادي مديرة املعهد 

■ جهاز تعفير في بوابة الدخول إلى المعهد

في ما يلي نص الحوار: 

الدراسة ستستأنف وفق معايري السالمة مطلع حزيران املقبل
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إرهابي يواجه "الشنق" بعد تنفيذ أوامر قيادي بداعش أراد التخلص من قريبه

  ويقول املتهم "اش��������تركت مع أف��������راد املجموعة 
اإلرهابية التي كنت أعمل ضمن طاقمها بعدة 
عمليات كانت آخره��������ا جريمة تصفية  املجنى 
علي���ه )احمد( ومحاولة اغتيال املشتكي شقيقه 
ووالده��������م حيث أنه قب��������ل يومني م��������ن الحادث 
تلقي��������ت  أمرًا من أمير تنظيم داعش في املنطقة 

بتصفي��������ة املجنى عليه الذي ه��������و ابن عم امير 
التنظي��������م ألن��������ه متهم من قبل داع��������ش بان لديه 
ص��������الت بالجهات األمنية كما أن��������ه كان يمجد 

بالحشد  الشعبي". 
 وبناء على ذلك هيأ املتهم نفس��������ه وكان مسرح 
الجريمة أحد البساتني القريبة من دار املجنى 

علي��������ه حيث قام  بإحضار وإخفاء أداة الجريمة 
وهي سكني حاد )أداة تكريب النخيل( مع حبل 
وحل��������وى )جكلي��������ت( لينثرها بحس��������ب االتفاق 
في امل��������كان  املح��������دد واملختار مس��������بقًا الرتكاب 
الجريمة، وفي مس��������اء يوم الح��������ادث كان املتهم 
املاثل يترصد للمجنى عليه  بالقرب من داره.  

يق��������ول املش��������تكي ش��������قيق املجنى علي��������ه "مررت 
باملتهم بالصدف��������ة واثناء الحديث بيننا أدعى 
أن املوبايل العائد ل��������ه  خال من الرصيد وطلب 
هاتفي وبواسطته أجرى اتصال باملجنى عليه 
وطلب منه الحضور الى املكان نفسه، وبعد أن 
ذهبت الى داري حضر املجنى عليه وكان ذلك 

في حدود الساعة الحادية عشرة مساء. 
م��������ن جانب��������ه ق��������ال املتهم ان��������ه أثناء س��������يره مع 
املجن��������ى علي��������ه في الطري��������ق الذي يخي��������م عليه 
الظ��������الم ووصولهما بالقرب من  م��������كان إخفاء 
س��������الح الجريمة "قم��������ت بحمل الس��������كني الحاد 
بي��������دي وبكل ق��������وة ضرب��������ت راس املجنى عليه 
من األم��������ام  وبالجان��������ب الحاد منه��������ا ضربتني 
ومن ثم ضربته أربع ضربات على فروة رأس��������ه 
عند س��������قوطه، ثم أجهزت عليه خنقًا  بواسطة 
الحبل وبعد أن تأكدت من موته قمت بس��������حب 
جثة املجنى عليه قرب الشارع العام ووضعت 
الحلوى ) الجكليت( حسب توجيه األمير الذي 
أتصل بي بع��������د أن علم بنجاح العملية قال لي 

)بارك الله فيك(". 
ويقول املش��������تكي ش��������قيق املجنى عليه "بعدها 
قام��������ت القوات األمنية باس��������تجوابي مع املتهم 
لالش��������تباه بن��������ا أن لن��������ا عالق��������ة بح��������ادث القتل 
 كوننا كن��������ا مع املجنى عليه وهناك في املوقف 
تعرض��������ت الى تهدي��������د مباش��������ر بالتصفية من 
املته��������م عند االعت��������راف  عليه أنه ليل��������ة الحادث 
أتص��������ل باملجن��������ى علي��������ه ، وبعد إطالق س��������راح 
املته��������م قام بالترصد لي ليال لغرض تصفيتي 
 كوني الش��������اهد الوحيد ض��������ده وفعال وبعد أن 
قامت الجه��������ات األمنية باطالق س��������راحي ليال 
وعن��������د اقترابي من الش��������ارع  امل��������ؤدي الى داري 
وكان مع��������ي وال��������دي ، قام املته��������م باطالق النار 
علين��������ا م��������ن بندقي��������ة ن��������وع كالش��������نكوف نص 
أخمص  سبق وان أس��������تلمها من امير التنظيم 
اال انه لم يصبنا، بعدها شعرت بالخطر فقمت 
بمصارحة والدي بالس��������ر  الذي لم أبح به وفي 
الصب��������اح ذهبت الى مديرية ش��������رطة املعتصم 

وأخبرت عن الحادث".  
أقر املتهم بح��������ادث القتل وكذل��������ك إطالق النار 
على املشتكي ووالده وقد طلب املدعون بالحق 

الشخصي  واملشتكون الشكوى ضده.
من جانبها، وجدت املحكمة أن األدلة املتحصلة 
بالقضي��������ة كافية لتجريم املته��������م  املاثل أمامها 
وفق م��������ادة التهمتني املوجهتني اليه واملتمثلة 

باعترافه املفصل ام��������ام ضابط التحقيق وأمام 
قاضي  التحقي��������ق حيث ج��������اء اعترافه مفصال 
وواضح��������ا ومتطابق��������ا م��������ع ظ��������روف ارت��������كاب 

الجريمة. 
وتع��������ززت اعترافات املتهم بالكش��������ف واملخطط 
على محل الحادث وبمحضر الكشف على جثة 
املجن��������ى علي��������ه  وبالتقرير الطبي التش��������ريحي 
الص��������ادر م��������ن دائرة الط��������ب العدل��������ي املتضمن 
أن س��������بب الوفاة للمجنى علي��������ه هي  التمزقات 
واألنزفة الدموية غثر إصابات رضية وطعنية 

في الرأس. 
وحكم��������ت املحكم��������ة عل��������ى املج��������رم اإلرهاب��������ي 
باإلعدام ش��������نقًا حت��������ى املوت اس��������تنادًا ألحكام 
املادة الرابعة /1 وبداللة  املادة الثانية 3/1 من 
قانون مكافحة األرهاب رقم 13 لسنة 2005 عن 
جريم��������ة قتل املجن��������ى علي��������ه ) ا . ص (   بدوافع 

إرهابية. 
وحكمت أيضا ضد املجرم بالسجن ملدة خمسة 
عشر سنة أس��������تنادًا ألحكام للمادة الرابعة /1 
 وبداللة امل��������ادة الثانية 3/1 من قانون مكافحة 
االرهاب رقم 13 لس��������نة 2005 واستدالل باملادة 
132 /1 من  قانون رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل 
عند فرض العقوبة عن جريمة محاولة اغتيال 
املش��������تكني ) ع . ح (  ووالده في أب من عام 2018 

بدوافع إرهابية.

اإلرهابية )دعاء(.. مواجهتها بزوجها 
كانت كفيلة باعترافها االنتساب لداعش

من أجل خمسة ماليين.. قتلت زوجها بمسدسه 
الشخصي وأحرقت منزله

بغداد/ علي البدراوي

في صبيح��������ة الثالث من كانون 
الثان��������ي من ع��������ام 2019 داهمت 
مف��������رزة أمنية أحد املن��������ازل في 
اس��������تنادًا  املحمودي��������ة  منطق��������ة 
ملعلومات مؤك��������دة تفيد بإيواء 
املنزل لعناصر إرهابية خطيرة. 
ف��������ي املداهمة تم الق��������اء القبض 
عل��������ى )دعاء( الت��������ي وفقًا لألدلة 
الت��������ي جوبه��������ت به��������ا اضطرت 
للب��������وح باعترافاته��������ا لقاض��������ي 
التحقيق برحلتها مع االرهاب.

إنكار ثم اعتراف
عليه��������ا  القب��������ض  إلق��������اء  م��������ع 
إنكار  م��������رارًا  )دع��������اء(  حاول��������ت 
التهم املنس��������وبة له��������ا، بل يبدو 
انها اس��������تعدت ملثل ه��������ذا اليوم 
عب��������ر ابرازه��������ا لهوي��������ة م��������زورة 
حملت اس��������م )ع��������ذراء( محاولة 
اخف��������اء ش��������خصيتها الحقيقية 
لكنه��������ا  األمني��������ة  للس��������لطات 
لزوجها  بمواجهته��������ا  فوجئت 
)عم��������ر( ال��������ذي اعت��������رف عليه��������ا 
ليك��������ون ذل��������ك األمر كفي��������اًل بأن 
تق��������ر لقاضي التحقي��������ق بكامل 
رحلتها م��������ع االرهاب وأدوارها 

فيه.
تقول )دعاء( باعترافاتها:

كن��������ت متزوج��������ة م��������ن )مهن��������د( 
)داع��������ش(  ال��������ذي كان منتمي��������ًا ل�

وأح��������د قي��������ادات م��������ا كان يعرف 
)والية الجنوب(، كنت اضافة  ب�
ال��������ى واجباتي الزوجية أش��������كل 
عنصرًا مساعدًا لزوجي )مهند( 
اإلرهابية حتى  العملي��������ات  في 
لقي حتفه بمواجهة مع القوات 

األمنية في منطقة )دويليبة(.
بع��������د أن قت��������ل زوج��������ي )مهند( 
انتقل��������ت للس��������كن ف��������ي الفلوجة 
اثناء س��������يطرة )داعش( عليها، 
)عمر( وهو  وفيه��������ا تزوج��������ت ب�
أحد عناصر التنظيم االرهابي 

وانتقلت معه الى القائم ومنها 
الى املوصل حسب التوجيهات 
علي��������ه  يمليه��������ا  كان  الت��������ي 

)داعش(.
بع��������د تل��������ك الرحلة اس��������تقر بنا 
الح��������ال في بغ��������داد متخفني في 
منطق��������ة )الكريعات( الش��������عبية 
إلبع��������اد  بالس��������كان  املكتظ��������ة 
الش��������بهة علينا لكن ما لبثت أن 
هرب��������ت بعد الق��������اء القبض على 
زوجي م��������ع رفيقه )طارق( الذي 
كان أح��������د العامل��������ني مع��������ه ف��������ي 

)داعش(. 
اس��������ند  )مهن��������د(  مقت��������ل  بع��������د 
ل��������ي )داع��������ش( مهم��������ة االتصال 
بزوج��������ات عناص��������ره بغية نقل 
معه��������ن  مح��������ددة  املعلوم��������ات 
مواعيد لقاءاتي بهن واالماكن 
املح��������ددة لذل��������ك الغ��������رض، أم��������ا 
وس��������يلة االتصال فكانت مواقع 
التواصل االجتماعي. ثم تطور 
الحال لتس��������ند لي مهمة أخطر 
بع��������د أن اثب��������ت ل��������دى عناص��������ر 
باملهم��������ة  ت��������ي(  )كفاء )داع��������ش( 

األولى، حيث اسندت لي مهمة 
نق��������ل االس��������لحة بمعي��������ة زوجي 

)عمر(. 
من ضمن ما عثرت عليه القوات 
ف��������ي من��������زل املحمودية  االمنية 
لش��������قيقها  مستمس��������كات  كان 
الذي يدع��������ى )مهند( أيضًا وقد 
قت��������ل في إح��������دى املواجهات مع 
القوات األمنية اضافة الى سجل 
مالحظات يحوي على اس��������ماء 
العناص��������ر االرهابي��������ة لداع��������ش 
مع مق��������دارات الكفاالت الخاصة 
بهم، اضافة الى )رامات( تحوي 
على صور لش��������قيقها االرهابي 
املقت��������ول )مهند( وكذلك زوجها 
ال��������ى  اضاف��������ة  )عم��������ر(  الثان��������ي 
املرئية والصور  املقاطع  بعض 
الخاص��������ة بعملي��������ات ارهابي��������ة 
داع��������ش  عصاب��������ات  نفذته��������ا 
االرهابي��������ة، حيث تم ضبط تلك 
املقتنيات بمحضر أصولي من 

قبل القوات األمنية.

القصاص
الجنائي��������ة  املحكم��������ة  حكم��������ت 
الثانية على  الهيئ��������ة  املركزي��������ة 
)دعاء( بالس��������جن ملدة خمس��������ة 
عشر سنة وفق املادة الرابعة/2 
من قانون مكافحة االرهاب رقم 

13 لسنة 2005.
وبذلك اختتم��������ت دعاء رحلتها 
م��������ع االره��������اب بقضاء خمس��������ة 
عش��������ر عامًا من السنني القادمة 
القضبان جراء  لعمرها خل��������ف 

ما ارتكبته من افعال ارهابية.

بغداد/ ليث جواد

بذريع��������ة التحرش ببناته��������ا من زوجها 
الس��������ابق ورفض��������ه اعادة مبل��������غ من املال 
كان قد استدانه املجنى عليه قبل مقتله 
ب��������دأت املتهم��������ة الزوج��������ة حديثه��������ا أمام 
قاض��������ي تحقيق محكمة الش��������عب مبررة 
أس��������باب قيامه��������ا بقتل زوجه��������ا ومن ثم 

حرقها الدار إلخفاء معالم الجريمة. 
اعترف��������ت املتهمة امام قاض��������ي التحقيق 
قائل��������ة: "خطط��������ت للتخلص م��������ن زوجي 
ال��������ذي تح��������رش ببناتي الصغي��������رات من 
زوج��������ي الس��������ابق اكث��������ر من م��������رة بعدما 
طالبته م��������رارًا باالبتعاد عنه��������ن، اال انه 
كان يتصيد الفرص للتحرش بهن اثناء 

غيابي عن املنزل وبصورة متكررة".
وأضافت أن املجنى عليه "كان قد استدان 
من��������ي مبلغ��������ا ماليا ق��������دره أربعة ماليني 
دينار ومثبت عليه بوص��������ل أمانة لدي، 
وحني مطالبتي ل��������ه بإرجاعه قام بحرق 

الوصل ثم ضربني مهددًا إياي بطردي 
وبناتي من املنزل".

وأكمل��������ت "على اث��������ر ما تعرض��������ت له مع 
بناتي خططت لقتله، وقد وضعت لذلك 
خطة عزمت على تنفيذها للتخلص منه؛ 
تكمن باس��������تخدام مسدس��������ه الشخصي 

الذي كان موجودًا في خزانة مالبسه"
الح��������ادث  ي��������وم  "ف��������ي  وأف��������ادت بالق��������ول 
ذهب��������ت إلى غرفتي وأحضرت مسدس��������ه 
الشخصي وسحبت األقسام ألقف خلفه 
مطلقة الن��������ار على رأس��������ه، كانت إطالقة 

واحدة فارق على إثرها الحياة".
وتابعت "بعد أن تأكدت من موته جلبت 
)بطانية( وقمت بسحب جثته الى اسفل 
س��������لم الدار ألذهب الى دار اهلي الواقعة 
في منطقة املحمودية، وبعد مضي يوم 
عدت الى الدار ال��������ذي ما ان دخلته حتى 
حرقت الجثة عبر وضعي إطارات قديمة 
بغي��������ة التخل��������ص منه��������ا، اال ان الني��������ران 
سرعان ما انتشرت في كافة ارجاء املنزل 

ليحترق بأكمله".
لقاض��������ي  بحديثه��������ا  واسترس��������لت 
التحقي��������ق قائلة "حاول الجي��������ران إطفاء 
ني��������ران الحريق اال انني رفضت خش��������ية 
تمكنوا  وبالفع��������ل  الجث��������ة  مش��������اهدتهم 
من اخماد الني��������ران دون ان ينتبهوا الى 

شيء".
وتابعت "بعد أن حل املساء توجهت الى 
دار اهل��������ي لكن هذه املرة م��������ع نقل الجثة 
الت��������ي كانت متفحمة م��������ن اجل التخلص 
منه��������ا هن��������اك، إذ قمت بوضعه��������ا داخل 
بطاني��������ة وعن��������د س��������حبي له��������ا انفصلت 
أحد ارجله ألضعه��������ا داخل البطانية ثم 
استأجرت سيارة نوع كيا من احد ابناء 
املنطق��������ة وطلبت منه نقل��������ي الى منطقة 
املحمودي��������ة مقابل مبل��������غ 50 الف دينار 
وساعدني في نقل أغراضي ولم يكونوا 
على علم بوجود الجثة رغم تذمرهم من 
وجود رائح��������ة كريهة  اال انني أخبرتهم 
انه��������ا عفون��������ة انتاب��������ت األغ��������راض جراء 

الحريق الذي ألم باملنزل".
وأكمل��������ت الزوج��������ة "بع��������د خروج��������ي من 
املنطق��������ة اتصل��������ت عب��������ر هات��������ف املجنى 
عليه بإحدى بناته، وطلبت من السائق 
ابالغه��������ا بأن صاح��������ب ه��������ذا الهاتف قد 
تعرض الى ح��������ادث في محافظة النجف 
وانه يرقد حاليا في املستشفى، وبالفعل 
ابلغه��������م بذلك وعند وصول��������ي لم أتمكن 
من التخلص من الجثة باس��������تثناء احد 
ارجل��������ه التي انفصلت ع��������ن الجثة وقمت 
برميها في مك��������ب النفي��������ات القريبة من 

الدار".
وتابع��������ت "ف��������ي صبيح��������ة الي��������وم الثاني 
افتضح ام��������ري عن طريق احد اش��������قائي 
بعدما ش��������اهد الجث��������ة داخ��������ل البطانية 
عن طريق الصدفة اثن��������اء محاولته نقل 
البطانيات التي كانت متواجدة في فناء 
الدار وبعد س��������ؤالي اعترفت له بفعلتي 
ليق��������وم بع��������د ذل��������ك باب��������الغ الس��������لطات 

املختصة التي القت القبض علي".

تلقى حكمني عن جرميتي قتل وحماولة اغتيال بدوافع إرهابية

بغداد / غسان مرزة

يواجه إرهابي منتم إلى تنظيم داعش حكمني عقابيني أحدهما الشنق بعد تنفيذه 
عملية إرهابية باغتيال ابن عم أحد أمراء داعش بناء على أوامر األخير، ومحاولة 

أخرى الغتيال شقيق الضحية ووالده انتهت بالفشل. وفي محضر اعترافاته املدونة 
من  قبل محكمة تحقيق سامراء ذكر املتهم انه انتمى لتنظيم القاعدة اإلرهابي في عام 

2012،  ثم  جدد االنتماء لكيان داعش اإلرهابي أثناء سيطرته على ناحية املعتصم / 
قرية الطريشة في حزيران  من عام 2014، حيث قام بترديد صيغة البيعة ومعه عدد من 

أبناء املنطقة على يد أحد اإلرهابيني الهاربني، وبعد أن تلقى التدريبات الالزمة على 
استعمال السالح باشر بتنفيذ عمليات إرهابية لصالح التنظيم املتطرف. 

■ - أنكرت دعاء االنتساب لداعش حتى كشفها زوجها

االس��������تجواب الجنائي هو مناقش��������ة املتهم من قبل الجه��������ة املختصة بالتحقيق 
مناقش��������ة تفصيلية عن التهمة املنس��������وبة اليه ومجابهت��������ه باألدلة القائمة ضده 
ومطالبت��������ه بال��������رد عليها بغية الوقوف عل��������ى وقائع الجريمة املرتكبة وكش��������ف 

الحقيقة. 
املش��������رع العراقي كفل ضمانات للمتهم اثناء مرحلة االس��������تجواب في الدس��������تور 
والقانون حيث نصت املادة ١٩ / ثالث عشر من الدستور " تعرض اوراق التحقيق 
االبتدائي على القاضي املختص خالل مدة ال تتجاوز اربع وعش��������رين ساعة من 
حني القبض على املتهم وال يجوز تمديدها اال ملرة واحدة "، كما اش��������ارت الفقرة 
سادس��������ا من املادة الدستورية اعاله " لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة 
في االجراءات القضائية واالدارية "، اما قانون اصول املحاكمات العراقي رقم ٢٣ 
لسنة ١٩٧١ فقد نص في املادة ١٢٣ على ذات املفهوم اعاله حيث جاء فيها " على 
قاضي التحقيق او املحقق ان يستجوب املتهم خالل ٢٤ ساعة من حضوره بعد 
التثبت من ش��������خصيته واحاطته علما بالجريمة املنس��������وبة اليه... " اي انه وفقا 
للقانون العراقي فان من يس��������تجوب املتهم ه��������و املحقق وقاضي التحقيق حيث 
يتم تدوين اقوال املتهم ابتدائيا ومن ثم تس��������ييره لغرض تصديقها امام قاضي 
التحقيق واوجب املش��������رع العراقي عند اجراء االستجواب توفير عدة ضمانات 
قانونية للمتهم والتي نص عليها القانون كحقه بالصمت وحقه في الدفاع عن 
نفس��������ه وعدم قبول اس��������تجوابه اال بحضور محام للدفاع عنه وحقه باالستماع 
الى اقواله وعدم تحليفه اليمني القانونية وعرض العفو عليه اثناء اس��������تجوابه 

اذا ساهم في كشف الجريمة والتوصل الى الجناة اآلخرين. 
وان االس��������تجواب هو دلي��������ل من االدلة املعتب��������رة في االثب��������ات الجنائي ولغرض 
اعتباره دليال مقنعا وصحيحا يجب عند اجرائه عدم التأثير على إرادة املتهم 
باي اسلوب من االساليب غير املشروعة وقد نصت املادة ١٢٧ من قانون اصول 
املحاكم��������ات الجزائية على ذلك وجاء فيها "ال يجوز اس��������تعمال اي وس��������يلة غير 
مش��������روعة للتأثير عل��������ى املتهم للحصول على اقراره ويعتبر من الوس��������ائل غير 
املش��������روعة اساءة املعاملة والتهديد وااليذاء واألغراء والوعد والوعيد والتأثير 

النفسي واستعمال املخدرات واملسكرات والعقاقير".
احيان��������ا قد يحص��������ل ان يكون االس��������تجواب قد تم وفق القان��������ون اي انه تم خالل 
مدة االربعة وعش��������رين ساعة املحددة دستورا وقانونا وبتوفر كافة الضمانات 
القانوني��������ة اال ان الجهة التحقيقية تس��������تعمل بعض االس��������اليب غير املش��������روعة 
والت��������ي اجدها م��������ن ضمن االس��������اليب التي نص��������ت عليها امل��������ادة ١٢٧ األصولية 
كأسلوب االنتظار املقلق واملرهق ذهنيا ونفسيا للمتهم، حيث ان هذا االسلوب 
نجده كثيرا ما يس��������تخدم في االستجوابات الجنائية حيث يتم وضع املتهم في 
مكان النتظار دوره في االس��������تجواب وملدة س��������اعات وفي م��������كان قريب عن غرفة 
االستجواب او احيانا وضعه في مكان مهني او ضيق لغرض ايصاله الى ذروة 
القلق والتوتر النفسي والعصبي والتي تؤدي احيانا الى ادالء املتهم بمعلومات 
تكون نتيجة مباشرة ملا تعرض له من تأثير نفسي وعصبي، والعتبار االنتظار 
املقلق من الطرق غير املش��������روعة التي تس��������تخدم في االستجواب يدخل في ذلك 
ع��������دة عوامل منها قدرته عل��������ى التعايش مع هكذا وضع نفس��������ي واعتياده على 
ارتكاب الجريمة وكذلك درجة تعلمه ومركزه االجتماعي فاملتهم املتعلم او الذي 
لديه مركز اجتماعي مهم او مؤهل ثقافي قد يكون استعداده لالنهيار النفسي 
اس��������رع من غير املتعلم او قليل التعلم الذي ال يتأثر بالعوامل النفسية او يتأثر 
بها ومن املمكن ان ينهار ولكن بشكل بطيء وكذلك اصحاب السوابق املعتادين 
على االجرام ال تؤثر فيهم هذه االس��������اليب اما املتهم الذي لم يس��������بق له ممارسة 
االفع��������ال الجرمية فيكون اكثر س��������رعة في الوصول الى ذروة االنهيار النفس��������ي 

والعصبي.
ق��������د يك��������ون هناك من يجد ان طريق��������ة االنتظار املقلق هي من الط��������رق الفعالة في 
االستجواب والتي لها تأثير على املتهم املستجوب كونها تجعله يفقد تركيزه 
بش��������كل يصعب معه السيطرة على االقوال الكاذبة التي ينوي االدالء بها، اال انه 

يبقى اسلوبا غير مشروع وذات تأثير نفسي سلبي على املتهم.
 ويؤدي الى اعتبار االجراء التحقيقي باطل الن االعتراف يجب ان يؤخذ بطرق 
مش��������روعة وان يك��������ون عن ارادة ح��������رة وس��������ليمة وليس نتيجة ضغوط نفس��������ية 
وعصبية، ونجد ان األذى النفس��������ي الذي يلحق باملتهم نتيجة انتظاره لساعات 
طويل��������ة قبل االس��������تجواب ي��������ؤدي ال��������ى ان يفقد املتهم س��������يطرته عل��������ى اعصابه 
وتضعف ارادته مما يس��������هل اعترافه للتخلص من هذا الظرف النفسي فان ذلك 

ا على ارادته التي يفترض ان تكون حرة وسليمة.  يعد اعتداء
ان املش��������رع العراق��������ي وان لم ينص عل��������ى هذه الحالة صراح��������ة اال انها تعتبر من 
االس��������اليب الت��������ي تندرج تحت مفه��������وم التأثير النفس��������ي الواردة ف��������ي املادة ١٢٧ 
من قان��������ون اصوال املحاكم��������ات الجزائية العراقي خاصة وان ه��������ذه املادة ذكرت 
ع��������ددا من الط��������رق غير املش��������روعة املؤثرة ف��������ي املتهم املس��������تجوب والتي تنقص 

م��������ن ارادته او تعدمها على س��������بيل املثال ال على 
سبيل الحصر كونها وسيله ذات اثر نفسي غير 
مشروع على ارادة املتهم اما االثر القانوني فانه 
يترتب على استعمال الطرق غير املشروعة عند 
اس��������تجواب املتهم عدم صحة االجراء التحقيقي 
وبطالن��������ه وعدم األخ��������ذ باالق��������وال املنتزعة بهذه 
الطرق خالل االس��������تجواب خاص��������ة وان القواعد 
املقررة لالس��������تجواب متعلقة بالنظام العام وان 

مخالفتها يؤدي الى بطالن االستجواب كدليل 
  القاضي أريج خليلفي الدعوى الجزائية.

االستجواب الجنائي واالنتظار 
المقلق 

https://www.hjc.iq/view.67233/
https://www.hjc.iq/view.67303/
https://www.hjc.iq/view.67303/
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

استئناف بابل تستثمر الدوام الجزئي وقلة الزخم بأعمال ترميمية في مبناها

جهاز متطور لتعفري املراجعني وجهاز لقياس احلرارة

بجهود ذاتية.. الكوادر الهندسية يف استئناف واسط االحتادية تنجز أجهزة تعفري ملراجعيها

مجلس القضاء األعلى يواصل إجراءاته الوقائية 
للحد من انتشار فيروس كورونا

بغداد/ علي البدراوي

انطالق��������ًا م��������ن حرصه عل��������ى تأمني 
س��������المة موظفيه ومراجعي دوائره 
من خطر انتشار )فيروس  كورونا( 
يس��������تمر مجل��������س القض��������اء األعلى 
اته املتعلقة بتأمني  بمواصلة إجراء
وسائل الحماية عبر  حزمة إجراءات 
اتخذها طيلة شهر نيسان املاضي 
رغم ما ش��������هده من تقليص للحركة 
والدوام  الرس��������مي وحظرًا للتجوال 

في أغلب أوقات أيامه. 
وفي ذلك السياق صرح السيد احمد 
خليفة مس��������ؤول ش��������عبة الس��������المة 
التصاريح  ملكت��������ب  التابعة  املهنية 
 األمنية في مجلس القضاء األعلى 

قائال: 
 "بتوجيه من السيد رئيس مجلس 
القضاء األعلى وبإش��������راف مباشر 
من قب��������ل الس��������يد مدير ع��������ام دائرة 
 الحراس��������ات القضائي��������ة ومن خالل 
التعاون مع محافظة بغداد ووزارة 
الداخلي��������ة/ مديرية الدف��������اع املدني 
  ) CBRN ( ت��������م تعفي��������ر جمي��������ع غرف 
وأقس��������ام املق��������ر الرئي��������س ملجل��������س 
القض��������اء األعل��������ى، كما ت��������م اإليعاز 
الى  كافة رئاس��������ات محاكم املناطق 
التصاريح  وش��������عب  االس��������تئنافية 
دور  تعفي��������ر  لغ��������رض  األمني��������ة 
القضاء  التابعة لرئاس��������ات محاكم 
االس��������تئناف االتحادي��������ة حي��������ث تم 
تعفير أغلبها وبإش��������راف مباش��������ر 
من قبل مكت��������ب  التصاريح األمنية 
وشعبة السالمة املهنية في مجلس 

القضاء األعلى". 
وعلى الصعيد ذاته ش��������رع مجلس 
القضاء االعلى بالتنسيق مع وزارة 
الصحة والبيئة بتخصيص  مفرزة 
طبي��������ة إلج��������راء الفح��������ص اليوم��������ي 
ملنس��������وبيه م��������ن الس��������ادة القض��������اة 
العامني واملوظفني  وكذلك  واملدراء 
م��������ع تجهيز  القضائيني  الح��������راس 
كامل بع��������دد م��������ن امل��������واد واملعدات 
م��������ن  منتس��������بيه  لوقاي��������ة  الطبي��������ة 

 االصابة بفيروس كورونا. 
كما حرص املجل��������س على ديمومة 
الن��������دوات واملحاض��������رات التثقيفية 
والتعريفية بخص��������وص الفيروس 
 وكيفية الوقاية منه عبر اقامته لها 

في أروقته ملوظفيه. 

جهاز تعفير اوتوماتيكي
وتش��������ديدًا لالج��������راءات الوقائية تم 
نص��������ب جهاز تعفي��������ر أوتوماتيكي 
في االس��������تعالمات الرئيس��������ية ملقر 
 مجل��������س القض��������اء األعل��������ى لتعفير 
املراجع��������ني، كم��������ا تم نص��������ب جهاز 
لقياس الح��������رارة. اضافة الى وضع 
 خطة طوارئ متكاملة بالتنس��������يق 

مع مديرية الدفاع املدني. 
وفي إطار الجهود املبذولة من قبل 
رئاسات استئناف مجلس القضاء 
االعل��������ى ودوائ��������ره أعلن��������ت رئاس��������ة 
 اس��������تئناف واس��������ط قي��������ام الش��������عبة 
الهندسية من تصنيع جهاز تعقيم 

للوقاية من فايروس كورونا. 
حيث تمكن كادر الشعبة الهندسية 

في اس��������تئناف واس��������ط من تصميم 
وتصني��������ع جه��������از تعقي��������م بتقنية 
 املتحسس��������ات لتعقيم االش��������خاص 
واالجسام من فايروس كورونا وقد 
تم تنصي��������ب الجهاز عل��������ى البوابة 
 الرئيس��������ية ملجم��������ع املحاكم لتعقيم 
وتعفي��������ر املوظفني واملراجعني حال 

دخولهم وخروجهم من  املحكمة.  

اجراءات التعفير 
والتعقيم مستمرة

وانطالقا من حرصها الشديد على 
واملراجع��������ني  منس��������وبيها  س��������المة 
وتنفيذا لتوجيهات الس��������يد رئيس 
 مجل��������س القض��������اء األعل��������ى الت��������زال 
محاكم االس��������تئناف في املحافظات 
كافة واملعه��������د القضائي في بغداد 
بإجراءات  مس��������تمر   تشرع وبشكل 
التعقيم والتعفي��������ر ملرافقها. والتي 
تت��������م بجه��������ود ذاتي��������ة أو بالتعاون 
مع  فرق الدف��������اع املدني. اضافة الى 
التزويد املس��������تمر بم��������واد التعقيم 
وااللت��������زام بمب��������ادئ الس��������المة عبر 
ارت��������داء  املالكات العاملة في محاكم 

االستئنافات للكفوف والكمامات. 
من جانبه ذكر مراس��������ل القضاء في 
اس��������تئناف القادس��������ية إن "اجراءات 
التعفير مستمرة منذ بداية االزمة 
 وفي جميع املحاكم التابعة للرئاسة 
ف��������ي املرك��������ز واالقضي��������ة والنواحي 
الجه��������ات  م��������ع  بالتع��������اون  وذل��������ك 
 املختصة مع اخ��������ذ التدبير الالزمة 
م��������ن التعقي��������م والتعفي��������ر وارت��������داء 

الكمامات بالنس��������بة ملنتسبي هذه 
 الرئاسة واملراجعني". 

وأفاد مراس��������ل "القضاء" في ميسان 
ب��������أن "العم��������ل مس��������تمر في رئاس��������ة 
محكمة اس��������تئناف ميسان بعملية 
في��������روس  م��������ن  للوقاي��������ة   التعفي��������ر 
م��������ع دائ��������رة  كورون��������ا وبالتع��������اون 
صحة ميس��������ان"، الفت��������ا إلى "تزويد 

الرئاس��������ة  بجه��������از فح��������ص درجات 
الحرارة لغ��������رض فحص املراجعني 
قب��������ل دخوله��������م الرئاس��������ة م��������ن قبل 
شعبة  الحراسات وكذلك تم تزويد 
هذه الرئاس��������ة بمضخة لرش مادة 
التعقيم يتم استخدامها في عملية 
التعفير  من قبل شعبة  الحراسات 
القضائية وأن عملية تعفير أروقة 

االستئناف تجري بصورة مستمرة 
 وكذل��������ك منع دخ��������ول أي مراجع  اال 
بعد التأكد م��������ن  ارتدائه الكمامات 
والقفازات من أجل سالمة  منتسبي 

رئاسة االستئناف واملراجعني". 
وف��������ي بابل أيضا، بادرت الورش��������ة 
الفنية التابعة للش��������عبة الهندسية 
في رئاس��������ة االس��������تئناف بتصنيع 

جه��������از  تعفير ف��������ي املدخل الرئيس 
ملبن��������ى االس��������تئناف، كم��������ا يج��������ري 
الداخل��������ني  املواطن��������ني  فح��������ص 
للمحكمة من  قب��������ل العيادة الطبية 
بالتعاون  االس��������تئناف  رئاسة  في 
م��������ع دائ��������رة صح��������ة املحافظ��������ة مع 
التش��������ديد عل��������ى ارت��������داء  الكمامات 

والقفازات. 

بابل / مروان الفتالوي

استثمرت محكمة استئناف بابل 
االتحادية فسحة الدوام الجزئي وعدم 

اكتظاظ املراجعني  بأعمال ترميمية 
استهدفت أروقة قصر القضاء في بابل 

على نفقة تنمية األقاليم. 

ويضم مبنى االستئناف مجمعا قضائيا يشمل 
االس��������تئنافية  والهيئ��������ات  االس��������تئناف  رئاس��������ة 
واإلدارة  ومحاك��������م البداءة واألحوال الش��������خصية 
القضائ��������ي  بالعم��������ل  يض��������ج  فيم��������ا  واألح��������داث، 
واكتظاظ  املراجعني في الظروف االعتيادية قبل 
جائحة كورونا التي منحت اآلن رئاسة املحكمة 

فرص��������ة  لعمل ترميمات بعد أن تقلص الدوام إلى 
25 % بقرارات خلي��������ة األزمة وتوجيهات مجلس 

 القضاء األعلى. 
وق��������ال رئيس اس��������تئناف باب��������ل القاض��������ي حيدر 
جاب��������ر إن "تقليص الدوام إلى 25 باملئة بحس��������ب 
 توجيه��������ات مجل��������س القضاء األعل��������ى الذي يأتي 
كإج��������راء احت��������رازي وقائ��������ي للح��������د م��������ن فيروس 
كورونا  س��������اهم في تقليل ع��������دد املراجعني ومنح 
فرص��������ة لتطوير مبن��������ى محكمة اس��������تئناف بابل 

االتحادية". 
وأضاف رئي��������س االس��������تئناف أن "املبنى يخضع 
اآلن ألعم��������ال ترميمية بش��������كل ال يؤثر على عمل 
 املحكمة اليومي املس��������تمر بش��������كل جزئي في كل 
املحاك��������م التابعة له��������ا"، الفتا إل��������ى أن "كلفة هذه 
 األعمال تأتي على نفق��������ة ميزانية تنمية األقاليم 

بالتعاون مع محافظة بابل". 
"األعم��������ال  أن  جاب��������ر  حي��������در  القاض��������ي  وتاب��������ع 
التطويرية تشمل إعادة تنظيم املمرات والشوارع 
 الداخلية وإكس��������ائها وتنظيم األرصفة في أروقة 
املبنى وكذلك رفع السقوف الثانوية واستبدالها 
 بأخ��������رى جديدة م��������ع تنظيم الحدائ��������ق الداخلية 

إلظهارها بمظهر يليق باملباني القضائية". 
وأف��������اد رئيس االس��������تئناف ب�أن "الفت��������رة املاضية 

ش��������هدت اكم��������ال عدة خط��������وات كما جرى إنش��������اء 
 جملون كبير سيتم اعتماده كمخزن ملبنى رئاسة 
االستئناف"، مشيرا إلى "استمرارية العمل  حتى 

إكمال الترميمات املوضوعة في الخطة". 
ف��������ي رئاس��������ة  م��������ن جانب��������ه، ذك��������ر مدي��������ر اإلدارة 

االس��������تئناف املع��������اون القضائي حيدر قاس��������م أن 
"املحكم��������ة  تعاقدت مع ش��������ركة إنش��������اءات إلنجاز 
األعم��������ال الترميمي��������ة ف��������ي البناية"، مش��������يرا إلى 
"تواجد دائرة  مهن��������دس مقيم تواكب األعمال من 
قبل الش��������عبة الهندسية في رئاس��������ة االستئناف 

كونها الجهة  املس��������تفيدة لإلشراف بشكل يومي 
عل��������ى األعمال الت��������ي تقوم به��������ا الش��������ركة املنفذة 

املحال عليها  العمل". 
وأك��������د قاس��������م "س��������يرورة تنفي��������ذ األعمال بش��������كل 
انس��������يابي تحت إش��������راف القاضي السيد رئيس 
االستئناف  وذلك لغرض إضفاء حلة جديدة على 
البناية ومرفقاتها كونها تمثل البيت القضائي 

األكبر في  املحافظة". 
من جه��������ة أخرى، يجري الس��������ادة القض��������اة نواب 
رئيس االس��������تئناف زي��������ارات ميدانية مس��������تمرة 
على  املحاكم التابعة لرئاس��������ة استئناف بابل في 
أقضي��������ة ونواح��������ي املحافظة لالطالع على س��������ير 
األعم��������ال  ومتابع��������ة مس��������توى الوقاي��������ة الصحية 
املتخ��������ذة في ه��������ذه املحاكم ومراجعة الس��������جالت 
ال سيما مع  اس��������تئناف دوام املحاكم التي تعنى 
بالجانب املدني كالبداءة واألحوال الش��������خصية 
بعد أن كان  العمل مقتصرا على محاكم التحقيق 

جراء تفشي وباء كورونا املستجد. 
وتض��������م محكم��������ة اس��������تئناف بابل نح��������و 16 دارا 
قضائية موزعة على شمالي وجنوبي املحافظة 
 باالضاف��������ة إلى مكات��������ب التحقي��������ق القضائي في 
مرك��������ز مدينة الحل��������ة لتقديم الخدم��������ة القضائية 

 للمواطنني. 

بغداد / عالء محمد  

على الرغم من األوضاع التي تش��������هدها 
الب��������الد والقل��������ق الذي ينت��������اب املواطنني 
من انتش��������ار فيروس  كورون��������ا والتدابير 
اتخذها  الت��������ي  والوقائي��������ة  االحترازي��������ة 
مجل��������س القض��������اء االعل��������ى بن��������اء عل��������ى 
توصي��������ات خلي��������ة  االزمة في الب��������الد، اال 
ان��������ه اخذ على عاتقه توس��������عة العمل من 
اجل راحة املواطن لتخفيف العبء  عليه 

وتسهيل مراجعاتهم للمحاكم. 
وضمن سعي القضاء لتقديم أكبر خدمة 
قضائي��������ة ممكنة، ج��������رى افتتاح محكمة 
ف��������ي  الخي��������رات(  القض��������اء  )دار  جدي��������دة 
والتي ترتبط برئاس��������ة استئناف كربالء 
االتحادي��������ة وتتك��������ون م��������ن ع��������دة محاكم 
وتس��������تقبل دعاوى  املواطنني من جميع 
مناطق قضاء ناحية الخيرات سعيا من 
رئاس��������ة القضاء لرفع الجهد والتكاليف 

 عن كاهل املواطنني. 
وأكد مجل��������س القضاء األعل��������ى في بيان 

رس��������مي ع��������ن افتت��������اح دار القض��������اء ف��������ي 
الخي��������رات ترتب��������ط برئاس��������ة  اس��������تئناف 
كرب��������الء االتحادي��������ة والت��������ي تتك��������ون من 
عدة محاكم، مضيفا أن "املجمع الجديد 
يقع ف��������ي ناحية  الخي��������رات يضم محاكم 
االحوال الشخصية والبداءة والتحقيق 
بالح��������راس  خاص��������ة  وغ��������رف  والجن��������ح 

 املكلفني بحماية الدار". 
  وتبع��������د دار القض��������اء في الخي��������رات عن 
مقر رئاسة االس��������تئناف بحوالي 40 كم، 
والهدف من افتتاحها  هو تقديم الخدمة 

للمواطنني. 
بدوره��������م رح��������ب األهالي بالعم��������ل الذي 
قدمه مجل��������س القضاء االعل��������ى بافتتاح 
دار قضاء كون ذلك س��������يقدم  لهم الخدمة 
القضائية ويوفر عليهم مش��������قة الذهاب 
إلى مناطق أخ��������رى في املحافظة إلنجاز 

معامالتهم. 
ويقول رئيس محكمة اس��������تئناف كربالء 
االتحادية القاض��������ي محمد عبد الحمزة 
إن "افتتاح دار القضاء  في الخيرات يأتي 

لالزدي��������اد امللحوظ في عدد س��������كان هذه 
الناحية والتي وصل عدد الس��������كان فيها  
إلى  خمس��������ة وس��������بعني الف نسمة حيث 
يحتاج هذا العدد الى افتتاح دار قضاء 
جديدة في الناحية ، السيما  وانهم كانوا 
الهندية والجدول  يراجعون محكمت��������ي 
الغربي  قبل افتتاح هذه املحكمة والتي 
كانت  بعي��������دة عن س��������كن األهالي بعدما 
كان الذه��������اب اليها يكلف املواطن الكثير 
من الوقت والجه��������د والتكاليف  وغيرها 

من التفاصيل التي تقع على عاتقه". 
وأك��������د القاضي عب��������د الحم��������زة أن "إقبال 
املواطنني من اهالي ناحية الخيرات على 
مراجع��������ة املحكم��������ة  القى س��������عادة كبيرة 
من قبله��������م منذ الي��������وم األول الفتتاحها 
وفرحه��������م الغام��������ر وامتنانه��������م ملجل��������س 
القضاء  االعلى بع��������د افتتاح دار القضاء 
ف��������ي الناحية"، كونهم كان��������وا يحتاجون 
الى وقت  من الزم��������ن النجاز  معامالتهم 
السيما ان املحاكم الس��������ابقة التي كانت 
يراجعونه��������ا تبعد عن س��������كناهم ب� )25( 

كيل��������و مت��������ر  بالنس��������بة لقض��������اء الهندية 
وع��������ن قض��������اء الج��������دول الغربي ب��������� ) 20( 

كيلومترا". 
ويب��������ني القاض��������ي أن "دار القض��������اء ف��������ي 
الخي��������رات يض��������م ارب��������ع محاك��������م وه��������ي 
التحقيق واالحوال الشخصية  والبداءة 
ومحكم��������ة الجن��������ح اضاف��������ة ال��������ى نياب��������ة 
االدع��������اء ع��������ام حي��������ث ان ع��������دد القض��������اة 
ه��������و اثن��������ان ونائ��������ب مدعي  ع��������ام موزعة 
بينه��������م النظر ف��������ي التحقي��������ق واالحوال 
الشخصية والبداءة والجنح"، الفتا إلى 
أن "احد  الس��������ادة القضاة يق��������وم باعمال 
محاك��������م )البداءة واالحوال الش��������خصية 
يق��������وم  االخ��������ر  والقاض��������ي  والتحقي��������ق( 

 باعمال محكمة الجنح". 
اما ع��������ن املوظف��������ني العامل��������ني داخل هذا 
املجمع فان القاضي محمد عبد الحمزة 
أش��������ار إل��������ى أن��������ه " تم  االس��������تعانة ب��������� )6( 
موظف��������ني من قبل املحاك��������م التابعة لهذه 
الرئاس��������ة وذلك لغرض تدقي��������ق وانجاز 

 املعامالت والدعاوى في كل محكمة". 

افتتاح دار قضاء جديدة تابعة الستئناف كربالء االتحادية
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■  أجهزة تعفير وتطهير في مباني القضاء

■ جانب من عمليات التطوير في استئناف بابل
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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.
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االنس��������ان كائن اجتماعي بطبعه وه��������و لبنة البناء 
املجتمع��������ي وال��������ذي يتكّون من مجموع��������ة من الّنظم 
والقوان��������ني الت��������ي ُتح��������ّدد املعايير الس��������لوكية للفرد 
داخل املجتمع ومنذ القدم وعندما ارتبط االنس��������ان 
الفرد باآلخر برابطة العق��������د االجتماعي وفقد جزءًا 
من حريته بمقابل التمتع بالكثير من الحقوق  التي 
تضمنها القوانني والنظ��������م االجتماعية ومن ضمن 
الحقوق املهمة هو حق الحياة : وهو حق يستدعي 
تحقي��������ق حمايت��������ه اجتماعيا وثقافي��������ا واقتصاديا 

وبيئيًا.
 ومن ضمن التحديات التي يوجهها االنسان بيئيًا 
هي االوبئة واالم��������راض باعتباره منظومة طبيعية 
تتفاع��������ل م��������ع املناخ والبيئ��������ة املحيط��������ة وتتأثر بها 
ويس��������مى هذا الحق  بالحق بالصح��������ة العامة وهو 
الت��������زام قانوني  منبث��������ق من االرتب��������اط العقدي بني 

الفرد والس��������لطة الت��������ي خضع لنظامه��������ا وقوانينها 
بمقابل التمتع بتل��������ك الحقوق واالمتيازات وتعّرف 
 Public( منظم��������ة الصحة العاملي��������ة الصحة العام��������ة
Health( : على أنها عل��������م وفن الوقاية من األمراض، 
وإطال��������ة العمر، وتعزيز الصحة م��������ن خالل الجهود 
املجتمعية للمجتمع، وتهدف األنشطة التي تسعى 
لتعزيز قدرات وخدم��������ات الصحة العامة إلى توفير 
الظروف التي تمّكن األش��������خاص م��������ن الحفاظ على 
صحتهم، أو منع تدهورها، وترتكز الصحة العامة 
على طريقة التخلص من أمراض معينة، إلى جانب 
االهتم��������ام بكافة جوان��������ب الصح��������ة والرفاهية، كما 
وتش��������مل خدمات الصحة العامة توفي��������ر الخدمات 
الش��������خصية لألف��������راد، مث��������ل اللقاحات، أو املش��������ورة 

السلوكية، أو املشورة الصحية. 
ام��������ا القان��������ون العراقي فق��������د عرف الصح��������ة في باب 
االهداف العامة في الفصل االول من قانون الصحة 
العام��������ة رقم 89 لس��������نة 1981 املعدل وف��������ي  املادة )1( 
منه والتي تنص )اللياق��������ة الصحية الكاملة، بدنيًا، 
وعقلي��������ًا، واجتماعي��������ًا، ح��������ق يكفل��������ه املجتم��������ع لكل 
مواطن وعلى الدولة أن توفر مستلزمات التمتع به 
لتمكنه من املش��������اركة في بن��������اء املجتمع وتطويره ( 
كما ان الدس��������تور العراقي ضمن ذلك واعتبر الدولة 
مس��������ؤولة عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطن 
فن��������ص في املواد )30 ، 31 ( من��������ه فاملادة )30( نصت 
على : أواًل:- تكفل الدولة للفرد ولألس��������رة � وبخاصة 
الطف��������ل وامل��������رأة � الضم��������ان االجتماع��������ي والصحي، 
واملقوم��������ات األساس��������ية للعي��������ش ف��������ي حي��������اٍة ح��������رٍة 
كريمة، تؤمن لهم الدخل املناس��������ب، والسكن املالئم. 
ثانيًا:- تكف��������ل الدولة الضمان االجتماعي والصحي 
للعراقيني في حال الش��������يخوخة أو املرض أو العجز 
ع��������ن العمل أو التش��������رد أو اليت��������م أو البطالة، وتعمل 

على وقايتهم من الجهل والخ��������وف والفاقة، وتوفر 
لهم الس��������كن واملناهج الخاص��������ة لتأهيلهم والعناية 
به��������م، وينظم ذلك بقان��������ون. اما امل��������ادة )31( فنصت 
عل��������ى : أواًل:- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، 
وتعن��������ى الدول��������ة بالصح��������ة العامة، وتكفل وس��������ائل 
الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع املستشفيات 
واملؤسس��������ات الصحي��������ة. ثانيًا:- لألف��������راد والهيئات 
إنشاء مستش��������فياٍت أو مس��������توصفاٍت أو دور عالٍج 
خاصة، وبإش��������راٍف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.( 
اما املش��������رع الجنائي فقد تضمن فص��������الً  في الباب 
الس��������ابع من القانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 
املع��������دل وتحت عن��������وان )الجرائم املض��������رة بالصحة 
العامة ( والذي تضم��������ن الحماية الجنائية للصحة 
العام��������ة  حيث نص في امل��������ادة) 368 ( على ما يلي : 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث س��������نوات كل 
من ارتكب عمدا فعال من ش��������أنه نش��������ر مرض خطير 
مضر بحياة األفراد. فاذا نشأ عن الفعل موت انسان 
او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة 
املقررة لجريمة الضرب املفضي الى املوت او جريمة 

العاهة املستديمة حسب األحوال. 
وف��������ي امل��������ادة ) 369( ن��������ص على م��������ا يل��������ي   : يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد على س��������نة او بغرامة ال تزيد 
على مائة دينار كل من تس��������بب بخطئه في انتش��������ار 
مرض خطي��������ر مضر بحي��������اة األفراد. فاذا نش��������أ عن 
الفعل م��������وت انس��������ان او اصابته بعاهة مس��������تديمة 
عوق��������ب الفاعل بالعقوبة املقررة لجريمة القتل خطأ 
او جريم��������ة اإليذاء خطأ حس��������ب األح��������وال.( وبقراءة 
للم��������واد القانونية نرى بان املادة 368 اش��������ارت الى 
ف��������رض العقوبة املق��������ررة واملحددة بح��������د اعلى وهو 
ثالث س��������نوات عل��������ى كل من ارتكب عم��������داً  فعالً  من 
ش��������أنه نش��������ر مرض خطير مض��������ر بحي��������اة االفراد ، 

والفع��������ل : هو كل تصرف جرمه القانون س��������واء كان 
ايجابيا او سلبيا كالترك او االمتناع مالم يرد نص 
عل��������ى خالف ذلك وحس��������ب نص امل��������ادة )19 / 4( من 
قان��������ون العقوبات رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل  وان 
ه��������ذا الفعل تم عمدا وهو توجي��������ه الفاعل ارادته الى 
ارت��������كاب الفعل املك��������ون للجريمة هادف��������ًا الى نتيجة 
الجريم��������ة الت��������ي وقعت او اي نتيج��������ة جرمية اخرى 
وحس��������ب املادة )33( م��������ن القانون املذك��������ور وان هذا 
الفع��������ل العمدي أدى الى نش��������ر م��������رض خطير مضر 
بحي��������اة االف��������راد و امل��������رض أو الداء أو العلة بش��������كل 
عام هو حالة غير طبيعية تصيب الجس��������د البشري 

وتؤدي الى ضعف في الوظائف الجسدية.
 يستخدم هذا املصطلح أحيانا للداللة على أي أذى 
جس��������دي وقد يشار الى املرض ) ب� اعتالل الصحة أو 
الس��������قم( وقد ورد في قانون الصحة العامة تعريفا 
للمرض االنتقالي في املادة )44( من قانون الصحة 
العام��������ة )هو املرض الناجم عن االصابة بعامل معد 
او الس��������موم املولدة عنه والذي ينتج عن انتقال ذلك 
العامل من املصدر الى املضيف بطريقة مباشرة او 
غير مباش��������رة ( فاذا نشأ عن هذا الفعل موت انسان 
او ف��������ان الفاع��������ل يعاق��������ب بالعقوبة املق��������ررة لعقوبة 
القت��������ل الخطأ وفق املادة 411 م��������ن قانون العقوبات 
والت��������ي تصل العقوبة فيها الى الحبس والغرامة او 
بإحدى هات��������ني العقوبتني اما اذا تم اصابته بعاهة 
فان العقوبة املقررة ستكون العقوبة املقررة لجريمة 
االي��������ذاء الخطأ والتي تصل العقوب��������ة فيها الى مدة 
ال تزيد عن الس��������نتني وفق امل��������ادة ) 416(  من قانون 
العقوبات اما املادة )369( فانها نصت على العقوبة 
املقررة على الفعل الخطأ في انتشار املرض دون ان 
يكون هن��������اك قصد عمدي والجريم��������ة غير العمدية 
ه��������ي الت��������ي تق��������ع نتيجته��������ا الجرمية بس��������بب خطأ 

الفاعل س��������واء كان هذا الخطأ اهم��������االً  او رعونة او 
ع��������دم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانني 
واالنظمة واالوامر وحس��������ب امل��������ادة )35( من قانون 
العقوبات وان الحد األعلى للعقوبة مدة ال تزيد عن 
الس��������نة او الغرامة ام اذا نشأ عن الخطأ موت انسان 
او اصابته بعاهة مس��������تديمة ف��������ان العقوبة املقررة 
ستكون عقوبة جريمة القتل الخطأ او جريمة االيذاء 
الخطأ وحس��������ب االحوال لكل جريمة . وفي الظروف 
الحالي��������ة الت��������ي يواجه فيه��������ا العالم تح��������دي وبائي 
خطير هو فيروس كورونا الذي يفتك بالبش��������ر دون 
تحديد منطقة جغرافية معينه والذي كشف ضعف 
القطاع��������ات الصحية للدول املتقدم��������ة التي صدعت 
رؤوس��������نا لس��������نوات عدي��������دة بتطوراته��������ا العلمي��������ة 
والطبي��������ة املذهلة اال انه��������ا كانت من الوهن بش��������كل 
كبي��������ر امام ضراوة انتش��������ار هذا الوب��������اء االمر الذي 
اعتبرته منظمة الصحة العاملية )جائحة ( واتخذت 
اجراءات متعددة للوقاية والحد من انتش��������اره حتى 
وجدنا انفس��������نا امام تفعيل قوانني اعتقدنا موتها 
فض��������ال عن اهمالها واهمها قان��������ون )نظام اجراءات 
الحجر الصحي رقم 12 لسنة 1978 والتي تضمنت 
مصطلحات قانوني��������ة اهمها االمراض الوبائية في 
امل��������ادة 5/1 من��������ه ومفردات )املصاب واملش��������تبه به و 
والعزل واالصابة االولى والكش��������ف الطبي وغيرها 
من املصطلحات املس��������تخدمة ف��������ي القانون املذكور( 
وف��������ي الوقت الذي تتخذ اج��������راءات وقائية وصحية 
فان الن��������ص العقابي ال��������وارد في قان��������ون العقوبات 
بحاج��������ة ال��������ى معالجة تش��������ريعية عاجل��������ة ملواجهة 
الحال��������ة الوبائية التي قد تؤدي الى انتش��������ار الوباء 
وال��������ذي يؤدي الى موت الكثير من االفراد وهو الزام 
دس��������توري وقانوني فضاًل عن انه امر واقع بحاجة 

الى معالجة تحقق الردع العام.

الموقف القانوني من الجرائم المضرة بالصحة العامة في القانون العراقي 

القاضي ناصر عمران

تسبب قرار اللجنة العليا للصحة والسالمة 
انحاء  ف��ي  ال��ت��ج��وال  ب��ف��رض حظر  الوطنية 
البالد كافة بإيقاف "املشاهدة واالصطحاب" 
م��ؤق��ت��ا ك���واق���ع ح����ال ج����راء ان��ت��ش��ار جائحة 
كورونا في إلقاء آثار نفسية سيئة واسعة 
"مطلقة"  منفصلة  عائالت  من  األطفال  على 
ح��ي��ث ان ال���ق���رار امل���ذك���ور ق��د م��ن��ع االب����اء من 
زيارة اطفالهم لغرض مشاهدتهم لدى االم 
الحاضنة سواء كانت املشاهدة تحصل في 
املحكمة او في مديرية التنفيذ او في احدى 
برعاية  الخاصة  امل��دن��ي  املجتمع  منظمات 
الحاضنة  االم  ان  ح��ي��ث  وال���ط���ف���ل،  االس������رة 
ترفض تسليم املحضون لوالده "للمشاهدة 
ال��ط��وع��ي��ة" بحجة ال��ب��ق��اء ف��ي امل��ن��زل بسبب 
ال���ط���رق العامة  امل��ن��ت��ش��ر وق���ط���ع  ال���ف���ي���روس 
الصحي  ال����ح����ظ����ر  ب����س����ب����ب  وامل���������واص���������الت 

املفروض.
 وفي النهاية دائما ما يدفع الطفل ضريبة 
قرار الطالق، وبالتالي فأن املشكلة تتشعب 
بني الوالدين املطلقني ويتم التعاطي معها 
م���ن ق��ب��ل االب�����اء ب��أش��ك��ال م��خ��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث ان 
بالتعنت  م��ط��ل��ق��ات��ه��م  ي���ت���ه���م���ون  ب��ع��ض��ه��م 
وال��ت��ع��م��د ف���ي ع����دم ت��ن��ف��ي��ذ ق������رارات محكمة 
االحوال الشخصية املتعلقة باملشاهدة وحق 
االصطحاب، كما ان بعض االمهات يتهمن 
التجوال بعدم  االب��اء باستغالل فترة حظر 
قدرتهن على الحضور في مواعيد املشاهدة 
وخ�����وف�����ه�����ن م������ن ع��������دم ح�����ض�����وره�����ن خمس 
اسقاط  ف��ي  ت��ك��ون سببا  ق��د  م���رات متتالية 
ق��رار سابق ملحكمة  الحضانة عنهن حسب 
ال��ت��م��ي��ي��ز االت���ح���ادي���ة امل���وق���رة ب���ه���ذا الشأن، 
ولهذا فأن مجلس القضاء االعلى املوقر قد 
عمل جاهدا على تطوير روحية احكام قرار 
رقم ٦ في ٦/١/١٩٩٢ بما يتالءم ومتغيرات 
امل��ج��ت��م��ع ال���ع���راق���ي ن��ظ��را ل��الن��ف��ت��اح الكبير 
وت���زاي���د امل��ش��اك��ل االس���ري���ة وارت���ف���اع حاالت 

الطالق غير املبرر في االونة االخيرة.
 ح��ي��ث ق���رر ج��ع��ل زم����ان امل��ش��اه��دة ف���ي ايام 
ال��س��ب��ت حصرا  كالجمعة  ال��رس��م��ي��ة  ال��ع��ط��ل 
م��ن ك��ل اس��ب��وع م���راع���اة ل��ظ��روف املحضون 
فيما اذا ك��ان ال ي��زال تلميذا في املدرسة او 
في ال��روض��ة وكذلك ووال���داه فيما اذا كانت 
لديهما التزامات وظيفية حكومية كانت او 

وقت  وان  امامهم  امل��ج��ال  فسح  بغية  اهلية 
املشاهدة اصبح يمتد الكثر من سبع ساعات 
متواصلة في كل مرة تكون فيه املشاهدة مع 
ملدة  كانت سابقا"  بعدما  االص��ط��ح��اب  ح��ق 

ساعتني فقط ومن دون االصطحاب.
 ان الحكم القضائي الصادر بحق املشاهدة 
العالقة  ان تكون  واالصطحاب ال يمنع من 
الزوجية ال تزال قائمة او قد انتهت بأيقاع 
اما  ي��ك��ون  ال��ف��رق��ة بينهما وه���و  او  ال��ط��الق 
الطليقني   " او   " ال��زوج��ني   " الطرفني  بأتفاق 
" وف���ي ح���ال اص���راره���م���ا ع��ل��ى ع���دم االتفاق 
م��راع��اة االصلح  م��ع  ذل���ك للمحكمة  ف��ي��ك��ون 
واالن������س������ب ل���ل���م���ح���ض���ون وال����ح����اض����ن����ة من 
الزمان واملكان وع��دد م��رات املشاهدة  حيث 
التمييز  محكمة  ان  حيث  املحضون،  وعمر 
االتحادية املوقرة في قرارها الصادر بالعدد 
٩٠١ / ه��ي��ئ��ة االح������وال ال��ش��خ��ص��ي��ة وامل����واد 
الشخصية / ٢٠٢٠ في ٢١/١/٢٠٢٠ الذي منح 
امل��ش��اه��دة فقط دون االصطحاب  ل��ألب ح��ق 
اذا كان عمر املحضون أقل من سنتني، النه 
من اجل تحقيق االصطحاب الغاية املرجوة 
م��ن��ه ل���زي���ادة ال��ت��راح��م وال�����ود االب�����وي وذلك 
لعدم ادراك املحضون بهذا العمر وبالتالي 
ال ي��ك��ون ل��الص��ط��ح��اب ذي ج�����دوى، ام���ا اذا 
فأن  م��ن سنتني  اكثر  املحضون  تعدى عمر 
لألب حق املشاهدة واالصطحاب معا، نجد 
القانون وبشكل سليم  روح  قد طبقت  انها 
وبأبعاد انسانية مراعاة ملعاناة االب وبعده 
عن تربية ابنائه، خاصة بعد زواج مطلقته 
من رجل اجنبي اخر، وكذلك معاناة االم اذا 
ك���ان االب ه��و ال��ح��اض��ن وزواج�����ه م��ن امرأة 
اخرى ومعاناة الطفل من العيش مع " زوجة 

االب " كما تصورها االم املطلقة.
 ولحرص املجلس املوقر على توفير املكان 
تسهم  التي  املشاهدة  احكام  لتنفيذ  املالئم 
االجتماعي والنفسي  االستقرار  في ضمان 
للطفل من خالل اعطائه حقه في رؤية والديه 
ض��م��ن ب��ي��ئ��ة آم��ن��ة وص��دي��ق��ة ل��ل��ط��ف��ل، حيث 
املوقر  االع��ل��ى  ال��ق��ض��اء  احقية مجلس  نجد 
عندما اعتبر مديرية التنفيذ هو مكان غير 
م��ن��اس��ب وغ��ي��ر م��الئ��م ل��ل��م��ش��اه��دة، والنص 
صراحة على حق األب في االصطحاب خالل 
س��اع��ات امل��ش��اه��دة ب��ع��د اس��ت��الم املحضون 

الية جديدة  من حاضنته في املحكمة وفق 
وم��ي��س��رة ت��ن��ظ��م ك��ي��ف��ي��ة اس���ت���الم املحضون 
وتسليمه ف��ي م��وع��د امل��ش��اه��دة ح��ي��ث نالت 
ارت���ي���اح وث��ق��ة امل��واط��ن��ني ب��ه��ذه االج������راءات، 
ال��ت��ي ق��د خففت ن��وع��ا م��ا م��ن ح���دة الخالف 
ب��ني االزواج او امل��ط��ل��ق��ني، وم��م��ا ال ش��ك فيه 
ان حكم امل��ش��اه��دة ق��د اص��ب��ح س��الح��ا باليد 
املمسك باالطفال ليعاقب الطرف االخ��ر في 
ح��رم��ان��ه م��ن ح��ق امل��ش��اه��دة الط��ف��ال��ه بسبب 
الكيد بالطرف االخ��ر او الضغط عليه، وان 
املتنازعني  ال��ط��رف��ني  ان  االم����ر  ف���ي  ال��غ��ري��ب 
بينهما  الفضل  هما زوج��ان سابقان نسيا 
وتناسيا العشرة ويحسبان انهما يحسنان 
الصنع في نكران املعروف بينهما وها هما 
ب��س��ب��ب س����وء التفاهم  اب��ن��ائ��ه��م��ا  ي��خ��س��ران 
على م��وض��وع امل��ش��اه��دة، حيث ج��اء الكثير 
من االباء يشكون حرمانهم من رؤية فلذات 
اكبادهم وتدمير نفسيتهم ونفسية ابنائهم 
واذالل بعض النساء لهم في مشاهدة االبناء 
وتشكو النساء الرجال في انهم ال يلتزمون 
ب��امل��ش��اه��دة وان ال��ت��زم��وا ب��ذل��ك ج��ع��ل��وا من 
لسلوكياتهم،  ت���دم���ي���را"  االط���ف���ال  م��ش��اه��دة 
وام����ا االط���ف���ال ف���ي ض��ي��اع ب��س��ب��ب الوالدين 
العراقي  امل���ش���رع  ان  وح��ي��ث  وخ��الف��ات��ه��م��ا، 
كان موفقا" عندما سمح للوالدين من اقامة 
دع���وى امل��ش��اه��دة واالص��ط��ح��اب اث��ن��اء قيام 
ال��ع��الق��ة ال��زوج��ي��ة او ب��ع��د ال��ف��رق��ة والطالق 
وان حق املشاهدة ينتقل الى الجد والجدة 
بعد وف��اة صاحب الحق بذلك الن االساس 
م��ن ح��ق م��ش��اه��دة ال��ط��ف��ل ح��ت��ى يتمكن فيه 
بقية اهله من معرفته ورؤيته وابقاء صلة 
ب��ت��واص��ل م��س��ت��م��ر م���ن دون انقطاع  ال���رح���م 
ال���ث���واب���ت االن��س��ان��ي��ة لسماحة  ات���خ���اذا م���ن 
االس�������الم ال��ح��ن��ي��ف خ����الف����ا" مل����ا ذه���ب���ت اليه 
ب��ع��ض ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة امل��ق��ارن��ة التي 
حصرت حق املشاهدة للوالدين حصرا وفي 
حالة الطالق فقط وحرمت الجد والجدة من 
مشاهدة حفيدهم عن طريق اقامة الدعوى 
وان��م��ا ال ت��ت��م امل��ش��اه��دة اال ب��رغ��ب��ة حاضنة 
ال��ط��ف��ل وم��واف��ق��ت��ه��ا ال��ط��وع��ي��ة وب��ذل��ك يبقى 
االج��داد تحت رحمة الحاضن او الحاصنة 
وملا في ذلك من اثار سلبية على تؤثر على 

تربية ونفسية الطفل املحضون مستقبال.

األطفال ضحايا الطالق و"كورونا" 
وحرمانهم من حق المشاهدة

القاضي خالد االعرجي 

اس���ت���ق���الل ال���ق���ض���اء ه����دف خ���ال���د، ي��س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق العدالة 
ب����ه امل��ج��ت��م��ع��ات وال���ش���ع���وب الحرة،  ن������ادت   ، ف����ي امل��ج��ت��م��ع 
ال���ت���ي وق���ف���ت ب���وج���ه االس����ت����ب����داد وال���ط���غ���ي���ان، ل��ت��ش��ي��د بدال 
ال����ق����ان����ون، فأصبحت  م����ن األن���ظ���م���ة ال��ش��م��ول��ي��ة م���ؤس���س���ات 
ال�����ع�����دال�����ة ِص������ن������وَّ ال�����ق�����ض�����اء امل����س����ت����ق����ل ال���������ذي اق������ت������رن بها. 

 

وع��ن��د ال��ت��أم��ل ف��ي ال��ن��ظ��ام ال��دس��ت��وري وال��ق��ان��ون��ي ألي دولة 
ف���ي ال��ع��ال��م امل��ت��ح��ض��ر، ن��ج��ده��ا ت��ج��ت��م��ع وت��ل��ت��ئ��م ع��ل��ى مبدأ 
اس��ت��ق��الل ال��ق��ض��اء وت��ت��ب��اه��ى ب���ه وأض���ح���ى م���ب���دًأ دستوريًا 
الدول  ، حتى  اإلن��س��ان  يرتبط بحماية حقوق  وحقًا أصياًل 
ذات األنظمة الشمولية، أصبحت تنادي به دفعًا لالستنكار 
ال���دول���ي، ف��ي ال��ع��راق ن��ص دس��ت��ور  ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق لعام 
السابقة.  ال��دس��ات��ي��ر  ف���ي  ذك����ر  م��ث��ل��م��ا  ع��ل��ي��ه   , ال����دائ����م   2005 
ونجد في الدستور مؤشرات على سعي املشرع العراقي  إلى 
ض��م��ان اس��ت��ق��الل ال��ق��ض��اء م��ن خ��الل ال��ن��ص��وص الدستورية 
امل���ادة 19 / أوال بقولها ) القضاء  ,  إذ نصت  وال��ت��ي كفلته 
مستقل ال سلطان عليه لغير القانون( وكذلك ما ورد باملادة 
وتتوالها  مستقلة  القضائية  )السلطة  بقولها  منه   )  87  (
إحكامها  وتصدر  ودرجاتها  أنواعها  علىاخ��ت��الف  املحاكم 
وفقا للقانون( وكذلك املادة ) 88 ( منه بقولها  بان ) القضاة 
مستلقون ال سلطان عليهم في قضائهم لغي����ر القانون , وال 
 يجوز ألي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة(. 
وبالتالي فأن قيام القاضي بأداء رسالته حرا مطمئنا آمنا 
 على مصيره اكبر ضمان لإلفراد والشعب حكاما ومحكومني. 
ول��ع��ل م���ن أه���م ال��ه��ي��أت ال��ق��ض��ائ��ي��ة ض��م��ن م��ك��ون��ات مجلس 
ال��ع��راق  املهتمة بالحفاظ على استقالل  القضاء األعلى في 
القضاء ودعمه , هيأة اإلشراف القضائي وتتألف من رئيس 
ون��ائ��ب ل��ل��رئ��ي��س  وع���دد م��ن امل��ش��رف��ني ال��ق��ض��ائ��ي��ني، وف��ق��ا ملا 
نصت عليه املادة ) 1 ( من  قانون هيئة اإلشراف القضائي رقم 
)29( لسنة 2016، تقوم بمهمة الرقابة واإلشراف على حسن 
األداء في املحاكم االتحادية وجهاز االدعاء العام باستثناء 
ال��ت��م��ي��ي��ز االتحادية   ال��ع��ل��ي��ا وم��ح��ك��م��ة  امل��ح��ك��م��ة االت���ح���ادي���ة 
وال��دور الذي تضطلع به حاليا هو دور تقويمي وإرشادي 
للعملية القضائية في البلد , وليس دورا بوليسا غايته فق���ط 
معاقبة القضاة وأعضاء االدعاء العام بسبب مايصدر منهم 
من تصرفات إثناء عملهم القضائي , ولهذا نج�������د أن هيأة 
األشراف القضائي باعتبارها احد تشكيالت مجلس القضاء 
في  والنظر  املحاكم  اإلش���راف على  إليها  يوكل  التي  األعلى 
مدى  وبيان  القضائية  العملية  ومراقبة  املواطنني  شكاوى 
التزام القضاة بالسلوك القضائي املهني والشخصي تعمل 
 ع��ل��ى دع�����������������م اس��ت��ق��الل ال��ق��ض��اء م���ن خ���الل األم�����ور ال��ت��ال��ي��ة :- 
1 - مراقبة اإلج��راءات املتخذة من قبل القضاة والتحقق من 
وتوجه  املهني   بالسلوك  تتعلق  كانت  ل��و  فيما  سالمتها, 

السلطات  ال��ع��دل  واالس��ت��ق��الل ع��ن بقية  القضاة بما يحقق 
 املوجودة في الدولة, منها السلطة التشريعية والتنفيذية . 
2 - امل��ت��اب��ع��ة م��ع م��ح��اك��م االس��ت��ئ��ن��اف ب��م��دى ال��ت��زام املحاكم 
واملوظفني بتطبيق القانون واألنظمة والوائح الصادرة من 
مجلس القضاء األعلى بما في ذلك الدوام الرسمي ابتداًء وانتهاء 
معوقات  من  القضائية  املسيرة  يعترض  ما  على  والتعرف 
بمعالجتها.  الكفيلة  الحلول  واق��ت��راح  األخ��ط��اء   وتشخيص 
ب����م����وض����وع تخصص  امل���ت���ع���ل���ق���ة  امل����ق����ت����رح����ات  ت����ق����دي����م   -  3
القاضي بالنظر في منازعات ف��رع واح��د من ف��روع القضاء 
كالقضاء  ال���خ���اص���ة  ت���ش���ري���ع���ات���ه���ا  ل���ه���ا  وال����ت����ي  امل���خ���ت���ل���ف���ة, 
ال��ج��ن��ائ��ي وق���ض���اء األح�������وال الشخصية  امل���دن���ي وال���ق���ض���اء 
والقضاء التجاري والقضايا العمالية ..ال��خ  من خالل قسم 
ال���دراس���ات  وال��ب��ح��وث ف��ي ال��ه��ي��أة مما يسهل على القاضي 
فهمًا  بعينه  ف��رع  داخ��ل  مشاكل  م��ن  مايثور  املتخصصفهم 
حلول  إل��ىأي��ج��اد  وخبرته  تمرسه  ويؤهله  ومتعمقًا  دقيقًا 
ل��ه��ذه امل��ش��اك��ل ,  ن��اب��ع��ة م��ن خ���الل تطبيقه لحكم ال��ق��ان��ون , 
مستهدفا تحقيق عدالة ناجزة وافية وسريعة, وه��ذا األمر 
 مطبق في العديد من الدول العربية ودول العام املتحضر .
القائمة على أس��اس معرفة شيء  العامة  الثقافة  - تدعيم   4
ع���ن ك���ل ش���يء ف���ي ك���اف���ة  ال���ج���وان���ب، امل��ت��زام��ن��ة م���ع الجوانب 
األدب��ي��ة ال��ب��ح��ت��ة، ل���دى ال��ق��اض��ي وال��ح��ث ال��دائ��م ع��ل��ى الخلق 
العلمية  وال���ش���ج���اع���ة  اإلرادة،  وص���الب���ة  ال���ف���اض���ل،  ال���رف���ي���ع 
ال��ت��ع��ام��ل واملعاملة،  ف���ي  ال���ح���ق، وال���ح���ي���اد  ل���ق���ول  واألدب����ي����ة 
ب��ع��ي��دا ع���ن األه�������واء وامل����ي����ول وال��ت��ع��س��ف وس�����وء استخدام 
ال��س��ل��ط��ة وال��ف��ه��م غ��ي��ر ال��ص��ح��ي��ح للمهمة امل��ك��ل��ف ب��ه��ا، التي 
وإنصاف  الحق  وإح��ق��اق  العدالة  على  أساسها  ف��ي  تتبلور 
املظلوم وإع��ط��اء ك��ل ذي ح��ق حقه، واالب��ت��ع��اد ع��ن ك��ل م��ا من 
والتصرف  السلوك  ف��ي  الظن  وس��وء  الريبة  يبعث  أن  شأنه 
 وال��ع��م��ل، ب��م��ا ي��ض��م��ن ك���رام���ة ال��ق��ض��اء وه��ي��ب��ت��ه واستقالله.
-5 ال���س���ع���ي ال����ج����اد م����ن اج������ل  ت��ح��ق��ي��ق ال����ج����ودة ف����ي العمل 
القض�����ائي  من خالل مراعاتهالختيار املشرفني القضائيني 
ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية واإلدارية ولهم إملام واسع 
باألمور القضائية من خالل مسيرة عملهم القضائي وممن 
أمضوا سنوات طويلة في العمل القضائي بترشيح من هيأة 
األش��راف القضائي وبقرار من مجلس القضاء األعلى مادة 
2/ ثانيا م��ن ق��ان��ون اإلش���راف القضائي ان��ف ال��ذك��ر ونهجه 
بعدم التحقيق مع القاضي أيا كان صنفه القضائي إال بعد 
اخ��ذ م��واف��ق��ة رئ��ي��س مجلس ال��ق��ض��اء األع��ل��ى  ف��ي أي قضية 
تحقيقيه وبعد بيان األسباب التي تدعو إلى ذلك, انطالقا 
قضاة  الجميع  مع  يبغيها  التي  املنشودة  العدالة  مبدأ  من 
ون���واب ادع���اء ع��ام أو غيرهم وص���وال للهدف األس��م��ى وهو 

تحقيق استقالل القضاء.

القاضي ليث جبر حمزة

دور اإلشراف القضائي في تحقيق 
 استقالل القضاء

https://www.hjc.iq/view.6708/
https://www.hjc.iq/view.67299/
https://www.hjc.iq/view.67150/
https://www.hjc.iq/view.67301/
https://www.hjc.iq/view.67301/
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https://www.hjc.iq/view.67300/
https://www.hjc.iq/view.67300/
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موجز المحاكم

عين قانونية

سالم مكي

هجوم إرهابي

محكم��������ة جناي��������ات  أص��������درت 
ص��������الح الدين حكما بالسجن 
املؤب��������د مل��������دان ش��������ارك بهجوم 

إرهابي على ناحية أمرلي.
اإلعالمي  املركز  وذكر مراسل 
ملجل��������س القضاء األعل��������ى  أن 
"امل��������دان اعت��������رف أم��������ام قاضي 
والجناي��������ات  التحقي��������ق 
باشتراكه في هجوم إرهابي"، 
الفتا إل��������ى أن "املدان اش��������تبك 
مع الق��������وات األمنية بالهجوم 
عل��������ى ناحي��������ة أمرل��������ي  خالل 
عصاب��������ات  س��������يطرة  فت��������رة 
داعش االرهابية وأس��������فر عن 
استش��������هاد ضابط في القوات 
األمني��������ة وإصابة ع��������دد منهم 

والسيطرة على عتادهم".
وأضاف املراس��������ل أن "املحكمة 
أصدرت حكمها وفقا إلحكام 
امل��������ادة الرابع��������ة /1 من قانون 
 13 رق��������م  اإلره��������اب  مكافح��������ة 
لسن��������ة 2005"، مش��������يرا إلى أن 
"الحك��������م ابتدائي قابل للطعن 
والتمييز التلقائي في محكمة 

التمييز االتحادية".

قتل عائلته 

صدقت محكمة تحقيق بغداد 
الجدي��������دة اق��������وال مته��������م ع��������ن 
جريمة قتل عائلته في منطقة 

املعامل.
وق��������ال مراس��������ل "القض��������اء" إن 
"املتهم اعت��������رف امام القاضي 
بجريمة قتل والدته وزوجته 
واف��������راد عائلته مب��������ررا فعلته 

)الظرف املادي الصعب(". ب�
وأش��������ار  إل��������ى أنه "ق��������ام بنحر 
االطف��������ال  واوالده  زوجت��������ه 
الثالثة بواس��������طة الة حديدية 
) كت��������ر ( ثم ذهب ال��������ى والدته 
وقام بضربه��������ا بالة حديدية 
)مطرقة( على منطقة الرأس"، 
تنفي��������ذ  بع��������د  أن��������ه  مضيف��������ًا 
الجريمة ذهب الى العمل قبل 
يوم واحد م��������ن تنفيذ جريمة 
القت��������ل وعند عودت��������ه واتصل 
بش��������قيق زوجته واخبره بأنه 
وج��������د افراد عائلت��������ه مقتولني 

في املنزل".
"عن��������د حض��������ور  أن��������ه  وتاب��������ع 
الشرطة تم اصطحابه واثناء 
تدوين اقواله اعترف بجرمه".

عملة مزيفة

تحقي��������ق  محكم��������ة  صدق��������ت 
البص��������رة الثالثة اقوال ثالثة 
متهمني ع��������ن جريمة ترويج 

عملة مزيفة في املحافظة.
املرك��������ز  مراس��������ل  وأوض��������ح 
القضاء  ملجل��������س  االعالم��������ي 
االعل��������ى أن "متهمني اعترفوا 
املخت��������ص  القاض��������ي  أم��������ام 
بتروي��������ج العمل��������ة املزيفة من 
فئ��������ة ) 50 ( الف دينار عراقي 
بعدما تم ش��������راء تلك العملة 
من اشخاص في محافظتي 
بابل وميس��������ان بمبلغ )400( 
الف دينار عراقي لكل مليون 

دينار مزور".
أن  إل��������ى  املراس��������ل  وأش��������ار 
"املتهم��������ني كان��������وا يقوم��������ون 
ببي��������ع ه��������ذه العمل��������ة بملبغ 
)500( الف دينار لكل مليون 
بحوزته��������م  ضب��������ط  فيم��������ا 
وعش��������رين  واح��������د  مبل��������غ 
ملي��������ون دين��������ار"، الفت��������ا إلى 
أن " تصدي��������ق اقواله��������م يأتي 
استنادا الحكام املادة 52 من 

قانون البنك املركزي".

ميسان/ إيناس جبار 

صدقت محكمة تحقيق العم��������ارة أقوال أفراد عصابة 
تقوده��������ا امرأة مهمتها تنفيذ عمليات س��������طو مسلح 
عل��������ى مح��������ال بي��������ع املصوغ��������ات الذهبية  ف��������ي مدينة 

العمارة مركز محافظة ميسان.
وفي مطلع العام الحال��������ي وردت معلومات إلى مركز 
ش��������رطة الصدر في مدينة العمارة عن وجود عصابة 
تقودها ام��������رأة قام��������ت بعمليات س��������رقة للمصوغات 
الذهبية من محال الصياغة في سوق املدينة، تكررت 
حوادث السرقة واش��������تبه بإحدى النس��������اء التي كانت 

تترد على تلك األسواق دون شراء".
الق��������ي القبض عل��������ى  املتهمة ) س ح( وه��������ي في العقد 
األربعين��������ي م��������ن العمر وتعمل ربة بي��������ت، وقد وجدت 
داخ��������ل داره��������ا أس��������لحة محفوظ��������ة وه��������ي عب��������ارة عن 
)مسدسني 9 ملم، ورمانات يدوية هجومية عدد  2(.

وقد فصل��������ت املتهمة اعترافاتها ف��������ي محضر تدوين 
أقواله��������ا أم��������ام القائ��������م بالتحقيق  في مركز الش��������رطة 
وبشكل صريح انها "اشتركت مع متهمني آخرين من 
أقربائه��������ا بعد طرحها لفكرة س��������رقة محالت صياغة 
الذهب التي تولدت لديها أثناء تجوالها في األسواق 
الخاصة بذلك وعلى أثرها تم تشكيل العصابة واتفق 

أعضاؤها بتوزيع األدوار لتنفيذ مهمات السرقة".
 وتفيد املتهمة بأن "مهم��������ة تحديد محالت الصياغة 
املستهدفة كانت تقع على عاتقها بعد قيامها برحلة 
تجوال واستكشاف لألسواق واملحالت املوجودة في 
املدينة وبالذات التي تقع  في السوق القديم وس��������وق 
الصياغة الجديد"، ش��������ارحة "كيفية الدخول إلى املحل 
وم��������ن ثم متابعة املح��������ل املحدد املقص��������ود وكيف تتم 

عملية السرقة وبيع املصوغات الذهبية".
وتضي��������ف املتهم��������ة ان��������ه تم تنفي��������ذ ع��������دة عمليات من 
قب��������ل العصاب��������ة إلى حني الق��������ي القب��������ض عليهم دون 
ان يش��������عروا وت��������م تدوين أقوالهم، حي��������ث اعترف أحد 

املتهمني باشتراكهم مع املتهمة الرئيسية في  القيام 
بعملي��������ات السطو،  مضيفا أن��������ه "كان من املقرر تنفيذ 
عملي��������ة السطو التي تم القب��������ض عليهم بها في اليوم 
التال��������ي لي��������وم إلقاء القب��������ض عليهم"، متابع��������ا "كانت 
الخطة تش��������مل تقسيم األدوار حيث زود املتهم زميله 
املتهم الهارب بأس��������لحة  مس��������دس عدد 2 ورمانة عدد 
)2( قد اس��������تطاع الحص��������ول عليها م��������ن معارفه الذي 

يبيعون األسلحة لكونه صاحب سجل سوابق".
ويكم��������ل بالقول انه "تم وضع األس��������لحة التي ضبطت 
في س��������يارة املته��������م اآلخر تهيئة لقيامه��������م بالعملية"، 
معترف��������ا ان "فك��������رة تكوي��������ن عصاب��������ة لسرق��������ة محالت 

الصياغ��������ة تول��������دت م��������ن املتهم��������ة بع��������د تجواله��������ا في 
األس��������واق واطالعها على املوجودات وطرحت الفكرة 

علينا وبدأنا بتخطيط وتنفيذ العمليات".
وأف��������راد  املتهم��������ة  ومراقب��������ة  املعلوم��������ات  ورود  بع��������د 
عصابتها ت��������م التعاون بني األجهزة األمنية والقضاء 
وتم إلقاء القبض على أفراد املجموعة وتمكن احدهم 
من الفرار واتخذت جميع اإلجراءات القانونية  بحق 
املتهمني بغية إكم��������ال التحقيقات وتم توقيفهم وفقا 
للم��������ادة 57/1 من قانون العقوبات العراقي وإرس��������ال 
األس��������لحة املضبوطة لغرض الفح��������ص لتتم إحالتهم 

إلى املحكمة املختصة وإصدار الجزاء العادل".

الصياغة م��ح��ال  ل��س��رق��ة  ع��ص��اب��ة  ش��ك��ل��ت  ام�����رأة  ي��غ��ري  ال���ذه���ب 

نص��������ت املادة ٤٢٨ م��������ن قان��������ون العقوبات على 
أن يعاق��������ب بالحب��������س م��������دة ال تزيد على س��������نة 
وبغرام��������ة ال تزيد على مائة دين��������ار او باحدى 

هاتني العقوبتني.
ا – من دخل محال مسكونا او معدا للسكنى او 
احد ملحقاته وك��������ان ذلك بدون رضاء صاحبه 
وفي غير االحوال الت��������ي يرخص فيها القانون 

بذلك.
ب – م��������ن وجد في محل مما ذك��������ر متخفيا عن 

اعني من له حق في اخراجه منه.
ج – م��������ن دخل مح��������ال مما ذكر بوجه مش��������روع 
وبق��������ي فيه عل��������ى غي��������ر ارادة من ل��������ه الحق في 

اخراجه منه.
2 – اذا كان القصد من دخول املحل او االختفاء 
او البق��������اء فيه منع حيازته بالق��������وة او ارتكاب 
جريم��������ة في��������ه تك��������ون العقوبة الحب��������س مدة ال 
تزيد على س��������نتني وغرامة ال تزيد على مائتي 
دين��������ار او باح��������دى هاتني العقوبت��������ني. وتكون 
العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بني غروب 

الشمس وش��������روقها او بواسطة كسر او تسلق 
او من شخص حامال س��������الحا ظاهرا او مخبا 
او م��������ن ثالثة اش��������خاص فاكثر او من ش��������خص 
انتحل صفة عامة او ادعى القيام بخدمة عامة 

باالتصاف بصفة كاذبة.
حي��������ث تضمنت  الفق��������ره ١ /ا  من امل��������ادة اعاله  
ث��������الث صور النتهاك حرم��������ة املساكن،  فاالولى 
دخ��������ول محل مسكون أو مع��������د للسكن بطريقة 
غي��������ر مش��������روعة وركناها امل��������ادي متمثل بفعل 
دخ��������ول املح��������ل في حي��������ازة الغي��������ر، ام��������ا الركن 
املعن��������وي فه��������و عل��������م الجاني ب��������أن دخوله غير 
مش��������روع وال يجوز له الدخ��������ول فيه نظرا لعدم 

وجود املسوغ القانوني. 
ام��������ا الفقرة ) ١ / ب ( وجود ش��������خص في محل 
مسك��������ون متخفيا عن االع��������ني وال عبرة بقصد 
الجان��������ي م��������ن الدخول، فالن��������ص يتطلب مجرد 
وج��������ود الجان��������ي في املح��������ل املسك��������ون أو املعد 
للسكن��������ى أو ف��������ي أح��������د ملحقات��������ه متخفيا عن 

أعني.

جريمة انتهاك حرمة المساكن وملك الغير 
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كتاب قضائي

في مقدمة الكتاب يقدم امُلعد سبب الفكرة 
التي اعترته إلخراجه والكامنة باختياره 
من قب��������ل وزارة حقوق االنس��������ان السابقة 
خبي��������را وطني��������ا لكت��������اب تقري��������ر الع��������راق 
الثان��������ي وال��������ذي يش��������كل التزام��������ا قانونيا 
يتطل��������ب م��������ن جمي��������ع ال��������دول املصادق��������ة 
عل��������ى اتفاقية حق��������وق الطفل لع��������ام 1989 
والبروتوكولني االضافيني، والبروتوكول 

االختياري التفاقية حقوق الطفل بش��������ان 
اش��������راك االطفال ف��������ي النزاع��������ات املسلحة 
وبروتوك��������والت اخرى اس��������تعرضها امُلعد 
في مقدم��������ة كتاب��������ه خلصها ال��������ى اصابة 
املنظوم��������ة االجتماعية املتمثلة باالس��������رة 
ف��������ي العراق بخلل غي��������ر مسبوق من جراء 
ظواهر جسدت انتهاكات خطيرة للطفولة 
فيها )اشار اليها امُلعد في مقدمة كتابه(. 

كم��������ا نوه امُلعد ال��������ى محاولته م��������ع فريقه 
م��������ن الباحثني من خالل ه��������ذا الكتاب الى 
ايج��������اد مقارن��������ة بسيطة ب��������ني املتطلبات 
وااللتزامات التعاقدية الخاصة باالطفال 
ف��������ي ض��������وء االتفاقي��������ات الدولي��������ة وب��������ني 
الواق��������ع والحقيق��������ة املؤمل��������ة لحال��������ة الطفل 
العراق��������ي والظواه��������ر الخطي��������رة املحيطة 
به ف��������ي مختلف أش��������كالها، لتضع من هم 
ف��������ي املسؤولية من إع��������ادة صياغة منهج 
جديد يقوم على أس��������اس الفهم الصحيح 
ملستقبل أطفالها وما يمكن وما يمكن ان 

ينعكس على مستقبل العراق.
 ب��������دأ الفص��������ل األول م��������ن الكت��������اب بتناول 
موض��������وع )الحماية الدس��������تورية لحقوق 
الطف��������ل ف��������ي الع��������راق( وقد احت��������وى على 

خمسة مباحث شمل األول منها:
التنظي��������م الدس��������توري لحق��������وق االنسان، 
واملبحث الثاني تناول التطور التاريخي 
لحق��������وق الطفل ف��������ي الدس��������اتير العراقية، 
املبحث الثالث: حقوق الطفل في التشريع 

الدستوري املقارن، املبحث الرابع: حقوق 
الطفل ب��������ني االتفاقية الدولية والتش��������ريع 
العراق��������ي. وق��������د خت��������م الفص��������ل باملبح��������ث 
الخامس الذي تناول: هيئة رعاية الطفولة 
ف��������ي العراق-املجل��������س القوم��������ي للطفول��������ة 
واألمومة في مصر )دراسة حالة(. الفصل 
الثاني من الكتاب تن��������اول: حماية حقوق 

الطفل في التشريعات الدولية.
وقد احت��������وى الفصل على خمسة مباحث 
نوجزه��������ا وف��������ق ما يل��������ي: املبح��������ث األول: 
الجه��������ود الدولية في مجال حقوق الطفل، 
املبحث الثاني: الحماية الدولية لألطفال 
ف��������ي النزاع��������ات املسلحة، املبح��������ث الثالث: 
مش��������كلة االتجار باالطفال واس��������تغاللهم 
الجنس��������ي واالقتصادي، املبح��������ث الرابع: 
اآلليات الدولي��������ة ملراقبة مدى تقيد الدول 
بااللتزام��������ات الدولي��������ة املتعلق��������ة بحماية 
تده��������ور  الخام��������س:  املبح��������ث  األطف��������ال، 
حال��������ة الطفل العراقي ف��������ي ظل االتفاقيات 

الدولية.

الفص��������ل الثال��������ث م��������ن الكت��������اب تن��������اول: 
الجرائ��������م املاس��������ة بالطفول��������ة والحماية 
اإلجرائية لها، املبحث األول من الفصل 
تناول: الجرائم املاس��������ة بح��������ق الطفولة 
بالحياة، املبحث الثاني: الجرائم املاسة 
بحق الطفل في س��������المة جسده، املبحث 
الثال��������ث: الجرائم املاس��������ة بح��������ق الطفل 
في حريت��������ه، املبح��������ث الراب��������ع: الجرائم 
االجتماعي��������ة املاس��������ة بحق��������وق الطف��������ل، 
الحماية االجتماعية  الخامس:  املبحث 

للطفل الجانح.
الفصل الرابع من الكتاب تناول: التزامات 
االدارة في حماية حقوق الطفل، املبحث 
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حقوق الطفل الفضلى.. بين واقع الطفل العراقي واالتفاقيات الدولية

 ■ غالف 

الكتاب

بغداد / القضاء
 ع��������ن دار الرائ��������د للطباع��������ة والنش��������ر ص��������در لالس��������تاذ الدكتور

أ.د ص��������الح الحديثي م��������ع فريق من الباحثني الكتاب املوس��������وم 
حقوق الطفل الفضلى )بني واق��������ع الطفل العراقي واالتفاقيات 
الدولية الخاصة بالطفل( الكت��������اب من اربعة فصول مقسم كل 
فصل من الفصول األربعة الى عدة مباحث تناول فيها الكاتب 

مطالب عدة تتعلق بفحوى ما ذهب اليه.

ال تقف آثار الطالق أو التفريق عند الزوجني فقط، بل تسري 
على األبناء واآلب��������اء، وحتى على كل العائلة، وال يوجد زمن 
محدد لنهاية تلك اآلثار.. ولعل من أس��������وء وأش��������د تلك اآلثار، 
هو املصير غير املعلوم والقلق لألطفال، الذين يتحولون إلى 
ع��������بء كبير يقع على عاتق األب في أغل��������ب األحيان، وعندما 
أق��������ول عبئ��������ا، أقصد غيابهم عن��������ه، ومنعهم من مش��������اهدتهم 
واالهتمام بهم، ف��������ي األوقات الت��������ي يحتاجونه ويحتاجهم. 
إن عاطف��������ة األبوة وحتى األموم��������ة، ليست عاطفة عابرة، تمر 
مرور الكرام، وقد ترح��������ل بعد فترة وجيزة، إنها موجات من 
التدفق العاطف��������ي، تغزو الروح، تحاول جاهدة الوصول إلى 

نهايات معلومة، وهي الطرف اآلخر، االبن أو البنت. 
القانون، لألس��������ف، وضع محددات وش��������روط لتل��������ك العاطفة، 
ف��������األب عليه أن يمن��������ع نفسه من أبنائه طوال الش��������هر، إال في 
يومني، حيث يسمح ل��������ه القانون برؤيتهم لوقت محدد وفي 
مكان مح��������دد، والحقا تفّضل القضاء على اآلباء باصطحاب 
املحضون الذي أكم��������ل السنتني من العمر، ولكن لم يسمح له 
باملبيت إال في بيت الحاضنة. وهو أمر ال يالم القضاء عليه، 
الذي يلتزم بالقانون. ذلك القانون الذي نص وبشكل واضح 
وصريح في املادة 57 رابعا على أال يبيت املحضون إلى عند 

حاضنته.
القضاء مش��������كورا، وس��������عيا منه، لبث ال��������روح في النصوص 
القانوني��������ة التي مضى على تش��������ريعها ردح م��������ن الزمن دون 
تعديل أو إلغاء، وتشريع نصوص جديدة تتالءم مع الوضع 
الجدي��������د، والظروف الجديدة، يح��������اول جهد اإلمكان معالجة 
هذا القص��������ور في القان��������ون، عبر مجموعة م��������ن التوجيهات 
التي تصدر عن الرئيس، س��������عيا منه لتخفيف اآلثار السيئة 
للمادة 57، لك��������ن دون املساس بأصل الحق الذي نصت عليه 
املادة املذكورة. ول��������و عدنا إلى نص الفقرة 4 من املادة اعاله، 
نجد أن الفقرة األخيرة منها تتناقض مع صدرها، فالتربية 
والتعليم مفهومان واس��������عان، وح��������ق املحضون على أبيه أو 
أم��������ه، تربيته واالهتمام بش��������ؤونه، واالش��������راف على تعليمه. 
فهل إن منح األب بضع ساعات في الشهر وفي اماكن معينة 
ي��������ؤدي فعال إل��������ى تربية الصغي��������ر واالهتمام ب��������ه؟ ثم هل إن 
مبي��������ت املحضون عند أبيه، يؤدي إلى تضرر املحضون؟ هل 
يمك��������ن ألب أن يسيء إلى ولده عندما يبيت معه؟ إن الحديث 
عن املش��������اهدة وما خلقته من مشاكل وإش��������كاليات قانونية، 
يحت��������اج إل��������ى وقت وجه��������د، كما إن وج��������ود فئة واس��������عة من 
املجتمع، تعاني وبش��������دة من بقاء نص امل��������ادة 57 من قانون 
األحوال الش��������خصية الذي خلق أزمات كبيرة داخل املجتمع، 
يستدعي من املشرع، إعادة النظر بتلك املادة، كون إن القضاء 

لوحده غير ق��������ادر على التجاوز على 
نص قانوني ومخالفت��������ه. لكن الحق 
يقال، إن الجهود التي بذلها القضاء 
ممثل��������ة بالرئيس، تستحق االش��������ادة 
والتقدي��������ر كونه��������ا ج��������اءت ف��������ي وقت 
ك��������ان املتضررون من امل��������ادة املذكورة 
يعان��������ون وبش��������دة. تل��������ك امل��������ادة التي 
تسعى ولألسف إلى تحقيق مصلحة 
الحاضنة وليس مصلحة املحضون.

مصلحة المحضون 
أم مصلحة الحاضنة؟

للسينما قدرة على تش��������كيل الوعي الجمعي والتأثير على 
الجماهير، ليس ذلك فحسب بل ان املشاهد التي تصنعها 
السينما تساهم في رس��������م الص��������ورة الذهنية تجاه قضايا 

املجتمع.
نظرية الغرس الثقافي تؤكد ان مشاهدة التلفزيون بصورة 
متكررة تغرس انماطا متشابهة من السلوكيات بني االفراد 
وتدفع بعضهم لتبني سلوكيات عنفية واجرامية مطابقة 
مل��������ا يتم تناول��������ه من جرائم في اف��������الم السينما ومسلسالت 

التلفزيون؟
فهل ان السينما تمثل انعكاسا للواقع ام ان الواقع يحاكي 

السينما ويتأثر بها؟
ه��������ذه االش��������كالية املهمة غالبا م��������ا تثير الج��������دل، فقسم من 
املختص��������ني في مجال االم��������ن االجتماعي ي��������رون ان العنف 
وص��������ور الجرائم التي تتناوله��������ا الدراما تساهم في تغذية 
السل��������وك العنفي البن��������اء املجتمع ومن ثم زي��������ادة معدالت 

الجريمة في الواقع.
في حني ي��������رى بعض كتاب الدرام��������ا أن الواقع ذاته ممتلئ 
بانم��������اط مختلف��������ة م��������ن الجرائ��������م وم��������ا تق��������وم ب��������ه األفالم 
واملسلس��������الت هو فق��������ط تناول ه��������ذه الجرائ��������م باعتبارها 

مشاكل ومعالجتها ليس اال.
نظرية التهيئة السلوكية تؤكد ان الكثير ممن يش��������اهدون 
افالم العنف تتشكل في وعيهم نماذج سلوكية بتأثير تلك 
االفالم وم��������ع اي موقف يتعرضون له ف��������ي الواقع يقومون 

باستحضار تلك السلوكيات العنفية ومن ثم تطبيقها.
قبل س��������نوات خرج ش��������اب مراهق في احدى املدن املصرية 
متجه��������ا ال��������ى اح��������د املقاهي ووضع س��������الحه الن��������اري على 
رقبة اح��������د االطفال وطلب من صديقه ان يصوره فانطلقت 
رصاصات من ذلك السالح واودت بحياة بعض االشخاص 
وكان ذلك الش��������اب يحاكي احد املش��������اهد التي اداها املمثل 
املصري محم��������د رمضان في فلم عبد موتة وهذا النوع من 

الجرائم يسمى جرائم املحاكاة.
اغلب الدول تمتلك في خزانته��������ا القانونية قوانني توجب 
الرقاب��������ة على أف��������الم السينما واملسلس��������الت وتعطي الحق 
للجان الرقابة بمنع عرض اي عمل فني يخالف الش��������روط 
املعدة مسبقا. وف��������ي العراق فان قانون الرقابة على االفالم 
واملصنف��������ات السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ يوجب عرض 
اي فل��������م او مصنف اخ��������ر على لجان رقابي��������ة وان على هذه 
اللجان عدم منح اجازة عرض الفلم السباب عديدة منها ان 
يكون الفلم مشجعا على فساد االخالق او اشاعة الجريمة 

او العنف.
باعتقادي ف��������ان السينما وفي بعض االحي��������ان تساهم في 
تعميم معتق��������دات الجريمة لدى االفراد من خالل مش��������اهد 
العنف س��������يما حني يحم��������ل املجرم ش��������خصية البطل الذي 
يحاول كاتب السيناريو تبري��������ر جرائمه واظهاره بمظهر 
الرجل الخارق والش��������جاع مم��������ا يدفع الكثير من الش��������باب 

الس��������يما املراهقني لتقمص شخصيته 
ومحاكاته��������ا وه��������ذا يسهم في تفش��������ي 
الجريم��������ة وزي��������ادة معدالته��������ا ويضع 
كتاب السيناريو امام مسٔوولية مهنية 
توج��������ب عليهم ايصال فك��������رة اخضاع 
الجرائ��������م لسلط��������ة القان��������ون وقوته في 
التص��������ورات  لبن��������اء  س��������يناريوهاتهم 

االيجابية في ذهن املواطن.

محاكاة جرائم السينما
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