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لم تس��������تطع النجاة م��������ن املوت املحتم عل��������ى الرغم من 
إسعافها. فقد أكلت الحروق نسبة كبيرة من  جسدها، 

لكنها عاشت بما يكفي لإلدالء بقصة موتها. 
وف��������ي إفادتها، تقول بش��������رى قب��������ل أن توافيه��������ا املنية 
نهاي��������ة العام املاضي إن زوجه��������ا املهووس  باملخدرات 
واملسكرات فاجأها الساعة الرابعة صباحا في كانون 
األول املاضي، بينما كانت  نائمة ليس��������كب إناء النفط 
األبيض عليها ويش��������عل في جسدها هالة من النيران 

اضطرتها للهرب  خارج الدار، حتى أخمدها الجيران 
ونقلوها إلى املستشفى. 

تعرضت بش��������رى لعن��������ف الزوجية قب��������ل حادثة املوت 
مرات عديدة إحداها طعنة بسكني قدمت  شكوى على 
إثرها للمحكمة، لتنتهي حياتها أخيرا بهذه الحادثة 

املأساوية. 
وتؤش��������ر اإلحص��������اءات ال��������واردة إلى املحاك��������م ارتفاعا 
كبي��������را في حاالت العنف ضد النس��������اء وحتى  األطفال 
وكب��������ار الس��������ن، لك��������ن ما هو أخط��������ر أن ح��������االت العنف 
مؤخرا تطورت إلى حد القتل، فمثل  حالة بش��������رى ترد 

عش��������رات الحاالت إلى دور القض��������اء ويتم التعامل مع 
املتهمني فيها بعقوبات  مشددة. 

وأوردت إحصائي��������ة رس��������مية أعدها مجل��������س القضاء 
األعل��������ى أن املحاكم العراقية س��������جلت خالل عام  واحد 
)2019( نح��������و 16.861 حالة عنف أس��������ري، وعلى الرغم 
من ضخامة هذا الع��������دد، لكن  كثيرين يؤكدون أن هذا 
غيض من فيض، فالحاالت التي لم تصل إلى املحاكم 
أكثر، بس��������بب  سطوة الرجل وخوف النساء من عواقب 
الطالق. وتفي��������د اإلحصائية بأن حصة النس��������اء كانت 
األكبر ب��������ني أعداد دعاوى العنف األس��������ري، فقد بلغت 

  12336 قضية، أما القضايا الخاصة بتعنيف األطفال 
بلغ��������ت 1606، بينما عدد القضاي��������ا الخاصة  بتعنيف 

كبار السن وصلت إلى 2919. 
وطبقًا لإلحصائية، احتلت العاصمة بغداد املركز األول 
في قضايا العنف األس��������ري بتسجيلها   4661 حالة، هي 
مجموع 1635 قضية في محكمة استئناف الكرخ، و3026 
قضية سجلتها  محكمة استئناف الرصافة خالل العام 
املاض��������ي، بينما تلتها ذي قار بتس��������جيلها 2746 قضية 

 عنف أسري خالل الفترة نفسها. 
التفاصيل ص 3 

نحو 17 ألف قضية عنف أسري مسجلة خالل عام.. والجائحة ضاعفت العدد
ُكتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد
املسؤولية اجلزائية 

للقادة العسكريني

ميسان / محمد سامي  

كش��������فت محكم��������ة التحقي��������ق املختصة بنظ��������ر قضايا 
املخ��������درات ف��������ي العم��������ارة مرك��������ز محافظة ميس��������ان، أن 
مناطق  جن��������وب املحافظة األكثر نش��������اطا ف��������ي جرائم 
تروي��������ج وتعاطي املواد املخدرة، فيم��������ا ذكرت أن مادة 
الكريس��������تال  تهيمن على 90 % من امل��������واد املتاجر بها 

هناك. 
وصدق��������ت املحكم��������ة أق��������وال ١٨٢ متهم��������ا من��������ذ بداي��������ة 
املاض��������ي،  أيل��������ول  بداي��������ة  حت��������ى  الحال��������ي  الع��������ام 
جرائ��������م  ع��������ن  منه��������م  ٩٧  متهم��������ا  أن  إل��������ى  الفت��������ا 
 املتاج��������رة بامل��������واد املخ��������درة و٨٥ منه��������م ع��������ن جريم��������ة 

التعاطي.  

وقال القاضي احمد فيصل قاضي التحقيق املختص 
بنظر قضايا املخدرات في محكمة تحقيق العمارة ان 
  "عدد الدعاوى التي  جرت إحالتها الى املحاكم املختصة 
هو ٩٨ دعوى، منها ٥٢ دعوى ملتهمني قاموا  بالتجارة 
 باملواد املخدرة أما عدد الدعاوى للمتهمني بالتعاطي 

فهي ٤٦ دعوى. 
وأك��������د القاضي فيص��������ل ان "مادة الكرس��������تال هي املادة 
التي تهيمن على تجارة املخدرات في ميس��������ان، حيث 
 تس��������جل أكثر من ٩٠% نسبة لباقي املواد املخدرة مثل 
الحش��������يش وغيرها، وهذا يعود ال��������ى خصائص هذه 
 املادة كونها مادة قابلة للتصنيع باإلضافة الى صغر 

حجمها وسعرها املرتفع". 
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بغداد/ علي البدراوي

فتحت اآلثار العراقية بعد عام 2003 ش��������هية العديد 
م��������ن الطامعني جراء الوضع األمني املتردي  وضعف 
السيطرة على العديد من املنشآت العراقية وأهمها 
املعنية باآلثار، لتأتي غزوة داعش  اإلرهابي )2014( 
وتكب��������س عل��������ى أنفاس الحض��������ارة؛ فق��������د وثقت هذه 
العصابات أعمال تهديمها مرئيًا  لتصل إلى العالم 
أجمع في أكبر انتهاك إنس��������اني بحق تراث البشرية 

والشعوب. 
وحت��������ى بعد تحري��������ر األرض م��������ن داعش ل��������م يكتف 

منتهكو اآلثار العراقية وس��������راقها من أعمالهم التي 
 تطولها بني فينة وأخ��������رى، بمختلف الطرق وتعدد 

األماكن. 
  تفت��������ح )القض��������اء( ملفا ه��������ذا العدد أمام ه��������ذه االفة 
الخطيرة التي استهدفت وال تزال آثارنا باستطالع 
آراء  القضاة املختصني للوقوف على السبل الكفيلة 
للح��������د من تل��������ك الظاهرة عبر اإلش��������ارة إلى القوانني 
 الرادع��������ة وعملي��������ات االعت��������داء التي طال��������ت األماكن 
األثري��������ة.  ويقول القاضي منج��������د فيصل املتخصص 
بنظ��������ر قضايا النزاه��������ة والجريم��������ة االقتصادية في 
تحقي��������ق  الرصاف��������ة إن "الكثي��������ر من املواق��������ع األثرية 

تعرضت للنبش والس��������رقة مثل موقع )تل عرنوص( 
و)ت��������ل  الذه��������ب( وغيره��������ا الكثير، لكن الن��������وع األكثر 
انتشارًا في العاصمة بغداد هو التجاوز على املواقع 
 األثرية والتراثية س��������واء بالبناء كما حدث في الباب 
الوسطاني أو عبر فتح مياه املجاري كما حصل  في 
)خان مرجان(، أو إحداث تغييرات في ش��������كل البناء 
بما ال يتالءم مع التصميم التراثي له كما  حدث في 
جامع السهروردي أو عمارة الدفتر دار أو الكثير من 
املواقع التراثية املهمة في ش��������ارع  الرشيد أو محالت 

بغداد القديمة". 
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الكريستال يهيمن على تجارة المخدرات في ميسان  "داعش" تظاهر بتدمير اآلثار 
لكنه جنى 36 مليون دوالر من تهريبها

القاضي ناصر عمران

القاضي برملانيا

5 26
ثالث قاصرات يقعن فريسة االجتار بالبشر 

بعد استدراجهن عرب مواقع  التواصل
القضاء يطبق نظام اجللسات الفيديوية كيف يتم عقد القران إذا كان الزوج يعاين 

الصم والبكم؟

اإلفتتاحية

القاضي عبد الستار بيرقدار

القضاء والتاريخ

العالقة بني التاريخ والقضاء ودورهما في تطور الحضارات، 
من خالل تناول القضايا االجتماعية  دراس��������ة وتنظيرًا وبحثًا 
عن الحلول تس��������اعد على تطوي��������ر القواعد القانونية من جهة، 

والبناء التاريخي  للمجتمعات من جهة أخرى. 
حيث ينهض القضاء بدور مهم في بناء املجتمعات، باعتباره 
األداة األساس��������ية املس��������اهمة ف��������ي تطبي��������ق  القان��������ون وتنظيم 
املجتمعات واملحافظة على كينونتها واستمراريتها، ما يعني 
أن القضاء يعمل  بشكل كبير على حفظ التوازنات املجتمعية، 
ومعالجة القضايا الش��������ائكة بني املكونات االجتماعية،  ولعل 
هذا ما يحتم معرفة املجتمعات، والخصوصيات املميزة لها، 
والتحوالت الطارئة عليها، من  خالل معرفة عاداتها وتقاليدها، 
حتى ال يقع نوع من االصطدام بني املكونات املعرفية القانونية 
 والوق��������ع االجتماعي واالقتصادي والسياس��������ي لها، ولعل هذا 
ما يس��������هم في دراس��������ة ومعرفة تاريخ هذه  املكونات، وس��������ياق 

تشكيل العادات والتقاليد والخصوصيات املميزة لها. 
الدراس��������ة الكامل��������ة للقان��������ون تتطل��������ب معرفة أولي��������ة بالتاريخ 
باعتباره يمثل مرجعا لألعمال، واملهام  والواجبات، والقواعد 
القانونية القديمة التي كانت تنفذ وتتبع سابقا، وقد نحتاج 
في كثي��������ر من  الدراس��������ات واألبحاث إلى الرج��������وع إلى اآلليات 
والط��������رق التي كانت تنفذ من قبل األس��������الف ألن القضاء  ليس 
خليق��������ة أو إب��������داع يوم، وإنما س��������نني وحقب س��������ابقة واكبتها 
أجيال، وخضع��������ت لها ضمن مفهوم  قانون��������ي وقواعد ثابتة، 
وفي تل��������ك الحقب كان��������ت تطبق وتع��������دل بناء عل��������ى معطيات 
ومخرج��������ات طارئ��������ة،  فيكون املفه��������وم الحقيق��������ي للقانون عبر 
ناف��������ذة التاري��������خ والحقب الزمني��������ة، التي تتطل��������ب املعرفة بها 
 بص��������ورة دقيقة، ومش��������اهدة التط��������ورات التي ط��������رأت على تلك 
الحق��������ب من حيث املحت��������وى، واملضم��������ون  واملعيارية والكفاءة 
والتغي��������رات والتعدي��������الت املتك��������ررة، وال��������رؤى املنهجية، وفي 
النهاية أخذ فكرة  عام��������ة ومحاولة اتخاذ القرار… ألن الثقافة 
العامة في دراس��������ة القانون تعني االطالع واملواصلة في  كافة 

الحقب التاريخية. 
وهن��������ا تبرز نقطة التق��������اء القاضي باملؤرخ، ه��������ذا األخير الذي 
يسهم في تفس��������ير ومعرفة الحاضر  والواقع من خالل دراسة 
املاض��������ي ومالحظ��������ة التحوالت الت��������ي يعرفه��������ا املجتمع حتى 
يتمكن من فهم  حقيقة الحاضر، ما يس��������اعده على استش��������راف 
املس��������تقبل، وبذلك يكون التقاء املؤرخ ورجل القضاء في  رؤية 
علمي��������ة فكرية تهدف إلى بن��������اء املجتمع��������ات، واملحافظة على 
سيرها العادي س��������واء من خالل  الدراسة والتحليل والتنظير 
والتطبي��������ق، مما جع��������ل التاريخ والقضاء يش��������كالن مس��������اران 
ملتقيان على  مس��������توى التش��������كيل والدراس��������ة واملمارس��������ة، من 
خالل اعتم��������اد أحدهما على األخر لتحقي��������ق التكامل  الهادف 

إلى البناء، وتحقيق األهداف املتوخاة. 

قانون احملكمة االحتادية حمط نقاش جملس القضاء االعلى يف املركز واالقليم

تزايد حاالت القتل داخل العائلة

بغداد / محمد سامي   

زار السيد رئيس مجلس القضاء االعلى 
القاض��������ي الدكت��������ور فائ��������ق زي��������دان  رفقة 
الس��������ادة رئيس هيئة االشراف القضائي 
القاض��������ي جاس��������م العمي��������ري  ومدير عام 
 دائ��������رة الحراس��������ات في مجل��������س القضاء 
االعل��������ى  اقليم كردس��������تان تلبي��������ة لدعوة 
من رئاسة و مجلس قضاء االقليم وكان 
ف��������ي اس��������تقبال  الوف��������د الذي وص��������ل يوم 
الثالث��������اء املص��������ادف 2020/9/29  رئيس 
مجلس قضاء اقليم كردس��������تان القاضي 
بنگني قاسم و وزير العدل السيد  فرست 

احمد . 
والتقى الس��������يد رئيس املجلس بالسادة 
الديمقراط��������ي  الح��������زب  رئي��������س  م��������ن  كل 
الكردس��������تاني الس��������يد مس��������عود بارزاني 
ورئيس اقليم  كردستان السيد  نيچرفان 
بارزاني ورئيس حكومة االقليم الس��������يد 

مس��������رور بارزاني ورئيس مجلس قضاء 
االقلي��������م القاض��������ي بنگني قاس��������م ووزير 
الداخلية السيد  ريبر احمد  ووزير العدل 
الس��������يد فرس��������ت احمد , حيث تم مناقشة 
مجموعة من املواضيع منها وضع آليات 
عمل مش��������تركة لتسهيل عمل  املحاكم في 
 املركز واالقليم والتعاون بينهما وبحث 
مش��������اركة القضاة من مجلس القضاء في 
 االقليم بالنشاطات التي يديرها مجلس 
القض��������اء  االعل��������ى وال��������دورات التطويرية 
س��������واء  داخ��������ل العراق او خارج��������ه كما تم 
 بحث عمل اللجنة القضائية املشتركة بني 
مجلس القض��������اء االعلى  ومجلس قضاء 
 االقليم بخصوص معالجة االش��������كاليات 

التي يفرزها العمل القضائي". 
واكد الس��������يد رئيس املجلس "جرى بحث 
 مش��������روع قانون تعديل قان��������ون املحكمة 
االتحادية رقم 30 لسنة 2005 والنصوص 
 املقترح��������ة له��������ذا  التعديل وج��������رى تبادل 

االفكار بهذا الصدد". 

آليات عمل مشتركة لتسهيل 
عمل المحاكم في المركز واالقليم   

■ جانب من زيارة السيد رئيس مجلس القضاء االعلى والوفد المرافق له الى االقليم.. عدسة/ حيدر الدليمي

https://www.hjc.iq/view.67560/
https://www.hjc.iq/view.67559/
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بغداد/ إيناس جبار  

حق��������وق  العراق��������ي  القان��������ون  ضم��������ن 
مزدوج��������ي العاه��������ة )الص��������م والبك��������م( 
ف��������ي إتم��������ام عقد ال��������زواج، الس��������يما أن 
مش��������كلتهم  تكمن في عدم قدرتهم على 
التعبير ش��������فاها باإليجاب أو القبول 
للعقد أو االس��������تماع إلى فقراته، فيما 
يؤكد  متخصصون أن هذه العاهة قد 
ال تؤثر في أهلية الزواج، مشيرين إلى 

وسائل عدة إلتمام عقد الزواج. 
يق��������ول القاضي ناصر عم��������ران قاضي 
أول محكمة الفهود في اس��������تئناف ذي 
قار االتحادية أن "مزدوج العاهة  وهو 
م��������ن كان أص��������م أبكم أو أعم��������ى وتعذر 
عليه التعبير عن إرادته، أجاز القانون 
العراق��������ي للمحكم��������ة أن تنص��������ب  عليه 
وصيا وتحدد تصرفاته"، الفتا إلى إن 
"مزدوج العاهة هو الذي اجتمعت فيه 
عاهتان من ثالث عاهات  وهي )العمى 
والبك��������م والصم( وهو لي��������س بناقص 
األهلي��������ة الن التمييز عنده كامل إال أن 
العجز الطبيعي لديه هو  التعبير عن 

إرادته".  
ويفص��������ل القاضي عم��������ران في حديث 
إل��������ى "القض��������اء" بش��������أن أن املحكمة في 
وضع الوجوب أم الجواز في  تنصيب 

الوصي على م��������زدوج العاهة، معتبرا 
إياها "مس��������ألة جوازية وهو ما نصت 
علي��������ه املادة )104( م��������ن  القانون املدني 
العراق��������ي رقم 40 لس��������نة 1951 املعدل"، 
الفت��������ا إل��������ى أن "الزواج عق��������د بني رجل 

وام��������رأة تحل له  ش��������رعا غايته إنش��������اء 
رابطة للحياة املشتركة والنسل حسب 
امل��������ادة )الثالث��������ة( من قان��������ون األحوال 
الشخصية رقم   188 لسنة 1959 املعدل 
وعلى ض��������وء ذلك ف��������ان العق��������د ينعقد 

بتحق��������ق أركان��������ه وش��������روطه وأهمه��������ا 
انعقاده بإيج��������اب  من اح��������د العاقدين 
وقبول من اآلخر وكالهما بحاجة إلى 
التعبي��������ر لغ��������ة أو عرفا لينعق��������د العقد 

وشروط االنعقاد". 

ويب��������ني عم��������ران أن "الصح��������ة ف��������ي عقد 
الزواج اتحاد مجلس اإليجاب والقبول 
وموافقة القبول لإليجاب وس��������ماع  كل 
من العاقدين كالم اآلخر واس��������تيعابه 
بأنه املقصود عقد الزواج"، متس��������ائال 
"ما هي اآللية املعتمدة في  انعقاد عقد 
مزدوج العاهة سواء أكانا طرفي العقد 
مزدوج��������ي العاه��������ة ام كان احدهما في 
التطبيق العمل��������ي"،  ويذكر أنه في هذا 
الحال "يتم انتداب خبير في اإلشارات 
من دائرة الرعاية االجتماعية مس��������جل 
في سجل  الخبراء وإذا لم يكن مسجال 
في سجل الخبراء فيحلف اليمني على 
أداء املهم��������ة املكلف بها وهي إظهار أو 
 اس��������تجالء إرادة مزدوج العاهة بحيث 
يفهم ه��������و والعاقد اآلخ��������ران املقصود 
هو عق��������د ال��������زواج س��������واء أكان بوضع 

 صدور اإليجاب او القبول". 
ويش��������ير القاضي عمران ال��������ى انه "في 
بعض األحيان يتم االعتماد على ذوي 
مزدوج العاه��������ة في الترجمة وقد  ترى 
بع��������ض املحاكم إص��������دار حجة وصاية 

ملزدوج العاهة". 
املواق��������ف  "م��������ن  أن  القاض��������ي  ويذك��������ر 
العملي��������ة الت��������ي واجهتني اثن��������اء أداء 
عملي كقاض لألحوال الشخصية هو 
ان  اح��������د طرفي العقد وكان��������ت الزوجة 

مزدوجة العاهة )صماء بكماء( وحني 
أردت انتداب خبير إشارة للتعبير عن 
 إرادتها اتضح إنه��������ا تقرأ وتكتب وقد 
أظهرت إرادته��������ا بالكتابة وموافقتها 
على الزواج وتم تثبيت ذلك أصوليا". 

  ويع��������رج القاض��������ي عل��������ى أن "األهلي��������ة 
القانوني��������ة ملباش��������رة الحق��������وق املدنية 
هي بلوغ الشخص سن الرشد والذي 
 يعن��������ي بلوغ س��������ن )18 س��������نة( ويكون 
متمتعا بق��������واه العقلية حس��������ب املادة 
)46( م��������ن القان��������ون املدن��������ي ولحماي��������ة 
 مزدوج��������ي العاهة فان القان��������ون أجاز 
للمحكمة تنصيب وصي عليه وتحدد 

تصرفات هذا الوصي". 
ويلف��������ت إل��������ى ان "القان��������ون املصري ال 
إال  العراق��������ي  القان��������ون  ع��������ن  يختل��������ف 
التس��������مية حي��������ث يس��������مي  باخت��������الف 
الوصي  املنصب عل��������ى مزدوج العاهة 
القضائ��������ي( وه��������و تميي��������ز  )املس��������اعد 
ملزدوج العاهة الكامل األهلية عن غيره 
  )ناقص��������ي األهلية(، أما إذا كان مزدوج 
العاهة  قد أكمل الخامس��������ة عشرة من 
العم��������ر فل��������ه الح��������ق بتقديم طل��������ب إلى 
 القاضي للحصول على اإلذن بالزواج 
بعد أن يثبت األهلية والقابلية البدنية 
وموافقة وليه الش��������رعي وحسب  املادة 

الثامنة /1. 

وأكد أحقية "القاض��������ي أن يأذن بزواج 
من بلغ الخامس��������ة عش��������ر من العمر إذا 
وج��������د ضرورة قص��������وى تدعو إلى  ذلك 
ويش��������ترط إلعطاء اإلذن تحقق البلوغ 
الش��������رعي والقابلية البدنية ويتم ذلك 
ع��������ن طريق الرأي الطبي وآلية  التعبير 
عن إرادة مزدوج العاهة الذي لم يبلغ 
س��������ن الرش��������د بذات اآللية وهي انتداب 
مترج��������م أو خبير إش��������ارات  م��������ن دائرة 

الرعاية االجتماعية". 
م��������ن جانبه��������ا قال��������ت املحامي��������ة غفران 
الطائ��������ي ان "حاالت ال��������زواج بني الصم 
والبك��������م كثي��������رة وت��������رد إل��������ى املحاك��������م 
 السيما فيما بني الطرفني ذات العاهة 
املش��������تركة وأحيانا يكون طرف واحد 

فقط". 
وتش��������ير الى أن "القانون العراقي نظم 
من خالل م��������واده طريقة إتم��������ام العقد 
من حي��������ث تأكي��������د اإليج��������اب والقبول 
 بدون ضغوط وباإلرادة، وكذلك فصل 
لكل حالة مل��������ن هم بالغو األهلية وعدم 
البالغ��������ني وأج��������از ل��������كل منه��������م طريقة 
 للتعاق��������د"، مبينة إن "ح��������االت زواجهم 
اعتيادي��������ة وموج��������ودة ف��������ي كل الدول 
ونضمته��������ا قوان��������ني إلثب��������ات األهلية 
 واملوافقة وضم��������ان الحقوق لهم لعدم 

قدرتهم على الكالم أو السمع". 

كيف يتم عقد القران إذا كان الزوج يعاني الصم والبكم؟

ميسان / محمد سامي  

التحقي��������ق  محكم��������ة  كش��������فت 
قضاي��������ا  بنظ��������ر  املختص��������ة 
املخ��������درات ف��������ي العم��������ارة مركز 
محافظ��������ة ميس��������ان، أن مناطق 
 جنوب املحافظة األكثر نشاطا 
ف��������ي جرائ��������م تروي��������ج وتعاطي 
املواد املخدرة، فيم��������ا ذكرت أن 
على  الكريس��������تال  تهيمن  مادة 
90 % م��������ن امل��������واد املتاج��������ر بها 

هناك. 
وصدق��������ت املحكمة أق��������وال ١٨٢ 
متهما منذ بداية العام الحالي 
املاضي،  أيل��������ول  بداي��������ة  حت��������ى 
الفت��������ا إل��������ى أن ٩٧  متهما منهم 
ع��������ن جرائ��������م املتاج��������رة باملواد 
املخ��������درة و٨٥ منهم عن جريمة 

التعاطي.  
وق��������ال القاض��������ي احم��������د فيصل 
قاضي التحقيق املختص بنظر 
قضاي��������ا املخدرات ف��������ي محكمة 
ان   "ع��������دد  العم��������ارة  تحقي��������ق 
الدعاوى الت��������ي  جرت إحالتها 
ال��������ى املحاكم املختص��������ة هو ٩٨ 
دعوى، منها ٥٢ دعوى ملتهمني 
قاموا  بالتجارة باملواد املخدرة 
أما ع��������دد الدع��������اوى للمتهمني 

بالتعاطي فهي ٤٦ دعوى. 
وأكد القاض��������ي فيصل ان "مادة 
الكرس��������تال ه��������ي امل��������ادة الت��������ي 
تهيم��������ن على تج��������ارة املخدرات 
في ميس��������ان، حيث  تسجل أكثر 
م��������ن ٩٠% نس��������بة لباق��������ي املواد 
املخدرة مثل الحشيش وغيرها، 
ال��������ى خصائص  وه��������ذا يع��������ود 
ه��������ذه  املادة كونها م��������ادة قابلة 
الى صغر  للتصنيع باإلضافة 

حجمها وسعرها املرتفع". 
واضاف فيصل أن "تجارة املواد 
ف��������ي املناطق  املخ��������درة تترك��������ز 
محافظ��������ة  جن��������وب  املفتوح��������ة 
ميسان أهمها  الكحالء والعزير 
باالضافة الى قلعة صالح ألنها 
تع��������د من املناطق الحدودية مع 
واملس��������طحات  االه��������وار  وجود 

 املائي��������ة ما يس��������هل عملية تنقل 
بها، وصعوبة  املخدرات  تجار 

السيطرة عليها". 
واكمل قاضي التحقيق الخاص 
بنظر قضايا املخدرات انه "من 
ضم��������ن م��������ن ت��������م الق��������اء القبض 
عليهم متهم��������ني من  محافظات 
وواس��������ط  بغ��������داد  م��������ن  اخ��������رى 
يحضرون  وغيره��������ا،  والنجف 
لجل��������ب امل��������واد املخ��������درة"، الفتا 
إلى أنه��������م "ال  يمتلكون الخبرة 
واملعرف��������ة ف��������ي جغرافي��������ة هذه 
املناط��������ق اال بعض النقاط التي 

يتم االتفاق عليها مسبقا". 
من جانبه، أحد املتهمني املاثلني 
ام��������ام قاض��������ي التحقيق قال في 
إفادت��������ه "ف��������ي بداي��������ة معرفت��������ي 

بامل��������واد املخ��������درة  كن��������ت واحدا 
ممن يتعاطون مادة الكرستال 
ومل��������دة تجاوزت الثالثة اش��������هر 
إذ كنت اش��������تري الغرام الواحد 

ب٢٠  الف دينار". 
واضاف املتهم "بعد ان تعرفت 
عل��������ى اح��������د االش��������خاص مم��������ن 
عليه  بها عرض��������ت  يتاج��������رون 
ان اش��������تري منه كمي��������ة  لغرض 
التج��������ارة به��������ا ف��������ي محافظ��������ة 
اخ��������رى وبالفعل كان ذلك حيث 
كان سعر الغرام الواحد ٦ آالف 
دين��������ار اذا  قم��������ت بش��������راء كمية 

منها". 
واك��������د املتهم ان "ه��������ذه التجارة 
رابحة والف��������رق املالي كبير بني 
املفرد والجملة وخصوصا بعد 

ان أصبح��������ت  ل��������دي عالقات مع 
من يتاجر بها وبدأت تجارتي 
بكمي��������ة 100 غ��������رام اش��������تريتها 
من احد التج��������ار وهو موقوف 
 بالوقت الحال��������ي واتجهت بها 
الى محافظة بابل لبيعها ب�٢٠ 

ألف دينار للغرام الواحد". 
باالعت��������راف  املته��������م  واس��������تمر 
قائ��������ال "انتقل��������ت ث��������الث م��������رات 
بني محافظتي ميس��������ان وبابل 
دوري��������ة  رحل��������ة  وخصص��������ت 
 شهرية إلى ان تم القاء القبض 
علّي في املرة الرابعة وبحوزتي 
مادة الكرس��������تال املخ��������درة بعد 

متابعتي من  القوات األمنية". 
واعترف متهم اخر امام السيد 
قاضي التحقيق وهو من سكنة 

محافظة ميس��������ان متحدثا عن 
العملية التي ت��������م  القاء القبض 
علي��������ه فيه��������ا قائال "كن��������ت اروم 
نق��������ل ٥ كيلوغرام��������ات من مادة 
الكرس��������تال املخ��������درة من مدينة 

العمارة  الى قضاء الفجر". 
اس��������تقل  "كن��������ت  املته��������م  واك��������د 
س��������يارتي نوع سوناتا واحمل 
امل��������واد املخدرة وعند  بداخلها 
وصول��������ي ال��������ى الس��������يطرة  كان 
مع��������ي اح��������د التج��������ار فأجبرني 
عل��������ى عدم التوقف بالس��������يطرة 
الحاج��������ز  تج��������اوزت  وبالفع��������ل 
االمني وحينها حاولوا  ايقافي 
وبعدها الحقوني ولكن املتهم 
الذي كان معي استطاع الهرب 

وتم إلقاء القبض علّي". 

الكريستال يهيمن على تجارة المخدرات في ميسان 
والجريمة أكثر نشاطا جنوب المحافظة

تصديق اعرتافات 189 متهما خالل 9 أشهر

القانون العراقي أجاز تنصيب الوصي يف عقد زواج مزدوجي العاهة

الحماية القانونية للثروة السمكية

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

للثروة السمكية أهمية في األمن الغذائي وإشباع الحاجات 
العام��������ة، وقد اهتم املش��������رع العراقي بالثروة  الس��������مكية من 
خالل تجريمه جريمة صيد األس��������ماك باس��������تعمال السم أو 
ط��������رق اإلبادة الجماعية وذلك  الن الوس��������يلتني تؤديان الى 
القضاء على االس��������ماك ويرقاته��������ا وأصبعياتها وبالتالي 

إبادة وإتالف هذة  الثروة السمكية. 
حي��������ث نص��������ت امل��������ادة )482 / ثانيا ( من قان��������ون العقوبات 
العراق��������ي رق��������م 111 لس��������نة 1969 املع��������دل عل��������ى  ان ) يعاقب 
بالحب��������س وبالغرام��������ة كل م��������ن س��������م س��������مكا من االس��������ماك 
املوجودة في نهر أو ترعة أو غدير  أو مس��������تنقع أو حوض 
أو أس��������تعمل في صيدها أو إتالفها طريقة من طرق اإلبادة 
الجماعي��������ة  كاملتفجرات وامل��������واد الكيمياوية أو الوس��������ائل 
الكهربائية وغيرها ( وأن املشرع العراقي قد حدد  الوسائل 
الت��������ي ترتكب فيها الجريمة اال انه في نهاية املادة أطلق أي 
وس��������يلة أخرى تؤدي النتيجة  نفسها ومن طبيعة السلوك 
اتالف االس��������ماك بصورة جماعية من البي��������وض واليرقات 
واالصبعي��������ات  وإضع��������اف قدرته��������ا عل��������ى النم��������و والتكاثر 
وتركها في املياه ميتة مما تس��������بب بتلوث املياه والقضاء 

على  حياة هذا الحيوان املفيد لإلنسان. 
  ولم يعرف املشرع العراقي املواد السامة وإنما ترك تقديرها 
للمحكم��������ة وأهل الخبرة في هذا  امليدان والس��������موم هي كل 
مادة من ش��������أنها أن تؤثر بعد تناولها في الجس��������م تأثيرا 
كيمياويا يؤدي الى  الوفاة أما املتفجرات فهي تشمل املواد 
التي من ش��������أنها أن تحدث انفجارا او تس��������تخدم الغراض 
 االعتداء على حي��������اة املواطنني أو ممتلكاته وعرفها قانون 
امل��������واد القابلة لالنفجار العراقي رقم )20 (  لس��������نة 1957 في 
املادة االولى منه بانها أي مادة تحتوي على مواد كيمياوية 
من ش��������أنها إحداث  الحريق أو الهدم أو االتالف بأية كيفية 
كانت الغراض االعتداء على االرواح واملمتلكات  واالرهاب 
واالخالل باالمن. وعادة تس��������تخدم املولدات الكهربائية في 
صيد االس��������ماك وكان��������ت حصيلة  ذلك القضاء على القس��������م 
األكبر من الثروة الس��������مكية في مناطق االهوار وغيرها من 
املس��������طحات  املائية وأن هذة الس��������موم وامل��������واد الكيمياويه 
على الرغ��������م من خطرها البالغ على الثروة الس��������مكية فهي 
 تؤثر حتى على التي لم تقع في الصيد حيث تفقد توازنها 
ث��������م تهل��������ك بعد مضي م��������دة قصيرة وكذلك  الت��������ي لم تصب 
بالجريمة بفقدان التوازن فتفقد قدرتها على التكاثر فضال 
عن ذلك فأن تلك الوس��������ائل  البش��������عة أصبح��������ت خطرة على 
االنسان في تناوله لتلك األس��������ماك إضافة الى أنها تسبب 
الكثير من  األمراض لدى اإلنس��������ان الن م��������ن خواصها أنها 
ال تحلل وتتالش��������ى بعد اس��������تخدامها في صيد األس��������ماك، 
 إنما تبقى محتفظة بخواصه��������ا الكيمياوية. ومن الجدير 
بالذكر أن استعمال تلك الوسائل تحقق النتيجة  الجرمية 
الن من ش��������أنها تدمير حياة األحياء املائية جماعيا وليس 
انفرادي��������ا وان القان��������ون العراقي لم  يحدد نوع��������ا معينا أو 
صنفا من االسماك بل يشمل جميع االسماك ولها أكثر من 
2700 نوع  وبعضها يعيش في املياه العذبة في البحيرات 
واالنه��������ار واالهوار وبعضها يعيش ف��������ي املياه املالحة  في 

البحار واملحيطات وهناك من االس��������ماك 
تكون صغيرة بطول 2 س��������نتيمتر أو أقل 
وبعضها االخر  كبيرة وطويلة قد يصل 
طولها ال��������ى عدة أمت��������ار ووزن كبير كما 
في س��������مك القرش وأن اس��������تهداف الثروة 
 الس��������مكية باإلتالف تتجه ني��������ة الجاني 
ال��������ى أبعد من الصيد ال��������ى نيته االضرار 
باس��������تعماله  تل��������ك  الدول��������ة  باقتص��������اد 

الوسائل لإلضرار باألسماك. 

■ الكريستال المادة األكثر رواجا بين اوساط المتعاطين

■  القوانين المدنية العراقية عالجت موضوعة أهلية مزدوجي العاهة

األهوار واملسطحات تصعب من مالحقة املوزعني الرئيسيني  

ــالــكــتــابــة أو خــبــري إشــــــارات مــعــتــمــد   قــــاض: قـــد نــلــجــأ لــالســتــعــانــة ب

https://www.hjc.iq/view.67562/
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لم تستطع النجاة من املوت املحتم على الرغم 
من إس��������عافها. فقد أكلت الحروق نسبة كبيرة 
من  جسدها، لكنها عاش��������ت بما يكفي لإلدالء 

بقصة موتها. 
تقول بش��������رى التي وافتها املني��������ة نهاية العام 
باملخ��������درات  امله��������ووس  زوجه��������ا  إن  املاض��������ي 
واملس��������كرات  فاجأها الس��������اعة الرابعة صباحا 
ف��������ي كانون األول املاضي، بينم��������ا كانت نائمة 
ليسكب إناء النفط  األبيض عليها ويشعل في 
جس��������دها هالة من الني��������ران اضطرتها للهرب 
خارج الدار، حت��������ى أخمدها  الجيران ونقلوها 

إلى املستشفى. 
تعرضت بش��������رى لعنف الزوجي��������ة قبل حادثة 
امل��������وت م��������رات عدي��������دة إحداها طعنة بس��������كني 
قدمت ش��������كوى  على إثرها للمحكمة، لتنتهي 

حياتها أخيرا بهذه الحادثة املأساوية. 

إحصائية رسمية
وتؤش��������ر اإلحص��������اءات ال��������واردة إل��������ى املحاكم 
ارتفاع��������ا كبيرا في حاالت العنف ضد النس��������اء 
وحتى األطفال  وكبار السن، لكن ما هو أخطر 
أن ح��������االت العن��������ف مؤخ��������را تط��������ورت إلى حد 
القتل، فمثل حالة بشرى  ترد عشرات الحاالت 
إل��������ى دور القضاء ويتم التعام��������ل مع املتهمني 

فيها بعقوبات مشددة. 
وأوردت إحصائي��������ة رس��������مية أعده��������ا مجلس 
القضاء األعل��������ى أن املحاكم العراقية س��������جلت 
خ��������الل عام واح��������د   )2019( نح��������و 16.861 حالة 
عنف أس��������ري، وعل��������ى الرغم م��������ن ضخامة هذا 
العدد، لكن كثيرين  يؤكدون أن هذا غيض من 
فيض، فالح��������االت التي لم تص��������ل إلى املحاكم 
أكثر، بسبب سطوة الرجل  وخوف النساء من 

عواقب الطالق. 
وتفي��������د اإلحصائية بأن حصة النس��������اء كانت 
األكبر بني أعداد دعاوى العنف األس��������ري، فقد 
بلغ��������ت   12336 قضي��������ة، أما القضاي��������ا الخاصة 
بتعني��������ف األطف��������ال بلغ��������ت 1606، بينم��������ا عدد 
القضايا الخاصة  بتعنيف كبار السن وصلت 

إلى 2919. 
وطبقًا لإلحصائية، احتل��������ت العاصمة بغداد 
املرك��������ز األول ف��������ي قضاي��������ا العن��������ف األس��������ري 
بتس��������جيلها 4661  حال��������ة، هي مجم��������وع 1635 

قضية في محكمة اس��������تئناف الك��������رخ، و3026 
قضية س��������جلتها محكمة  اس��������تئناف الرصافة 
خ��������الل الع��������ام املاضي، بينم��������ا تلته��������ا ذي قار 
بتس��������جيلها 2746 قضي��������ة عنف أس��������ري  خالل 

الفترة نفسها. 

ضغوط الجائحة
ضغط��������ت  أن  بع��������د  الحال��������ي،  الع��������ام  وف��������ي 
جائح��������ة كورون��������ا على الحياة األس��������رية توقع 
املتخصص��������ون أن  تزداد ه��������ذه القضايا، وهذا 

ما ح��������دث بالفعل، فجميع املؤش��������رات العاملية 
س��������جلت  ارتفاعا ملحوظا ف��������ي  قضايا العنف 
األس��������ري خالل مدة الحج��������ر املنزلي واإلغالق 
الع��������ام الذي فرضت��������ه الجائحة، واألمر نفس��������ه 
 ينطبق عل��������ى العراق من خ��������الل مالحظة عدد 
الش��������كاوى الواردة إلى املحاكم الخاصة بنظر 

دعاوى  العنف األسري. 
ويق��������ول قاض��������ي محكم��������ة التحقي��������ق الخاصة 
بقضايا األسرة في بابل أحمد محمد علي إن 
"الحجر  املنزلي ضاعف قضايا العنف األسري 

وهذا مالحظ من خالل كثافة الدعاوى الواردة 
الينا من��������ذ بدء  حظر التج��������ول"، مؤكدا إصدار 
"مئات قرارات اإلحالة إلى محاكم الجنح بحق 

متهمني بالتعنيف". 
وأض��������اف القاضي ف��������ي حديث إل��������ى "القضاء" 
إن "الح��������االت الت��������ي وردت إلي��������ه ف��������ي باب��������ل لم 
تكن خطيرة،  انما كانت الش��������كاوى عن الس��������ب 
والشتم واعتداءات جسدية وسحجات لكن لم 
ت��������رد دعوى تخص  الح��������روق أو اعتداءات أدت 
إل��������ى وفاة على الرغم م��������ن وجود هذه الحاالت 
في محافظ��������ات أخرى في  الب��������الد"، أما حاالت 
القتل أكد "أنها تذهب إلى اختصاص محكمة 

مكافحة اإلجرام". 

ما األسباب؟
وحول األس��������باب التي ت��������ؤدي إل��������ى التوترات 
العائلي��������ة يذك��������ر أن "اغل��������ب القضاي��������ا كان��������ت 
الخالف��������ات تتعلق  بأجهزة الهاتف وما يتصل 
بها م��������ن مواق��������ع تواص��������ل وانش��������اء العالقات 
االلكترونية"، مش��������يرا إل��������ى أن   "تدخالت األهل 
ف��������ي حياة الزوج��������ني من األس��������باب التي تدفع 
إل��������ى الخالف��������ات، فالكثير من الح��������االت تكون 
 إدارة األهل خاطئة بعدم ترك الزوجني لرس��������م 
مصيره��������م والتدخل بحياتهم م��������ا يؤدي إلى 

نزاعات  وارتكاب حاالت تعنيف".  
وبش��������أن إج��������راءات القضي��������ة أكد أنها "س��������هلة 
اإلجراءات وال تحتاج إل��������ى وقت إلصدار قرار 
بحس��������مها،  فاملتهم واملشتكي عادة ما يكونان 
حاضري��������ن وأحيانا نحتاج إل��������ى تقرير طبي 

إلثبات حاالت الضرب  في حال وجودها". 
وينب��������ه عل��������ي إل��������ى "حساس��������ية التعام��������ل مع 
القضايا األس��������رية، ألنه��������ا تتطلب األخذ بنظر 
االعتب��������ار إص��������الح  العالقة الزوجي��������ة، وكيفية 
تحقي��������ق الردع ف��������ي حال��������ة توقيف ال��������زوج او 
عدمه��������ا، والنظ��������ر إذا م��������ا كان كاس��������با  ويعيل 
عائل��������ة، ألن النتائج قد تكون عكس��������ية وتؤدي 

إلى تفاقم الخالف��������ات وانفصال رابطة الزواج، 
إذ  أن كثي��������را م��������ن الزوجات يش��������تكني مع طلب 
عدم توقيف ال��������زوج، أنما تكون غايتها مجرد 
الش��������كوى  لغرض تحقي��������ق ال��������ردع، واألمر في 
النهاي��������ة عائ��������د إل��������ى املحكمة وهي م��������ن تقدر 

الحالة بعد دراستها". 
وبخصوص حاالت اعتداء األبناء على اآلباء، 
ذكر علي أن "القضايا بهذا الشأن واردة أيضا 
إلى  املحاك��������م، ويتعامل القض��������اء مع املتهمني 
فيه��������ا بح��������زم وتطبي��������ق عقوب��������ات رادع��������ة ألن 
املتهمني باالعتداء  على الوالدين يفتقرون إلى 
أدنى درجات اإلنسانية ونكران فضل التربية 

والنشأة". 

أزواج معنفون! 
وفي ش��������أن متصل يؤكد قاضي األسرة وجود 
"حاالت اعت��������داء وتعنيف بني األش��������قاء"، الفتا 
إل��������ى أن   "القضايا املادية وش��������ؤون امليراث هي 
أكثر األسباب التي تؤدي إلى هذه الخالفات"، 
وال ينف��������ي  قاض��������ي التحقيق وج��������ود "دعاوى 
يقدمه��������ا أزواج يعان��������ون من تعني��������ف الزوجة 

الذي قد يصل حتى إلى  الضرب أحيانًا". 
وح��������ول العقوبات، يؤكد أنها "تكيف بحس��������ب 
القوانني النافذة، الس��������يما قان��������ون العقوبات، 
إذ ال يوجد  قانون خاص بالعنف األسري وال 
نصوص تحدد درجة القرابة"، مؤكدا الحاجة 
الى "قانون ش��������امل  م��������راع للتقالي��������د والعادات 
يراع��������ي توفير لقمة العي��������ش للزوجة، فعندما 
يحكم ال��������زوج بعقوبة تبقى امل��������رأة  بال معيل، 
وكذل��������ك ان يتبن��������ى القانون توفي��������ر مأوى آمن 
للنس��������اء املعنف��������ات الهاربات م��������ن عنف الزوج 

 واألهل". 
فيما خلص إلى ضرورة "االهتمام باألسرة من 
قبل الدولة ومنظمات املجتمع املدني ودراسة 
 أسباب التعنيف ألن األسرة هي نواة املجتمع 

وعماد إصالحه". 

الجائحة ضاعفت العنف األسري.. وتزايد في تسجيل حاالت القتل داخل العائلة
إحصائية رسمية: 16.861 قضية عنف مسجلة خالل عام واحد

هل جتوز إعادة حماكمة املتوفى؟

بغداد / عالء محمد

اع��������ادة املحاكمة ه��������ي طريق من ط��������رق الطعن الذي 
ن�ص علي���������ه قانون أصول املحاكمات  الجزائية وهو 
طريق غير اعتيادي في الحكم النهائي بسبب خطأ 
موضوعي ف��������ي تقدير الوقائع،  ق��������د يبرئ محكوما 
اس��������تنادا إلى حاالت ووقائع، فما هي الحاالت التي 

تتطلب إعادة املحاكمة،  وكيف يتم تقديم الطلب؟
يقول املدعي العام رزاق ضاحي في رئاس��������ة االدعاء 
الع��������ام إن "قانون العف��������و العام رقم 27 لس��������نة   2016 
وفي املادة التاس��������عة أوال، منه اجاز للمحكوم عليه 
في جناي��������ة او جنحة والذي يدعي ان  اقواله املدونة 
باالعت��������راف قد انتزع��������ت باالك��������راه أو ان االجراءات 
القانوني��������ة قد اتخذت بحقه بن��������اء  على اقوال مخبر 
سري أو اعتراف متهم آخر، اجاز الطلب من اللجنة 
املركزي��������ة املش��������كلة  بموجب اح��������كام القان��������ون اعاله 

باعادة املحاكمة". 
ولف��������ت إل��������ى أن "هذه اللجن��������ة تتولى توثي��������ق توافر 
الش��������روط املذك��������ورة انفا ويك��������ون قراره��������ا خاضعا 
 للطعن تمييزا خالل ثالثني يوما من تاريخ التبليغ 

بالقرار امام محكمة التمييز االتحادية في  القرارات 
واالح��������كام الصادرة م��������ن الجنايات وام��������ام محكمة 
االستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى  الجنح". 

وأض��������اف القاض��������ي رزاق ضاح��������ي ف��������ي حدي��������ث مع 
"القض��������اء"؛ أن "اعادة املحكمة تس��������ري على  االحكام 
الغيابي��������ة ايضا بعد تقديم االعت��������راض على الحكم 
الغياب��������ي"، موضحا انه "في حال ت��������م  الحكم غيابيا 
على احد املتهمني بعد تبليغه ونشره في الصحف 
املحلي��������ة، ف�بامكان��������ه االعت��������راض  على الحك��������م امام 
املحكم��������ة الت��������ي اص��������درت الحك��������م ويق��������دم اعتراضه 
ش��������خصيا او بواسطة وكيله شرط  حضوره، ويبلغ 
الش��������خص املحك��������وم غيابيا بالحكم الص��������ادر عليه 

طبقا ملا هو منصوص عليه من  املادة 243 ". 
ولفت "اذا انقضى ثالثون يوما على تبليغه بالحكم 
الص��������ادر ف��������ي املخالف��������ة وثالثة اش��������هر ف��������ي الحكم 
 الص��������ادر في الجنحة او س��������تة اش��������هر ف��������ي الجناية 
دون ان يقدم نفسه الى املحكمة التي اصدرت  حكما 
بحق��������ه او اي مرك��������ز ش��������رطة دون ان يعت��������رض على 
امل��������دة املذكورة أصبح الحكم باالدان��������ة او  العقوبات 
االصلية او الفرعي��������ة بمنزلة الحكم الوجاهي، وفي 
ح��������ال القي القبض علي��������ه يودع مباش��������رة  في دائرة 

االص��������الح وليس ل��������ه حق طلب إع��������ادة املحاكمة ألن 
املدد القانونية املحددة قد مضت  عليه". 

حاالت اعادة المحاكمة
القاض��������ي رزاق ضاحي يش��������رح بالتفصيل الحاالت 
الت��������ي يمكن فيه��������ا طلب إع��������ادة املحاكمة وهي  مثال 
"اذا حكم على املتهم بجريمة قتل ثم وجد ان املدعي 
بقتل��������ه او املجنى عليه على قيد الحياة  حيث يدعي 
)س( من الناس قد قتل، وبعد مرحلة تبني انه مازال 
حيا فهذا يعتبر س��������ببا من  اسباب اعادة املحاكمة"، 
الفتا ال��������ى ان "الحالة الثانية تنطبق على من يحكم 
علي��������ه الرتكاب��������ه  جريمة ث��������م صدر حكم��������ا باتا على 
ش��������خص آخر الرتكابه الجريمة نفسها فهنا يعني 
وجود حكمني  متناقضني م��������ا يعني رفع التناقض 
وهي طريق من طرق اعادة املحاكمة واملقصود منه 

براءة  احد املحكوم عليهما". 
ضاح��������ي أك��������د أن الحال��������ة الثالث��������ة املوجب��������ة إلعادة 
املحكمة هي "اذا حك�م عل�ى ش���������خص اس���������تنادا ال�ى 
 ش�هادة ش�اهد او رأي خبي�ر أو س�ند ث�م ص�در حك�م 
ب�ات عل�ى الش�اهد او الخبي�ر بعقوب�ة  ش�هادة ال�زور 
ع�ن ه���������ذه الش���������هادة او ال�رأي او ص���������دور حك�م بات 

بتزوير السند". 
  فيما يؤكد أن "الحالة الرابعة هي االكثر التي تقدم 
فيها طلب��������ات إعادة املحاكمة وه��������ي اذا ظهرت  بعد 
الحك��������م وقائ��������ع او قدمت مس��������تندات كانت مجهولة 
وقت املحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة  املحكوم 
عليه باالمكان االس��������تناد اليها عن��������د تقديم طلبات 
اعادة املحاكمة وهذه الفقرة يس��������تند اليها  بالفترة 
الحالية في قضايا الفساد املالي واالداري باعتبار 
أن هناك تحقيقا اداريا س��������ابقا ويصار  الى تحقيق 
اداري الحق يخلي مسؤولية املحكوم عليه الجزائية 

واالنضباطية )طلب غير  قانوني(".  
وتاب��������ع القاض��������ي رزاق ضاحي ان��������ه "إذا كان الحكم 
مبنيا عل��������ى حكم نقض او الغي بع��������د ذلك بالطرق 
 املق��������ررة قانون��������ا ، اي ف��������ي ح��������ال وج��������ود ق��������رار حكم 
س��������ابق والنتيجة ان املحكمة اس��������تندت اليه إلثبات 
 مس��������ؤولية املتهم او املحك��������وم علي��������ه الجزائية كأن 
نق��������ض تمييزا او طل��������ب اعادة املحاكم��������ة او صدور 
 قان��������ون العفو وبالتال��������ي من املمكن االس��������تناد اليه 
بطل��������ب اعادة املحاكمة"، مبينا أنه " اذا كان قد  صدر 
حك��������م باالدانة والبراءة او ق��������رار نهائي باالفراج او 
م��������ا في حكمها على الفعل نفس��������ه س��������واء  كان الفعل 

مس��������تقال او ظرف��������ا لها يص��������در حكم باإلدان��������ة، واذا 
كانت قد س��������قطت الجريمة او العقوب��������ة  على املتهم 

الي سبب قانوني".   

طلب إعادة المحاكمة  
وبني أن "طلب اعادة املحاكمة يقدم من قبل املحكوم 
علي��������ه أو م��������ن يمثل��������ه قانونا )وكيل��������ه( أم��������ا  الواقع 
التطبيقي حالي��������ا أن الطلب يقدم من ذوي املحكوم، 
وهنا نقف منوهني ال��������ى أن النص  القانوني )املادة 
271( ين��������ص عل��������ى أن طلب اع��������ادة املحاكم��������ة يقدم 
حصرا من قبل املحكوم علي��������ه  او من يمثله قانونا، 
او اذا كان املحك��������وم علي��������ه متوف��������ى وبالتالي اجاز 
القان��������ون ان يق��������دم الطلب من  الزوج��������ة او من ورثته 
شريطة تبيان األسباب. حيث تكون املسألة بمثابة 

)رد اعتبار( للمحكوم  بعد وفاته". 
وع��������ن دور االدع��������اء العام، يقول القاض��������ي "انه يقوم 
بالتحقيق في صحة االس��������باب التي اس��������تند اليها 
 الطلب ويدقق اوراق الدعوى بعد احالتها الى هيئة 
القضايا املتفرقة في رئاس��������ة االدعاء العام ثم  يقدم 
مطالعته مع االوراق الى محكمة التمييز االتحادية 

التي تتولى اصدار القرار الفاصل في  املوضوع". 

إعادة المحاكمة .. إجراء أجازه القانون في حاالت معينة.. ما هي؟

■  متخصصون يؤكدون أن ضعف حاالت العنف األسري ال تصل الى المحاكم

)1(
 15/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2020 

املبدأ: 
اذا كان العق��������د موض��������وع الدع��������وى خاليا من الش��������روط 
الخاص��������ة بعق��������د املقاول��������ة وبذل��������ك ال يعتبر م��������ن عقود 
 املق��������اوالت الحكومي��������ة وتك��������ون محكمة البداءة حس��������ب 
واليته��������ا العامة ال��������واردة بامل��������ادة 29/ مرافعات  مدنية 
ه��������ي املختصة بالفصل في النزاع القائم بش��������أنه وليس 

محكمة البداءة املختصة بعقود  املقاوالت الحكومية. 

القرار: 
  ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية في محكمة التمييز 
االتحادي��������ة وج��������د بان  الدع��������وى أنصبت على  طلب فس��������خ عقد تش��������ييد 
محط��������ة تعبئ��������ة الوقود املؤرخ ف��������ي   2006/7/30 املبرم مع ش��������ركة توزيع 
املنتج��������ات النفطية  وإذ ان العقد املطلوب فس��������خه  تضم��������ن تعهد املدعي 
بتش��������ييد محطة تعبئة وقود عل��������ى قطعة االرض املرقم��������ة   138  مقاطعة 
86/ عني الدبس/ قضاء بيجي وعلى نفقته الخاصة وحس��������ب الش��������روط 
 واملواصف��������ات والضوابط املبينة بالعق��������د  وإذ أن املقاولة عقد يتعهد به 
احد الطرفني ان  يصنع ش��������يئًا أو يؤدي عماًل لقاء أجر يتعهد به الطرف 
االخ��������ر  املادة )864 مدني( وإذ ان  العق��������د موضوع الدعوى جاء خاليًا من 
الش��������روط الخاص��������ة بعقد املقاول��������ة وبذلك ال يعتبر  من  عق��������ود املقاوالت 
الحكومية وتكون محكمة البداءة حس��������ب واليتها العامة الواردة باملادة 
  29 من قان��������ون  املرافعات املدنية هي صاحب��������ة   االختصاص بالفصل في 
النزاع القائم  بش��������أنه وليس محكمة الب��������داءة املختصة بعقود املقاوالت 
الحكومية لذا  واستنادًا للمادة   )13/أواًل/ب/ثانيًا/2( من قانون التنظيم 
القضائ��������ي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل قرر  احالة  اضب��������ارة الدعوى الى 

محكمة ب��������داءة بيجي الكمال النظر فيها والفص��������ل في  موضوعها على 
وفق احكام القانون  واش��������عار محكمة البداءة املختصة بعقود املقاوالت 
 الحكومية في صالح الدين بذلك، وصدر القرار باالتفاق في   24/جمادي 

 األولى/1441ه� املواف��ق 2020/1/19م. 

)2(
   50 / الهيئة املوسعة املدنية/ 2020 

املبدأ: 
ليس للمحكمة طل��������ب تحديد املحكمة املختصة مكانيا 
لنظر الدعوى ألن االختصاص املكاني من حق الخصوم 
ولي��������س من النظام العام  واذا رأت املحكمة املحال عليها 
الدع��������وى انها ال تختص بنظرها فيك��������ون قرارها قابال 

للطعن تمييزا م 79 مرافعات مدنية. 

القرار: 

  ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئ��������ة املوس��������عة املدنية ف��������ي محكمة 
التمييز االتحادية لوحظ حصول تنازع س��������لبي بني محكمتي األحوال 
 الش��������خصية في  االعظمية ومدينة الصدر في نظر دعوى النفقة املقامة 
م��������ن املدعية )أ ه ع( على زوجه��������ا املدعى عليه )ع و ا( إذ ترى  كل منهما 
 انه��������ا غي��������ر مختصة مكاني��������ًا بنظرها، ومل��������ا كان االختص��������اص املكاني 
من ح��������ق الخصوم وليس من النظ��������ام الع��������ام وإذا رأت املحكمة  املحالة 
عليه��������ا الدعوى انه��������ا  ال تختص بنظرها فيكون قراره��������ا قاباًل للطعن 
تمييزًا )املادة 79 من قان��������ون املرافعات املدنية(، وملا كان  طرفا الدعوى 
ل��������م يس��������تعمال حقهما في الطع��������ن بقرار  رف��������ض اإلحالة أم��������ام محكمة 
االس��������تئناف بصفتها التمييزية اس��������تنادًا للمادة )1/216( من  القانون 

ذات��������ه فلي��������س للمحكمة طلب تحدي��������د املحكمة املختص��������ة  مكانيًا وكان 
على محكمة األحوال الش��������خصية في مدينة الصدر بعد رفض  اإلحالة 
من قبل محكمة األحوال الش��������خصية في االعظمية ان تس��������ير بالدعوى 
 وتحس��������مها وفق القان��������ون، لذا قرر رد طلب تحدي��������د املحكمة  املختصة 
مكاني��������ًا ال��������وارد م��������ن محكمة األح��������وال الش��������خصية في مدين��������ة الصدر 
وإع��������ادة الدعوى إليها لنظرها وفق القانون  واش��������عار محكمة  األحوال 
الش��������خصية في األعظمية، وصدر القرار باالتفاق في 1/رجب/1441ه� 

املوافق 2020/2/25م. 

)3(
   42 / 43/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2020  

املبدأ: 
اس��������تقر قضاء محكمة التمييز االتحادية على احتساب 
التعويض مل��������رة واحدة ف��������ي الدعاوى املتعلق��������ة بوزارة 
الكهرب��������اء او املتعلقة بمرور  انابيب املياه او املجاري او 
محطات املجاري لذا فان املدعني يستحقون التعويض 
مل��������رة واحدة اذ ال يج��������وز ان يحرم احد م��������ن ملكه اال  في 
االحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرس��������مها 
ويك��������ون ذل��������ك مقابل تعويض عادل يدف��������ع اليه مقدما م 

1050 القانون املدني. 

القرار: 
  لدى التدقي��������ق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة املدنية في محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة وجد ان الطعني��������ني التمييزي��������ني مقدمان ضمن 
امل��������دة  القانونية ق��������رر  قبولهما ش��������كاًل ولوحدة االط��������راف واملوضوع 

قرر توحيدهما ونظرهما مع��������ًا ولدى عطف النظر على الحكم املميز 
وج��������د انه  غير صحيح ومخالف للقان��������ون ذلك  ان املحكمة وأن اتبعت 
قرار النقض الص��������ادر عن هذه املحكمة بالع��������دد 4021/4020/الهيئة 
 االستئنافية عقار/2019 في 2019/8/28 اال انها  توصلت الى نتيجة 
غي��������ر صحيحة ذل��������ك ان الثابت من التحقيقات الت��������ي اجرتها املحكمة 
 ب��������ان دعوى املدع��������ني انصبت عل��������ى املطالبة بأجر مثل س��������هامهم عن 
 الجزء الذاه��������ب للطريق العام للفترة املطالب بها، وحيث ان الش��������ارع 
 موضوع الدعوى دخل ضمن التصميم األساس��������ي ملدينة بغداد وهو 
مخصص للمنفعة  العامة وال يمكن رفعه او ازالته، والستقرار  قضاء 
ه��������ذه املحكم��������ة على احتس��������اب التعويض مل��������رة واحدة ف��������ي الدعاوى 
املتعلقة بوزارة الكهرب��������اء او املتعلقة  بمرور انابيب املياه او  املجاري 
فيها او محطات املجاري، لذا فان املدعني يس��������تحقون التعويض ملرة 
واحدة، إذ ال يجوز ان يحرم احد من ملكه، اال  في  األحوال التي قررها 
القانون وبالطريقة التي يرس��������مها، ويكون ذل��������ك في مقابل تعويض 
عادل يدفع اليه مقدمًا )املادة 1050( من القانون  املدني لذا  كان يتعني 
على املحكمة الس��������ؤال من املدعني فما اذا كانوا يطالبون بالتعويض 
ملرة واح��������دة من عدمه ففي حال��������ة رفضهم ذلك  وتمس��������كهم باملطالبة 
بأجر  املثل دون التعوي��������ض تقضي برد الدعوى، أما في حالة طلبهم 
التعويض فتكلف الخبراء بتقديم ملحق لتقريرهم  لتقدير التعويض 
املستحق للمدعني وملرة  واحدة عن املساحة موضوع الدعوى على ان 
يأخذوا بنظر االعتبار بانه مخصص للمنفعة  العامة وبدون مغاالة 
او اجح��������اف على ان يتم احتس��������اب مبلغ  التعويض املذك��������ور من بدل  
 االس��������تمالك عند اس��������تمالك الجزء موضوع الدعوى  قض��������اًء او رضاًء 
وحي��������ث ان املحكمة س��������ارت خالف وجهة النظ��������ر املتقدمة في حكمها 
املمي��������ز مما اخل  بصحته لذا قرر نقض��������ه واعادة  اضبارة الدعوى الى 
محكمته��������ا التباع ما تقدم واصدار الحكم املناس��������ب وفق ما تتوصل 
اليه من تحقيقات على ان يبقى  رس��������م التمييز تابعًا  للنتيجة وصدر 
القرار باالتفاق استنادًا الى احكام املادة )3/210( مرافعات مدنية في 

1/رجب/1441ه� املوافق 2020/2/25م. 

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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القاضي منجد فيصل املتخصص بنظر 
االقتصادية  النزاهة والجريم��������ة  قضايا 
في تحقيق  الرصافة يذكر أن "الكثير من 
املواقع األثرية تعرضت للنبش والسرقة 
مثل موقع )تل  عرن��������وص( و)تل الذهب( 
وغيرها الكثير، لكن النوع األكثر انتشارًا 
ف��������ي العاصمة بغداد  ه��������و التجاوز على 
املواقع األثرية والتراثية س��������واًء بالبناء 
كما حدث في الباب الوس��������طاني أو  عبر 
فتح مياه املج��������اري كما حصل في )خان 
مرج��������ان(، أو إحداث تغييرات في ش��������كل 
 البناء بما ال يتالءم مع التصميم التراثي 
ل��������ه كما حدث في جامع الس��������هروردي أو 
عم��������ارة  الدفتر دار أو الكثي��������ر من املواقع 
التراثي��������ة املهمة في ش��������ارع الرش��������يد أو 

محالت بغداد  القديمة". 
وأض��������اف فيصل بش��������أن الجه��������ات التي 
تتحم��������ل مس��������ؤولية ه��������ذه التغييرات أن 
"بع��������ض البلدي��������ات أو  جهات ف��������ي أمانة 
بغ��������داد تق��������وم بأعم��������ال هندس��������ية دون 
إخط��������ار الهيئ��������ة العامة لآلث��������ار والتراث 
 وإعالمه��������ا قبل الش��������روع بها والحصول 
على موافقاتها بالعم��������ل، كما ال تفوتنا 
االش��������ارة الى  التجاوز ال��������ذي يحدث من 
قب��������ل املواطنني عبر هدم ال��������دور التراثية 
وزراع��������ة األراض��������ي في  املناط��������ق الريفية 

التي تحوي على مواقع أثرية". 
وبش��������أن اإلج��������راءات القضائي��������ة لزيادة 
الحراس��������ة على اآلثار، يقول فيصل "تمت 
مفاتح��������ة  الهيئة العامة لالث��������ار والتراث 
بخصوص عدد املواقع التراثية واالثرية 

بغية االهتمام بها  بشكل جدي". 
وردا على س��������ؤال بش��������أن القط��������ع االثرية 
الت��������ي فقده��������ا الع��������راق بع��������د ع��������ام 2003 
وعملية  استعادتها، يتحدث فيصل عن 
"قط��������ع أثري��������ة مهمة جرت اس��������تعادتها"، 
الفتا إلى أن "هناك  عملية رصد ومتابعة 
مس��������تمرة للم��������زادات الدولي��������ة املختصة 
ببيع االثار وحني يتم عرض  أحد القطع 
االثرية من تلك املزادات سواًء في أوروبا 
أو الوالي��������ات املتحدة يت��������م اخطارنا  عبر 
إحدى الس��������فارات العراقية في تلك الدول 
أو قس��������م االس��������ترداد في الهيئ��������ة العامة 
لالث��������ار  والت��������راث أو مديري��������ة الش��������رطة 
العربية والدولية ف��������ي وزارة الخارجية، 
عنده��������ا يص��������ار ال��������ى  مفاتح��������ة الجهات 
ذات العالقة كوزارة الخارجية ورئاس��������ة 
االدعاء العام للش��������روع في فتح  اضبارة 
للقطع��������ة االثرية املس��������روقة وتبدأ عملية 

مالحقتها قضائيًا ودبلوماسيًا". 
وأض��������اف فيص��������ل أن "الع��������راق نج��������ح في 
اس��������تعادة العديد من القطع االثرية مثل 
املس��������تعاد منها  من موقع )هوبي لوبي( 
لبيع التحف الفنية، وهي شركة أمريكية 
مختص��������ة تمت اس��������تعادة   )3817( قطعة 
أثري��������ة منها، كم��������ا تمت اس��������تعادة قطع 
اثرية بع��������دد )78( من لبنان و)32(  قطعة 
اثري��������ة م��������ن بريطانيا، وكذلك اس��������تعادة 
ملف االس��������رة املالكة للع��������راق من اململكة 
العربي��������ة  الس��������عودية وقط��������ع اخ��������رى من 
هولن��������دا والنروي��������ج. تم ذل��������ك كله خالل 

السنوات املاضية". 
وبش��������أن ما يثار حول فقدان )االرش��������يف 
اليهودي(، يقول إن "السلطات االمريكية 
وجه��������ت  عبر الطرق الدبلوماس��������ية طلبًا 
رسميًا الى الحكومة العراقية طلبت من 
خالله تأجيل تسليمه  لفترة معينة لحني 
إكمال عملية إصالح��������ه من الضرر الذي 
حل ب��������ه وكل ذلك حص��������ل بفضل  تضافر 
جهود القضاء م��������ع الهيئة العامة لالثار 
والت��������راث ووزارة الخارجي��������ة والش��������رطة 
 العربي��������ة والدولي��������ة ومديري��������ة مكافحة 

الجريمة املنظمة". 
ويش��������كو القاضي "من ضع��������ف التعاون 
الدول��������ي وب��������طء االج��������راءات وتعقيده��������ا 
حي��������ث أن الكثي��������ر  من ال��������دول تماطل في 
اعادة االثار العراقية وال تتخذ اجراءات 
قانوني��������ة بحق امل��������زادات  الدولي��������ة التي 
تتعامل بها، مع سبق علمها بأنها غير 
شرعية"، مقترحا "تطبيق تجربة  بعض 

الدول التي تعاني من سرقة اثارها عبر 
توكيل شركات محاماة دولية في بعض 
 الحاالت الخاصة التي تس��������توجب إقامة 
دعاوى في البلدان التي توجد فيها قطع 
اثرية مهمة  وغالية الثمن الس��������تعادتها 
كونه��������ا تمث��������ل جزءًا م��������ن ت��������راث وتاريخ 

البلد". 
وم��������ع جهود املحكم��������ة ومديرية مكافحة 
الجريمة املنظمة الت��������ي أدت إلى القبض 
على الكثير  م��������ن العصابات التي تتاجر 
باآلثار، إال أن القاضي يؤكد أن "الظاهرة 
لم تنحس��������ر جراء  اس��������تمرار أسبابها من 
قل��������ة الوعي ل��������دى البع��������ض بأهمية تلك 
االثار وقلة عدد الحراس��������ات على  املواقع 
األثري��������ة اضافة ال��������ى الع��������دد الكبير جدا 
للمواق��������ع األثري��������ة ف��������ي الع��������راق الذي قد 
يصل الى  عشرات االالف وبالتالي هناك 
صعوبة في السيطرة عليها كما البد من 
التنويه الى ان  االالف من املواقع االثرية 
والتراثية لم تعلن الجهات املسؤولة في 
وزارة الثقافة اثريتها  او تراثيتها وذلك 
بغية اضفاء الحماية القانونية املشددة 
عليها بموجب قانون االثار  والتراث رقم 

55 لسنة 2002". 
وبش��������أن ن��������وع وحق��������ب اآلث��������ار املفقودة، 
يكش��������ف فيصل أن "اغل��������ب القطع االثرية 
املتاجر بها  تعود الى الحقب السومرية 
وهن��������اك بعض  واالش��������ورية  والبابلي��������ة 
املخطوطات املهمة وكذلك  الوثائق التي 
فق��������دت م��������ن دار الكت��������ب والوثائق خالل 
مرحلة االنفالت االمني ف��������ي عام   2003"، 
كاش��������فا أن "شبكات دولية تنتمي لبلدان 
اقليمية تقوم باملتاجرة باالثار العراقية 
 عب��������ر بيعه��������ا ال��������ى تج��������ار آث��������ار غربيني 
ومزادات مهمة في العالم، لكنها التعمل 
مباشرة داخل  العراق وانما تعتمد على 
عصاب��������ات محلية تق��������وم بتهري��������ب تلك 
االث��������ار الى خارج البلد لتصل  اليها، هذا 
إضاف��������ة ال��������ى االثار التي هرب��������ت في عام 
2003 او االث��������ار الت��������ي هرب��������ت عن طريق 
 سوريا وتركيا في عام 2014 خالل فترة 
دخ��������ول داعش، وبعد اخ��������راج هذه االثار 
من  العراق تتولى هذه الش��������بكات بيعها 
الى تج��������ار اثار دوليني وم��������زادات عاملية 

معروفة". 
وع��������ن دور مواقع التواص��������ل االجتماعي 
باملتاج��������رة باالث��������ار أف��������اد ب��������أن "غالبية 
الشبكات املحلية  لهذه العصابات تعمل 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، وذلك 
عب��������ر ع��������رض ص��������ور القط��������ع  االثرية في 
مجموعات خاصة وتقوم باالتفاق على 
الشراء واالسعار وأماكن اللقاء عبر  تلك 

الوسائل وبشكل حذر ومحترف". 
وعما اذا كان املتاج��������رون باملواد األثرية 
ال يعرفون التبعات القانونية لجرائمهم 
يذك��������ر  القاض��������ي ان "القان��������ون العراق��������ي 
يفترض عند ص��������دور قانون عقابي علم 
الكافة، كذلك ان  املحكمة املختصة تبحث 
في تواف��������ر عنصر القص��������د الجنائي من 
عدمه، اضافة الى ان  قانون االثار والتراث 
ق��������د فرق في العقوبات ب��������ني املتاجرة في 

القطع االثرية الحقيقية او  املزيفة". 
باملقاب��������ل أن "املادة 48 م��������ن قانون االثار 
والت��������راث رق��������م 55 لس��������نة 2002 وكذل��������ك 
قانون  مكاف��������أة املخبرين رقم 33 لس��������نة 
2008 منح ملن يدل��������ي بمعلومات تخص 
االثار العراقي��������ة  مكافئات مالية مجزية"، 

بحسب فيصل. 
فيما يؤك��������د حاجة العراق إل��������ى "مديرية 
خاص��������ة ملكافح��������ة اآلث��������ار وال��������ى جه��������از 

التخصص  لغرض  تحقيقي  تخصصي 
ف��������ي عملي��������ة التحقي��������ق بجرائ��������م تهريب 
االثار واملتاجرة بها  كونها قد اصبحت 
جريم��������ة عابرة للح��������دود وم��������ن الجرائم 
املنظمة الخطيرة، اضافة الى أهمية  هذا 
التش��������كيل في منع التجاوز على املواقع 

االثرية والتراثية في العراق". 

االثار في القانون العراقي
  من جانبه، يعرف القاضي ناصر عمران 
املوس��������وي اآلث��������ار بأنها وحس��������ب املادة 
)4/  س��������ابعا(، "األم��������وال املنقول��������ة وغير 
املنقولة التي بناها أو أنتجها أو كتبها 
أو رس��������مها أو  صورها اإلنسان وال يقل 
عمرها عن )مئتي سنة(. وكذلك الهياكل 

البشرية والحيوانية  والنباتية". 
  أما امل��������واد التراثية فق��������د عرفتها الفقرة 
)ثامنًا( م��������ن املادة املذكورة وهي االموال 
املنقول��������ة  وغير املنقولة التي يقل عمرها 
عن )مئتي س��������نة( ولها قيمة تاريخية أو 
وطنية أو قومية أو  دينية أو فنية يعلن 

عنها بقرار من وزير، بحسب املوسوي. 
املوس��������وي بعقوب��������ات ش��������ديدة  ويذك��������ر 
تضمنه��������ا القوانني بح��������ق مهربي اآلثار 
ك�"اإلعدام ملن  اخرج عمدا من العراق مادة 

أثرية أو ش��������رع في إخراجها، والس��������جن 
م��������دة ال تزي��������د عل��������ى عش��������ر  س��������نوات من 
ق��������ام بالتنقيب ع��������ن اآلث��������ار دون موافقة 
الس��������لطات املختص��������ة وكذلك م��������ن يقوم 
 بالحف��������ر أو الغراس والس��������كن في موقع 
اثري وكذلك يعاق��������ب بالحبس من يقوم 

باملتاجرة  بمادة أثرية مزيفة".  
وعن االنتهاكات التي طالت اآلثار، يقول 
املوس��������وي، "إنها تعرضت ألبشع هجمة 
وحشية  بعد س��������يطرة تنظيمات داعش 
االرهابي��������ة على املناط��������ق االثرية بعدما 
قام��������ت هذه املجامي��������ع  بتهديم وتخريب 
االثار وس��������رقتها واملتاج��������رة بها"، الفتا 
إلى أن "جريمة س��������رقة االث��������ار ال  تختلف 
م��������ن حيث االركان عن أي��������ة جريمة اخرى 
فالرك��������ن املادي يتمث��������ل بفعل االختالس 
بالقص��������د  املتمث��������ل  املعن��������وي   والرك��������ن 
الجنائ��������ي والركن املفت��������رض او الخاص  

بمحل  االختالس". 
  ويؤك��������د القاض��������ي أن "دورا كبيرا يؤديه 
القض��������اء العراق��������ي ف��������ي التش��������ديد عل��������ى 
اإلجراءات  املتخذة بقضايا سرقة االثار 
واملتاجرة فيه��������ا كونها انته��������اكًا لإلرث 
الحضاري العراق��������ي  واعتداًء على هوية 
العراق الحضارية"، مش��������يرا إلى "إرسال 
الكثي��������ر م��������ن امل��������واد األثرية إل��������ى  الهيئة 
العام��������ة لآلثار والت��������راث ووضعت تحت 
تص��������رف الس��������لطة اآلثاري��������ة إضافة إلى 
 اص��������داره للكثير من االح��������كام القضائية 

بحق املتهمني  باملتاجرة والسرقة". 
وعما إذا شهدت آثار )ذي قار( تعرضات 
م��������ن املهربني، يجيب املوس��������وي أن "هذه 
 االعت��������داءات قلت ع��������ن الس��������ابق لكن في 
الفترة االخيرة تعرضت اثار الرفاعي الى 
محاولة  من قبل ثلة من املهربني تصدت 

لهم القوات األمنية والذوا بالفرار". 

نينوى وانتهاك تراثها
ش��������ماال، في محافظة نين��������وى، تقع أكبر 
الرق��������ع الجغرافي��������ة في العراق والش��������رق 
االوسط التي  تحوي على آثار لحضارات 
تعاقبت عليها، ه��������ذه املحافظة الزاخرة 
تعرض��������ت ألبش��������ع عملية  انته��������اك طالت 
تراثها عبر تنظيم داعش اإلرهابي الذي 

اجتاحتها صيف 2014. 
ويقول القاضي عمار أحمد مصطفى من 
محكمة بداءة املوصل إن "سرقة وتخريب 
 االثار اح��������دى الح��������روب الثقافية املكملة 
للح��������روب التاريخية التي اس��������تمرت من 
حرق أور  السومرية وصوال إلى استيالء 
تنظي��������م داعش االرهابي عل��������ى محافظة 

نينوى وانشاء دولة  الخرافة املزعومة". 
وأضاف أن "املدين��������ة تعرضت الى حملة 
واس��������عة النطاق لنهب االرث الحضاري 
 والتاريخ��������ي كان اله��������دف منه��������ا تمويل 
التنظي��������م اإلرهاب��������ي، ومن جه��������ة اخرى 
تدمي��������ر تاريخ  املدين��������ة ابت��������داًء بتفجير 
األثري��������ة  املقدس��������ة  واملراق��������د  الجوام��������ع 
تدمي��������ر  أعقبه��������ا  واألولي��������اء،  لألنبي��������اء 
 وسرقة النصب والتماثيل للشخصيات 

الن��������ادرة  االثري��������ة  والقط��������ع  التاريخي��������ة 
وتهريبها عبر  الدول املجاورة واملتاجرة 
بها في الدول االقليمية وأوروبا وغيرها 

من دول العالم". 
وم��������ن خالل العمل القضائ��������ي والدعاوى 
املنظ��������ورة أم��������ام محاك��������م التحقي��������ق في 
خاص��������ا  أن  تصنيف��������ا  يب��������دو  نين��������وى، 
للعصابات التي اس��������تولت عل��������ى اآلثار، 
يتحدث عن��������ه القاض��������ي مصطفى قائال: 
  "يمك��������ن تصنيف العصاب��������ات اإلجرامية 
التي تعمل على تج��������ارة وتخريب االثار 

الى: 
أوال: عصاب��������ات تنظيم داعش االرهابي، 
عل��������ى  اس��������تيالئها  من��������ذ  عمل��������ت  الت��������ي 
املوصل على  تدمير املواقع االثرية التي 
م��������ن الصع��������ب حمله��������ا ونقله��������ا وبيعها 
عائدته��������ا  لتموي��������ل  م��������ن  واالس��������تفادة 
موق��������ع  ومنه��������ا  االرهابي��������ة  أنش��������طتها 
النم��������رود والحض��������ر ومن��������ارة الحدب��������اء 
ومرق��������دا النب��������ي  يون��������س والنبي ش��������يت 
وتدمي��������ر القط��������ع الكبي��������رة املوجودة في 
متحف املوص��������ل، وكذلك تهري��������ب  االثار 
واملتاجرة به��������ا عبر دول الج��������وار وذلك 
بعد م��������ا أوهم التنظيم املتط��������رف العالم 
أن��������ه قام  بتدميره��������ا بزعم أنه��������ا )أوثان( 
ولك��������ن املعلومات املتوف��������رة تفيد بقيامه 
بتهريبه��������ا وبيعها في  الس��������وق العاملية 
عبر وس��������طاء، حي��������ث تش��������ير احصائية 
اليونسكو أن تنظيم داعش االرهابي  قد 
)36.000.000 دوالر( ستة  جنى ما يقدر ب�

وثالثني مليون دوالر أمريكي". 
ثانيا. عصابات الجريمة املنظمة: حيث 
بدأت هذه العصابات نش��������اطها بس��������رقة 
اآلثار من  العام 2003 بعد االحتالل ابان 
تع��������رض املحافظة الى عمليات الس��������لب 
والنهب، وقد بدأت  عمليات سرقة االثار 
م��������ن قب��������ل افراد غي��������ر منظمني وبس��������بب 
االمني��������ة  بمحارب��������ة  االجه��������زة  انش��������غال 
التنظي��������م االرهاب��������ي ش��������كلت عصاب��������ات 
منظم��������ة تدي��������ر عملي��������ات س��������رقة االث��������ار 
فجمعوا م��������ا  نهب منها بغي��������ة تهريبها 
ال��������ى دول الج��������وار ومنها الى االس��������واق 

العاملية. 
ثالث��������ا. التجارة غي��������ر املش��������روعة لآلثار 
على مس��������توى االف��������راد املحلي��������ني. الفتا 
إلى أن "هذا  النوع هو االكثر شيوعا في 
الوقت الحاضر واالقل خطورة من حيث 
التصرف بالقط��������ع  االثرية كون القائمني 
عليه ال يملكون الخب��������رات واالمكانيات 
ع��������ادة  م��������ا  الكافي��������ة لتهريبه��������ا وانه��������م 
يقع��������ون في قبضة الق��������وات االمنية وفي 
الوقت ذاته تكم��������ن أهمية القبض عليهم 
لالستدالل  على املهربني وايجاد أسواق 

التهريب". 
رابع��������ًا: عصابات التنقي��������ب والبحث عن 
االث��������ار: وتكمن خطورة تل��������ك العصابات 
بتع��������رض  املواقع االثرية ال��������ى التخريب 
كونهم يستخدمون أدوات ومعدات غير 
مؤهل��������ة للتنقيب ما  يع��������رض املقتنيات 
االثري��������ة للتل��������ف وق��������د يك��������ون التخريب 
متعم��������د للمواق��������ع االثري��������ة الس��������تخدام 
 أماكنها كمصانع أو معامل أو س��������احات 
وقوف س��������يارات أو دور سكنية، بحسب 

القاضي. 
وع��������ن االس��������اليب الت��������ي اتبع��������ت والتزال 
باالس��������تيالء وس��������رقة االثار في نينوى، 

يجملها القاضي  بالنقاط التالية: 
 1 -عمليات النهب ف��������ي مناطق الحروب: 
وه��������ذا م��������ا حصل ف��������ي الع��������ام 2003 ابان 
االحتالل  حيث فتح الباب على مصراعيه 

لعمليات السلب والنهب عمومًا وسرقة 
املتاحف بش��������كل  خاص أعقبها استيالء 
تنظي��������م داعش االرهاب��������ي على املحافظة 
واالستيالء على اثارها  ومقتنياتها ذات 

البعد التاريخي. 
 2 -عملي��������ات التخري��������ب املتعم��������د: وذل��������ك 
بتفجي��������ر املعال��������م واألضرح��������ة واملراق��������د 
م��������ن قبل التنظي��������م  االرهاب��������ي بزعم أنها 
وثنية اال ان واقع الحال يش��������ير الى قيام 
التنظي��������م االرهابي بالبح��������ث  والتنقيب 
تحتها، حيث لم يتم التنقيب فيها سلفا 

لقدسية تلك االماكن. 
 3 -تجني��������د الس��������كان املحليني في البحث 
والتنقي��������ب عل��������ى االثار: وذل��������ك بتجنيد 
الس��������كان القاطنني  قرب املواق��������ع االثرية 
من قب��������ل وس��������طاء محليني له��������م صالت 
بعصاب��������ات خارجية مختص��������ة  بتجارة 

االثار. 
وع��������ن دور القضاء العراقي للحد من تلك 
الجرائم الخطيرة، يقول إن "أهمية عالية 
اوالها  القضاء للتحقيق بجرائم س��������رقة 
االث��������ار اال أن االمر اليقتصر عليه فقد بل 
يق��������ع الجزء املهم  على الجهات الس��������اندة 
واملنف��������ذة، متمثلة بالجه��������ات التنفيذية 
س��������واًء شرطة االثار أو هيئة اثار  نينوى 
ناهيك عن أجهزة املخاب��������رات ومكافحة 
الجريم��������ة املنظم��������ة. والبد من االش��������ارة 
الى ان  عدد دعاوى االثار في اس��������تئناف 
نين��������وى االتحادية بالفت��������رة الحالية 31 

دعوى. 
بينما يش��������خص املعوق��������ات التي تواجه 
اجراءات الس��������يطرة عل��������ى تهريب االثار 
ف��������ي العراق ب�"  عدم توفي��������ر حماية كافية 
للمواقع االثرية،والتج��������اوز على املواقع 
االثرية املهمة بالبناء  العش��������وائي، وعدم 
توفر االمكاني��������ات الالزمة لكوادر االثار، 
وقل��������ة الوع��������ي بأهمي��������ة االث��������ار  واملواقع 

االثرية". 
وأك��������د عل��������ى ض��������رورة أن تك��������ون هن��������اك 
"جهود حثيثة غايتها اس��������ترجاع االثار 
املسروقة  واملحافظة على ما تبقى منها 
ع��������ن طري��������ق تدخ��������ل املنظم��������ات الدولية 
املختص��������ة بالتراث  العاملي��������ة وتلك مهمة 
يج��������ب اناطتها بوزارة الخارجية اضافة 
ال��������ى عق��������د مؤتم��������رات عام��������ة  لل��������وزارات 
والهيئة  والداخلية  )الخارجي��������ة  املعنية 
العام��������ة لالث��������ار( ووضع الحل��������ول املثلى 
 للمحافظة على االثار اضافة الى وجوب 
تش��������كيل لج��������ان أمني��������ة واس��������تخباراتية 
تش��������ترك مع  الهيئ��������ة العام��������ة لالثار بكل 
محافظة مهمته��������ا توفير املعلومات عن 
تواج��������د القط��������ع االثرية  املس��������روقة التي 
الت��������زال موج��������ودة ف��������ي الع��������راق وحضر 
املواق��������ع االلكتروني��������ة الت��������ي تحوي على 
 دروس تعليمية ف��������ي بيع وتجارة االثار 
ال��������ى ازال��������ة التج��������اوزات الواقعة  اضافة 
عل��������ى املواقع  االثري��������ة وتوعي��������ة املواطن 
ح��������ول أهمية االث��������ار وحثه عل��������ى تقديم 
الت��������ي  تصل  االس��������تخبارية  املعلوم��������ات 
علمه بخص��������وص أماك��������ن تواجد القطع 
االثري��������ة بغي��������ة الحفاظ عليه��������ا وحماية 

التاريخ  العراقي". 

المحرر

ل��������ن تكتف��������ي )القض��������اء( بإش��������ارة واحدة 
ال��������ى ه��������ذا املل��������ف الخطي��������ر ال��������ذي ط��������ال 
والي��������زال حواض��������ر  العراق وش��������واخصه 
القائمة والتي تجس��������د هويته للبش��������رية 
جمع��������اء )االث��������ار(، بل لنا أكث��������ر من  وقفة 
قادم��������ة تجاهه منوهني ال��������ى أن معالجة 
تل��������ك االف��������ة الخطيرة مس��������ؤولية وطنية 
مش��������تركة  تتحمل جميع مفاصل الدولة 
القيام بها كل وفق دوره مثلما اش��������ارت 
اجابات الس��������ادة القضاة  على اسئلتنا، 
هي مسؤولية ستجني االجيال القادمة 
التي س��������تطأ هذه االرض من بعدنا ثمار 
 معطي��������ات نجاحها فيما لو اس��������تعيدت 
االث��������ار العراقية املس��������روقة وتم الحفاظ 

على املوجود  منها وتعمير املخّرب. 

بغداد/  علي البدراوي

فتحت اآلثار العراقية بعد عام 2003 شهية العديد من الطامعني جراء الوضع األمني  املتردي وضعف السيطرة على العديد من املنشآت العراقية 

وأهمها املعنية باآلثار،  لتأتي غزوة داعش اإلرهابي )2014( وتكبس على أنفاس الحضارة؛ فقد وثقت هذه  العصابات أعمال تهديمها مرئيًا 

لتصل إلى العالم أجمع في أكبر انتهاك إنساني بحق  تراث البشرية والشعوب.  وحتى بعد تحرير األرض من داعش لم يكتف منتهكو اآلثار 

العراقية وسراقها من  أعمالهم التي تطولها بني فينة وأخرى، بمختلف الطرق وتعدد األماكن الزاخرة. 

  تفتح )القضاء( ملفا هذا العدد أمام هذه االفة الخطيرة التي استهدفت وال تزال آثارنا  باستطالع آراء القضاة املختصني للوقوف على السبل 

الكفيلة للحد من تلك الظاهرة عبر  اإلشارة إلى القوانني الرادعة وعمليات االعتداء التي طالت األماكن األثرية. 

س��رق��ة ال��ح��ض��ارة.. 
م����ن ي����وق����ف ن����زي����ف اآلث��������ار ال���ع���راق���ي���ة ؟

■ أحد عناصر تنظيم داعش اإلرهابي يدمر تمثاال تاريخيا في نينوى

التنظيم اإلرهابي تظاهر بتدمريها لكنه جنى 36 مليون دوالر من تهريبها  

اإلعدام ملن اخرج عمدًا من العراق مادة أثرية أو شرع 

في إخراجها والسجن  مدة ال تزيد على عشر سنوات 

من قام بالتنقيب دون موافقة السلطات  املختصة

البناء العشوائي آفة مستجدة تطول االثار .. 

وجهات في أمانة بغداد تقوم  بأعمال هندسية 

تتجاوز فيها على االثار

مواقع الكترونية مختصة بإعطاء دروس تعليمية باستخراج 

وبيع االثار  العراقية
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اإلعدام لمنفذي تفجير مطعم القلعة السياحي في بيجي
بغداد / إيناس جبار  

يوم حزين مر على أهالي قضاء بيجي 
منتصف الع��������ام 2018، فلم يتوقع رواد 
مطعم )القلعة(  وهم يتناولون وجبتهم 
وبأمان مع عوائلهم وأصدقائهم أنها 
س��������تكون األخي��������رة وان هذه الجلس��������ة 
 الحميمة هي آخر جلساتهم ولحظاتهم 
في الحياة وأن من نجا منهم ستتغير 
ذل��������ك  لألب��������د  كل  أقداره��������م وحياته��������م 
خططت��������ه عق��������ول متطرف��������ة ش��������يطانية 
هدفها فرض إرادتها لزعزعة أمن البلد 

وخدمة  ملصالحها. 
في حوالي الس��������اعة الحادية عش��������ر من 
أح��������د صباحا  تموز لع��������ام 2018 حدث 
هج��������وم إرهاب��������ي م��������ن قب��������ل  مجموعة 
متطرفة تنتمي للتنظيمات اإلرهابية 
باألحزمة الناس��������فة واألسلحة النارية 
على مطعم   )القلعة الس��������ياحي ( الواقع  
على الطريق العام بني  تكريت _ بيجي 
مقاب��������ل قري��������ة الحج��������اج ف��������ي  محافظة 

صالح الدين. 
أسفر الهجوم اإلرهابي عن استشهاد 
س��������تة مواطنني وأكثر م��������ن 30 جريحا. 
ب��������دأت إج��������راءات  الش��������كوى واملحاكمة 
خالل شهرين من وقوع الحادث ودّون 
الش��������هود وأصح��������اب العالق��������ة أقوالهم 
 وقس��������م من املش��������تكني بح��������دوث هجوم 

انتحاري على املطعم. 
وتمكن��������ت  ق��������وة مش��������تركة م��������ن األم��������ن 

الوطني ومركز شرطة الحجاج وافواج  
طوارئ صالح الدين   والفوج التكتيكي 
وبداللة  املتهمني املفرقة قضاياهم من 
  ) bkc (  ضبط حزام ناس��������ف  وبندقي��������ة
 وبندقية برنو وغدارة  ايطالية  وبنادق  
كالش��������ينكووف  ع��������دد  )3(  وتس��������عة 
عش��������ر  مخزن عتاد   وقرآن كريم وعلبة 
حلويات وعلبة كرزات داخل دار املتهم 
الرئيس��������ي في مضافة عب��������ارة عن نفق  
 بطول أربعة أمتار في حظيرة لألغنام 
تابعة لدار والد املتهمني وتم اس��������تالم 
جميع املواد  املضبوطة  واملتهمني  من 
قبل مديرية األم��������ن الوطني في صالح 

الدين. 
وعن تفاصيل خطة التفجير والحادث 
أفاد املته��������م )..( خالل التحقيقات وهو 
ش��������قيق االنتحاري  ال��������ذي فجر املطعم 
بأن��������ه "لق��������رب داره من املطعم مس��������افة 
مش��������اهدته  ول��������دى  باإلق��������دام  مس��������ير 
تجمعا  كبيرا من األشخاص بضمنهم 
عسكريون اتصل على شقيقه واخبره 
ب��������ورود الناس إلى امل��������كان  معتبرا اياه 
هدف��������ا لتنفيذ العملي��������ات، وبعد مرور 
أسبوع قام املتهم )..( بجلب انتحاريني 
اثنني إلى  املطعم،  وقام احدهم بتفجير 
نفسه داخله، أما الثاني فقامت القوات 
األمنية بقتله خارج املطعم  وعند تنفيذ 
الهج��������وم كان املتهم داخ��������ل داره يتابع 
تنفي��������ذ املخط��������ط، وأردف قائ��������ال خالل 
إفادته انه ال  يعرف أس��������ماء الشخصني 

االنتحاريني الذين نفذا الهجوم. 
  وأض��������اف املتهم انه ق��������ام بحفر خندق 
بطول مترين وعرض مترين وعمق  متر 

وستون  سنتيمترا مسقف )بالجينكو( 
والت��������راب ف��������ي األرض الزراعية العائدة 
إل��������ى والده وترك فتحة فيه  على ش��������كل 

منهولة لغرض الدخ��������ول والخروج إال 
انه في إحدى املرات حضر املتهم الذي 
 احض��������ر االنتحاري��������ني  وق��������ام بإخفائه 

داخل الحفرة ملدة يومني كونه مطلوبا 
للجهات  األمنية  كما  وانه كان يخفي  
أس��������لحة داخل الحفرة وهنا ألقت عليه 
الق��������وات األمنية القب��������ض وصادرت ما 
كان  موجودا في هذا النفق من أسلحة 

ومتعلقات شخصية. 
بع��������د إلق��������اء القبض عل��������ى املتهم اآلخر 
فص��������ل ف��������ي اعترافاته كيفي��������ة إحضار 
لتنفي��������ذ  الجريمة حيث  االنتحاري��������ني 
أفاد انه خالل اللقاء باملجموعة واملتهم 
في جزي��������رة الصيني��������ة التابعة لقضاء 
بيجي   وفي إحدى مضافات داعش قام 
مس��������ؤول املجموعة امللقب )أبو رس��������ل( 
بمخاطب��������ة مجه��������زي  االنتحاريني عبر 
انتحاريني  )الواتساب( وطلب  تطبيق 
ع��������دد )2( لغرض هدف وه��������و )تفجير 
 املطع��������م( وت��������م االتص��������االت إل��������ى أن تم 

إرسالهم لتنفيذ تفجير املطعم. 
ثب��������ت للمحكمة م��������ن خ��������الل اعترافات 
ومفص��������ل  صري��������ح  بش��������كل  املتهم��������ني 
اش��������تراكهم ف��������ي الجريم��������ة  والتخطيط 
الس��������ياحي   القلع��������ة  مطع��������م  لتفجي��������ر 
واألدل��������ة  الش��������هود  بأق��������وال  وتع��������ززت 
املتحصل��������ة وأص��������درت  املحكمة قرارها 
باإلعدام ش��������نقا وفق املادة الرابعة  /1 
بدالل��������ة امل��������ادة الثاني��������ة  /1و3 و7 م��������ن  
قانون  مكافحة اإلرهاب رقم 13  لس��������نة 
2005 وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادا 
إلحكام امل��������ادة 128/أ من  قانون أصول 

املحاكمات الجزائية. 

ثالث قاصرات يقعن فريسة االتجار بالبشر 
بعد استدراجهن عبر مواقع  التواصل

مريض نفسي يقتل معالجه الروحاني بعد تراشق بالرصاص! 

بغداد/ عالء محمد

تحقي��������ق  محكم��������ة  قاض��������ي  أح��������ال 
إلج��������راء  مدان��������ني  ثالث��������ة  النج��������ف 
محاكمته��������م ع��������ن جريم��������ة االتجار 
بالبش��������ر،  حيث وجه��������ت لهم تهمة 
االتجار بثالث فتيات وفقا ألحكام 
املادة 6 / أوال وثانيا وس��������ابعا من 
قانون  مكافحة االتجار بالبشر رقم 

28 لسنة 2012.  
فف��������ي صبيح��������ة أحد االي��������ام حضر 
املدعي بالحق الشخصي الى شعبة 
مكافحة اج��������رام الخطف مخبرا عن 
 حادث��������ة اختف��������اء بنات��������ه القاصرات 
الثالث كل من )س . ص . ز( من داره 
في إحدى املناطق التابعة  ملحافظة 
النجف االش��������رف بعدما استيقظت 
زوجت��������ه واخبرته بع��������دم وجودهن 
باملن��������زل، وخالل البح��������ث  والتحري 
تب��������ني انه��������ن ترك��������ن املن��������زل واخذن 
معه��������ن مالبس��������هن مع مبل��������غ مالي 
قدره خمس��������ة وس��������بعني ألف  دينار 

مع هاتف والدتهن. 

هروب
كامي��������رات املراقب��������ة العائ��������دة ألحد 
الدور املج��������اورة قام��������ت بتصوير 
خروجه��������ن م��������ن ال��������دار ورص��������دت 
 استقاللهن لسيارة اجرة والتوجه 

الى جهة مجهولة. 
  ف��������ي تمام الس��������اعة العاش��������رة من 
نفس��������ه حض��������رت  الي��������وم  صب��������اح 
صديقة بناته املدعوة )ت( وكانت 
تس��������أل  عنه��������ن وعندم��������ا اخبروها 
باختفائه��������ن من املنزل اخبرت رب 
االس��������رة بوجود شخص يقيم في 
دولة  تركيا على عالقة ببناته عن 
طريق برامج التواصل االجتماعي 
عرض عليهن الذه��������اب الى تركيا 
 ع��������ن طريق فتاة م��������ن مدينة بغداد 
تتكف��������ل بإص��������دار ج��������وازات س��������فر 

مزورة لهن لغرض السفر. 

وعدني بحياة افضل! 
من جهته��������ا اوضحت املش��������تكية )ز( 
ان��������ه قبل الح��������ادث بش��������هرين تعرفت 
ع��������ن طري��������ق اح��������د برام��������ج التواصل 
 االجتماع��������ي عل��������ى فتاة تدع��������ى )ع( 
وه��������و ذات املتهم املحال )ع .ح( حيث 
ارسل لها طلب صداقة  ووافقت على 
ذلك وتبني من خالل املراس��������الت انها 
)املتهم( تسكن دولة تركيا واخبرتها 
تركي��������ا  ال��������ى  بض��������رورة  الحض��������ور 
للتخلص من الضغوط التي تتعرض 
له��������ا م��������ن والدته��������ا املتمثل��������ة، بع��������د 
فت��������رة يومني  ورد اتص��������ال عن طريق 
برنامج ) االنس��������تغرام( من ش��������خص 
يدع��������ى )ع( من اهال��������ي البصرة وهو 
ذات  املتهم املح��������ال )ع . ح( واخبرها 
بانه سيتكفل موضوع اخراجها الى 

تركيا مقابل مبلغ مالي لقاء  ذلك مع 
تنظيم هوية مزورة لها. 

الذهب مقابل السفر
وتقول ) ز( تم االتفاق على ارس��������ال 
س��������وارات من الذهب ل��������ه  عن طريق 
احد السائقني على طريق  النجف – 
بصرة ، االم��������ر الذي دفعه باملطالبة 
بكمي��������ات اخ��������رى م��������ن املصوغ��������ات 
الذهبية ، مس��������تغال  سحب صورها 
الش��������خصية بعد اختراق صفحتها 
والتهديد  )االنستغرام(  الشخصية 
بنشرها في حال  امتنعت عن ارسال 

)الذهب(.  
املجن��������ى عليه��������ا بينت أنه��������ا أبلغت 
)س(  كل  االخري��������ات  ش��������قيقاتها 
و)ص( باملوضوع ليحصل االتفاق 
م��������ع  املته��������م املح��������ال )ع( بمرافقتها 
والذه��������اب ال��������ى دولة تركي��������ا معللة 

ذلك بالتحرر من الضغوطات رفقة 
 املدان )ع.ح( والذي حضر بعد فترة 
الى مدينة النجف لغرض اللقاء بها 

واستالم املصوغات  الذهبية. 

كشف الحقيقة  
ف��������ي صبيحة يوم الح��������ادث بحدود 
الس��������اعة الس��������ابعة صباحا تلقيت 
اتص��������ال م��������ن املته��������م )ع( -وال��������كالم 
 للمجنى عليها ) ز(- واخبرها بانه 
بانتظارها ف��������ي املدينة القديمة في 
النجف وفعال خرجت مع  شقيقاتها 
من دارهم واستأجرن سيارة اجرة 
أقلته��������ن ال��������ى املدين��������ة القديمة في 
النج��������ف والتق��������ني باملته��������م  املذكور 
ال��������ذي كان برفقته املته��������م االخر )ن 
.ع( واس��������تاجروا س��������يارة الى مرآب 
النجف الشمالي ومن  ثم الى بغداد 
وهناك اخذوهن الى ش��������قة سكنية 

ف��������ي منطقة )ح��������ي اور( تع��������ود الى 
املته��������م  ) ن . ع (  وزوجت��������ه املتهمة 
)ب – ن ( وهن��������اك قام��������ت بتس��������ليم 
املصوغ��������ات الذهبي��������ة للمتهم ) ع ( 
بزعم انه سيقوم  بنقلهن الى مدينة 
الس��������ليمانية ومن ث��������م عمل هويات 
مزورة لهن وبعده��������ا الى تركيا اال 
ان املتهم��������ة   )ب- ن( اخبرته��������ا ب��������أن 
املته��������م ) ع ( كذب بوعده وس��������وف 

يقوم ببيع اعضائهن البشرية. 

تحديد المكان  
مديرية االمن الوطني في النجف 
بعد تلقيهم بالغا من قبل والدهن 
قاموا بإجرائهم الفني على جهاز 
بحوزته��������ن،  كان  ال��������ذي   الهات��������ف 
حددوا م��������ن خالله محل وجودهن 
في منطقة )حي اور( ببغداد، وبعد 
 استحصال املوافقات االصولية تم 
االنتقال الى مح��������ل وجود املجنى 
عليهن عثر عليهن في داخل  شقة 
س��������كنية تعود للمتهمني املحالني 
كل م��������ن ) ن. ع ( وزوجت��������ه )ب – ن( 
و)ع . ح( ليلقي القبض  عليهم، مع 
ضبط بطاقات أحوال مدنية فارغة 

عليها صور املجنى عليهن. 

حكم القضاء
محكم��������ة  حكم��������ت  جانبه��������ا،  م��������ن 
جناي��������ات النج��������ف عل��������ى املدان��������ني 
)ن.ع( و ) ع . ح ( بالس��������جن املؤب��������د 
اس��������تنادا  الح��������كام امل��������ادة 6 / أوال 
وثانيا وسابعا من قانون مكافحة 
االتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 
، مع  تغري��������م كل واحد منهما مبلغ 
خمسة وعشرين مليون دينار وفي 
حال��������ة ع��������دم الدفع يحبس حبس��������ا 
شديدا  ملدة سنتني تنفذ بالتعاقب 
م��������ع عقوبة الس��������جن االصلية ، كما 
تم الحكم على املدانة ) ب – ن ( ملدة 
 ثالث سنوات استنادا الحكام املادة 

247 من قانون العقوبات العراقي. 

بغداد / غسان مرزة

أقدم متهم يتعالج بما يس��������مى الرقية الشرعية 
على قتل معالج روحاني إثر مشادة كالمية في 
محافظة  كركوك مطلع نيسان من العام 2019. 

وتذكر تفاصيل الحادثة أن الجاني، وهو احد 
منتس��������بي مديرية حماية املنشات في كركوك، 
كان  يتردد للعالج لدى املعالج الروحي )املرقي( 
وبواس��������طة الرقية الش��������رعية. وف��������ي أحد األيام 
وبع��������د   وصوله أي امل��������دان إل��������ى )التكية( وهي 
املكان املخصص ملعالجة مرضى االضطرابات 
الروحية  والنفسية حصل الخالف وتطور إلى 
صيحات وتش��������ابك ما دفع الجاني اإلقدام على 

قتل املعالج . 
وأظه��������رت وقائع الدع��������وى ومدوناتها تحقيقًا 
ومحاكمة أنه في نيسان من عام 2019 صباحًا 
ف��������ي  كرك����وك ح���ي الخضراء ق���ام املت���هم ) ق . ز( 
بالذه��������اب إلى دار ) تكي��������ة ( املجني عليه )ح.ع  ( 

حي��������ث ذهب إلي��������ه ملعالجت��������ه بواس��������طة الرقية 
الش��������رعية وبع��������د انتهاء دوامه الرس��������مي كونه 
منتسب إلى  مديرية حماية املنشات في كركوك 
وكان يحمل س��������الحه نوع ) كالشنكوف( نص 
أخمص مع  مخازن عدد ستة مملوءة بطالقات 
حية وأثن��������اء وصوله إليه ف��������ي التكية حصلت 
بينهما مش��������ادة كالمية  حيث قام املجني عليه 
املذكور أع��������اله بإطالق عدة عي��������ارات نارية من 
املسدس الذي كان يحمله  صوب املتهم وأصابه 
بعدة طلق��������ات فقام املتهم بال��������رد عليه بإطالق 
عدة عيارات نارية عليه بواسطة  السالح الذي 
كان يحمل��������ه ما أدى إلى أصابته بأربع عش��������رة 
إطالق��������ة نارية ف��������ي أنحاء مختلفة من جس��������مه 
 ووفات��������ه في الحال بس��������بب نزف دم��������وي داخل 

الدماغ والجوف الصدري. 
ولدى تدوين أقوال املدعني بالحق الش��������خصي 
على الحادث أفادوا أنهم قد حضروا إلى محل 
الحادث  بعد وقوعه حيث ذكروا بأنهم هرعوا 

إلى محلة فوجدوا املجني عله مقتواًل في داره 
ومص��������اب  بأطالق��������ات نارية فأخبروا الش��������رطة 

بالجريمة. 
وب��������ني تقرير الط��������ب العدلي التش��������ريحي لجثة 
املجنى عليه في حقل األضرار أن س��������بب الوفاة 
وجود  أثار إصابة بإطالق��������ات نارية في أنحاء 
مختلفة من جس��������مه س��������ببت نزفا دمويا داخل 

الدماغ والجوف  الصدري. 
وذك��������رت تفاصي��������ل القضي��������ة أن��������ه ق��������د اتخذت 
اإلج��������راءات القانوني��������ة وأنجز محضر كش��������ف 
الدالل��������ة للمته��������م  ومخطط الح��������ادث ومحضر 
ضبط البندقية ) كالشنكوف ( العائدة للمتهم 

مع الظروف الفارغة في  محل الحادث .  
األدل��������ة املتحصل��������ة بالدع��������وى والت��������ي قدم��������ت 
للمحكمة كافية ومقنعة إلدانة املتهم وفق مادة 
االتهام ألنه  أعترف تحقيقًا ومحاكمة بالتهمة 
املس��������ندة إليه وبتوف��������ر الضمان��������ات القانونية 
وكذل��������ك التقري��������ر الطبي  التش��������ريحي للمجنى 

عليه وبمحضر كش��������ف ومخطط ملحل الحادث 
ومحض��������ر ضب��������ط البندقي��������ة العائ��������دة  للمتهم 
م��������ع الظروف الفارغة في مح��������ل الحادث، وعند  
التدقي��������ق واملداولة ولكفاية األدل��������ة املتحصلة 
 ض��������د املتهم ق��������ررت املحكمة إدانت��������ه عن التهمة 

املوجهة إليه وتحديد عقوبته بمقتضاها. 
وأص��������درت املحكمة حكما وجاهي��������ًا على املدان 
بالس��������جن املؤب��������د اس��������تنادا أحكام امل��������ادة 405 
من قان��������ون  العقوبات ) رقم 111لس��������نة 1969 ( 
املعدل مع احتساب مدة موقوفيته، ومصادرة 
وإتالف مس��������دس  ترك��������ي بدون رق��������م مع مخزن 
واح��������د وأطالقتني حي��������ة واملضب��������وط بموجب 
محضر الضبط  وتسليمها  إلى وزارة الداخلية 
للتص��������رف به��������ا وف��������ق القان��������ون بعد اكتس��������اب 
الحك��������م درج��������ة البتات،وصدر القرار  اس��������تنادا 
الى إحكام املادة ألح��������كام املادة 182 من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة   1971 

وجوبي التمييز وأفهم علنا. 

■ جهود مضاعفة لمحاكم التحقيق في مالحقة عصابات االتجار بالبشر

■ آثار الدمار الذي طال مطعما سياحيا في صالح الدين

تلت��������زم اإلدارة بغض النظر عن الجهة التنفيذية التي تمثلها بتنفيذ األحكام القضائية 
الصادرة من  القضاء س��������واء كانت تلك األحكام صادرة لصالح اإلدارة ام لصالح األفراد، 
وعل��������ى االدارة عن��������د  التزامه��������ا بتنفيذ االح��������كام القضائي��������ة ان تراعي الحري��������ات العامة 
واملبادئ الدس��������تورية لهذا الس��������بب تسعى  الدول في دس��������اتيرها الى توفير الضمانات 
الكافي��������ة لتنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء كي تعين��������ه في  اداء مهمته خاصة بعد ان 
اصبح من يخالف االحكام القضائية ويعطل تنفيذها هو ذاته املوظف  املكلف بالتنفيذ 
بحكم وظيفته وفي حدود اختصاصه.  وقد بني قانون العقوبات العراقي أن فعل امتناع 
املوظف او املكلف بخدمة عامة عن تنفيذ االحكام  القضائية يش��������كل جريمة وفق احكام 
املادة ٣٢٩ منه والتي تنص "١- يعاقب بالحبس او بالغرامة او  بإحدى هاتني العقوبتني 
كل موظ��������ف او مكلف بخدمة عامة اس��������تغل وظيفته في وقف او تعطي��������ل تنفيذ  األوامر 
الص��������ادرة ع��������ن الحكومة او اح��������كام القوانني واألنظمة او اي حك��������م او أمر صادر من احد 
 املحاكم او اية س��������لطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل األموال او الرسوم ونحوها 
املق��������ررة  قانونا. ٢- يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظ��������ف او مكلف بخدمة عامة أمتنع عن 
تنفي��������ذ حكم او أم��������ر  صادر من احدى املحاكم او من س��������لطة عام��������ة مختصة بعد مضي 
ثماني��������ة اي��������ام من انذاره بالتنفيذ  رس��������ميا متى كان تنفيذ الحك��������م او األمر داخال ضمن 
اختصاص��������ه...."، لذلك نج��������د الجهات التنفيذي��������ة التي  صدرت احكام��������ا قضائية ضدها 
واكتس��������بت هذه االح��������كام الدرجة القطعية يمتن��������ع املوظف املختص فيه��������ا  عن التنفيذ، 
فيضط��������ر من صدر الحكم لصالحه الى اللجوء للقضاء وتحريك الدعوى الجزائية وفق 
 اح��������كام املادة ٣٢٩ من قانون العقوبات العراقي، وه��������ذا االجراء غالبا ما يكون باالحكام 
القضائية  املتضمنة حقوقا مالية متنازع عليها بني االفراد من جهة والسلطة التنفيذية 
من جهة اخرى كون  ان القضاء كان وال يزال هو الس��������بيل الوحيد لضمان حقوق االفراد 

وحرياتهم. 
اال اننا نكون امام مخالفة للقانون من نوع اخر عندما تنفذ الجهة التنفيذية املس��������ؤولة 
عن تنفيذ  االح��������كام القضائية املتعلقة بحريات االفراد والت��������ي تتضمن احكاما جزائية 
بالس��������جن والحبس تنفيذا  ناقصا حي��������ث تعمد الى مخالفة مضم��������ون القرار القضائي 
مخالفة بذلك ملحتواه القانوني وعدم التزامها  بما ورد فيه وباملدد املقيدة للحرية، وان 
امتناع االدارة التنفيذية املسؤولة عن تنفيذ االحكام  القضائية الجزائية عن اخالء سبيل 
املحك��������وم بموجب حكم قضائي مكتس��������ب الدرجة القطعية بع��������د  انتهاء مدة محكوميته 
يجعلها في اطار املسؤولية الجنائية كون ان حريات االفراد وكرامتهم  مصانة بموجب 
الدستور وفق احكام الفقرة اوال من املادة ٣٧ منه، فال يمكن لألدارة مهما كانت  مبرراتها 
االمتناع عن اطالق س��������راح املحكومني التي انتهت مدة محكوميتهم الي سبب وابقائهم 
 مودع��������ني عل��������ى ذمتها بدون قرار قضائي، حيث ان ذلك ال يمث��������ل امتناعا عن تنفيذ قرار 
قضائ��������ي وف��������ق  ما ورد في امل��������ادة ٣٢٩ من قان��������ون العقوبات العراقي وانم��������ا هو انتهاك 
ملضمون ق��������رار قضائي  ومخالفة للمبادئ الدس��������تورية املتعلقة بالحريات ويندرج هذا 
الفع��������ل في ضمن النموذج القانوني  الوارد في امل��������ادة ٣٢٢ من قانون العقوبات العراقي 
والتي تنص على ان يعاقب بالس��������جن مدة ال تزيد  على س��������بع س��������نوات او بالحبس كل 
موظف او مكلف بخدمة عامة قبض على ش��������خص او حبس��������ه او  حجزه في غير االحوال 
الت��������ي ينص عليها القانون. وتكون العقوبة الس��������جن مدة ال تزيد على عش��������ر  س��������نني او 
الحب��������س اذا وقعت الجريمة من ش��������خص تزيا بدون حق بزي رس��������مي او اتصف بصفة 

كاذبة  او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره". 
  ومثال ذلك ما لجأت اليه الهيئة العامة للكمارك التي امتنعت عن استالم املودعني على 
ذمته��������ا من  دائرة االصالح املختص��������ة وإبقائهم مودعني في مديرية الش��������رطة املختصة 
كونهم لم يس��������ددوا مبال��������غ  الغرامات املترتب��������ة بذمتهم متجاهلة ه��������ذه اإلدارة التطبيق 
الصحي��������ح للمواد ٢٥٧ و٢٥٨ و٢٥٩ من  قانون الكم��������ارك وكذلك متجاهلة القرار رقم ٥٧ / 
اتحادية / ٢٠١٧ والصادر م��������ن املحكمة االتحادية  العليا وامللزم بالتطبيق والذي ألغى 
القرار رقم ١٢٠ لس��������نة ١٩٩٤ الذي يمنع إطالق س��������راح  املحكوم��������ني حتى بعد انتهاء مدة 
محكوميتهم ما لم يس��������ددوا ما بذمتهم من اموال الدولة حيث الغي  هذا القرار ملخالفته 
للمبادئ الدستورية، واستمرت ادارة الكمارك بايداع املحكومني على ذمتها  رغم انتهاء 
مدة محكوميتهم وبدون قرار قضائي خالفا للدس��������تور والقانون وبدون س��������ند قانوني 
رغم  ان امل��������ادة ١٨٨ من قانون الكمارك اعتبرت الغرامات الكمركية تعويض مدني إلدارة 
الكم��������ارك  فكان األول��������ى منها اتباع نص القان��������ون وااللتزام بمضم��������ون الحكم القضائي 

واخالء سبيل املحكومني  ومن ثم مالحقتهم مدنيا. 
مما تقدم يتضح ان النصوص القانونية وقفت بالضد من تعسف االدارة في ممارستها 
لوظائفها  وس��������لطاتها، وجعلتها في املوقف القانوني الواضح وال ينفع اإلدارة حينها 
اي تبرير ملوقفها من  مخالفة مضمون القرار القضائي وال يمكنها حينها تبرير موقفها 
باملصلحة العامة هذا املصطلح  واسع املدلول الن املصلحة العامة تقضي تنفيذ األحكام 
القضائية الن مخالفة التنفي��������ذ او االمتناع  عنه يقلل ثقة األفراد بالحكم القضائي، وان 
التنفي��������ذ الناق��������ص لألحكام يعد في حك��������م االمتناع فال يجوز  ل��������إلدارة تنفيذ الجزء من 
الحكم القضائي الذي ينس��������جم مع مصلحتها وتعطل ما ال ترضاه قاصدة بذلك  اهدار 
مبدأ حجية االمر القضائي ومتعدية بذلك على النصوص القانونية التي توجب تنفيذ 
االح��������كام  تنفيذا كامال ال ناقصا، فضال عن االثر الس��������لبي الذي يتركه عدم التنفيذ على 
هيب��������ة القض��������اء والدولة  وثقة مواطنيه��������ا بقضاءها خاصة عندما تب��������رر االدارة ان عدم 

التنفيذ يعود للمصلحة العامة او النظام  العام فان ذلك 
يع��������د طعنا بالحك��������م القضائي الذي هو عن��������وان العدالة 
والذي ال يتص��������ور ان يكون مخالفا  للمصلحة العامة او 
النظام العام او تبرر ان الحكم غامضا ويصعب تفسيره 
او صعوبة فهم مقصوده  كل هذه املبررات التي تسوقها 
االدارة التنفيذي��������ة ال تعف��������ي موظفيه��������ا من املس��������ؤولية 
املدنية والجنائية  ف��������ي حالة امتناعهم عن تنفيذ الحكم 
القضائي او تنفي��������ذه تنفيذا ناقص��������ا او مخالفة فحواه 

  القاضية أريج خليلمخالفة صريحة. 

مسؤولية اإلدارة عن عدم االلتزام 
بتنفيذ مضمون الحكم القضائي  

●  6th Year  Issue (56) October 2020السنة السادسة/ العدد )56( تشرين االول 2020

https://www.hjc.iq/view.67558/


 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

ندوة مشتركة في رئاسة استئناف صالح الدين 
لمعالجة الدعاوى  المتأخرة

مجلس القضاء األعلى يطبق نظام 
أتمتة االجتماعات والجلسات الفيديوية

بغداد/ إيناس جبار  

لم يتوان مجلس القضاء 
األعلى عن مواكبة التطورات 

التكنولوجية واملعلوماتية 
وإدخالها  في مفاصل 

املؤسسة القضائية من 
اجل االرتقاء بالعمل 

وجعل املنظومة القضائية 
في  صفوف متقدمة. فقد 

دخل حديثا نظام "األتمتة 
واالجتماعات الفيديوية" 

مجال التطبيق  وأصبح من 
اآلليات املعمول بها بعدما 
جرى عقد عدة اجتماعات 

ناجحة منذ بدء تطبيقه 
 خالل شهر أيلول.   

ويقول املهندس حيدر س��������عد 
جواد من قس��������م التكنولوجيا 
والنظ��������م في مجل��������س القضاء 
األعل��������ى إن   "املش��������روع كان في 
البداية مجرد فكرة تولدت أثناء 
اس��������تجواب  لحدث  حض��������وره 
متهم خارج  األراضي العراقية 
طري��������ق  ع��������ن  االتص��������ال  عب��������ر 
ش��������بكة مؤمنة عبر االنترنيت 

ببرام��������ج  خاص��������ة  مدعم��������ة 
بحاس��������وب الطرف اآلخر لكي 
يتحقق االتصال مع الس��������يرفر 

الرئيسي". 
  ويواصل حديثه "بعد دراسة 
بأنن��������ا  وجدن��������ا  مس��������تفيضة 
لتنفي��������ذ  اإلمكان��������ات  نمتل��������ك 
الفك��������رة وت��������م ط��������رح  املوضوع 
ملدير عام دائرة الشؤون املالية 

املوافقة  واإلدارية وتحصل��������ت 
عل��������ى الفور،  مش��������فوعة بدعمه 
وتش��������جيعه ألن تبن��������ي الفكرة 
الجلسات  سيس��������اهم في عقد 
واالجتماع��������ات  اإللكتروني��������ة 

والفيديوية". 
  م��������ن جانبه��������ا، تؤك��������د مدي��������ر 
ع��������ام الدائرة املالي��������ة واإلدارية 
بأن��������ه  الحس��������ني  عب��������د  من��������ى 

الحال  دراس��������ة  واق��������ع  "أعددنا 
ف��������ي  التحمي��������ص  ول��������دى 
اإلمكانات املتاحة واملتطلبات 
والتحدي��������ات وف��������ي مقدمته��������ا 
والخصوصية  األمان   عنصرا 
ف��������ي تأمني االتص��������ال مع كمية 
يتج��������اوز  اذ  املس��������تخدمني 
األع��������داد  التي يكم��������ن للبرامج 
قمن��������ا  تأميناه��������ا،  املتاح��������ة 

بتطبيق االتص��������ال"، الفتة إلى 
إن ذلك يتم "بتقنية  الدمج بني 
املت��������اح وبرامج خاصة منتجة 
ف��������ي القس��������م لتأم��������ني االتصال 
مع املجهز )س��������يرفر(  االتصال 
الفديوي املوجود في املجلس 

حصرا". 
الحس��������ني "عملنا  وذكرت عبد 
أيض��������ا عل��������ى زي��������ادة الكف��������اءة 

بتعديل دقة الفيديو ليتناسب 
مع حج��������م  االتصال"، مش��������يرة 
إل��������ى أن "عملي��������ات التنصي��������ب 
واإلضاف��������ة وعملية الدمج بني 
التقنيات تم��������ت  بجهود ذاتية 
لتأم��������ني الخصوصي��������ة بأعلى 
مستوياتها إضافة إلى توفير 

الكلف املادية الباهظة". 
وأضاف��������ت عب��������د الحس��������ني في 
أن  "القض��������اء"  إل��������ى  تعليقه��������ا 
"املهن��������دس املخت��������ص اس��������تمر 
اإلمكانات  على  زيادة  بالعمل 
للنظ��������ام ورفع مس��������توى االداء  
مع عدد من مهندس��������ي القسم  
ممن يعتبرون  النواة والخلية 
في قسم التكنولوجيا والنظم 
لالرتق��������اء بالحداث��������ة التقني��������ة 
للمؤسسة القضائية وهم  كال 
من )اوس هشام ، بسام حاتم ،  

علي مصدق وحيدر محمد(". 
وتس��������تدرك عبد الحس��������ني أنه 
"ف��������ي ظ��������ل التنامي املتس��������ارع 
والوج��������ود  األتمت��������ة  لعال��������م 
االفتراض��������ي  الخت��������زال عام��������ل 
التكنولوجيا  دأب قسم  الزمن 
من  وبتوجيه مستمر  والنظم 
قبل األس��������تاذ رئي��������س  مجلس 
القض��������اء األعل��������ى عل��������ى اتمتة 
األعمال داخل مفاصل املجلس 
بشكل متواز مع محاور  االتمتة 
)البرامج  الث��������الث  االساس��������ية 
والش��������بكات والتدريب(  حيث 
يستثمر مهندس��������و القسم أي 
 فك��������رة او ح��������دث لتحويله إلى 
باتج��������اه  الكتروني��������ة  صيغ��������ة 
االتمت��������ة املترابط��������ة"، مش��������يرة 
إلى أن   "التج��������ارب واملحاوالت 
اس��������تمرت على مدى عام وكان 
هاجس عقد االجتماعات عبر 
يثي��������ر  القاع��������ات  االفتراضي��������ة 

أي معوق  لتفتي��������ت  املجموعة 
تقن��������ي يواجهه��������م طيل��������ة تلك 

الفترة".  
أن  الحس��������ني  عب��������د  وفصل��������ت 
"االنطالقة كانت بعد انتش��������ار 
جائح��������ة كورون��������ا وإج��������راءات 
التباع��������د  االجتماعي فقد كان 
ه��������ذا الوقت مناس��������با لتفعيل 
النظ��������ام والعم��������ل ب��������ه وكان��������ت 
الخطوات األولى في   الهيئات  
القضائية في محكمة التمييز 

االتحادية". 
"املهم��������ة  ب��������أن  أف��������ادت  بينم��������ا 
واألصع��������ب  تعقي��������دا  األكث��������ر 
كانت في تأم��������ني االتصال مع 
جمي��������ع  املناطق االس��������تئنافية 
القضاء  لعقد جلس��������ة مجلس 
الكتروني��������ا، ورغم م��������ا واجهه 
الفري��������ق من  معوقات ال يس��������ع 
املجال لذكرها فإنها لم تثنهم 
عن االستمرار حتى أثمرت عن 
تأمني  الس��������يطرة عل��������ى جميع 
املحطات في رئاس��������ات محاكم 
االس��������تئناف االتحادية بشكل 
مرك��������زي  لتالف��������ي أي عط��������ل أو 
االجتماع��������ات،  أثن��������اء  ط��������ارئ 
إمكاني��������ة  تضم��������ن  وبمرون��������ة 
امل��������داوالت  واالجتماعات  عقد 
الفرعي��������ة  بني الرئاس��������ات عبر 
قاعات افتراضية متعددة وفي 

آن واحد". 
"وبعد  أنه  بالق��������ول  واختتمت 
اطالع األستاذ رئيس املجلس 
املحت��������رم على املش��������روع  وجه 
الجلسات   سيادته بعقد أولى 
أيلول  الكترونية خالل ش��������هر 
عبر القاعة االفتراضية وهناك  
ف��������ي مرحلة   حزم��������ة معامالت 
تطويري��������ة ثانية يعل��������ن عنها 

الحقا". 

بغداد / عالء محمد

أقامت رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية ندوة مش��������تركة تتعلق 
بوض��������ع الية  ملعالجة وحس��������م الدعاوى 
املتأخرة بناء عل��������ى توجيهات مجلس 
القضاء االعل��������ى، وحضر  الندوة رئيس 
محكم��������ة االس��������تئناف واملدع��������ي الع��������ام 
وقائ��������د ش��������رطة ص��������الح الدي��������ن ومدير 
 االس��������تخبارات ومكافح��������ة االرهاب في 
املحافظ��������ة اضافة الى مدير جهاز االمن 
الوطني في  صالح الدين ومدراء اقسام 

الشرطة في املحافظة كافة. 
املش��������اركون ف��������ي الندوة وعلى رأس��������هم 
رئيس محكمة اس��������تئناف صالح الدين 
االتحادية  تناولوا موضوع وضع آلية 
ملعالجة وحسم الدعاوى املتأخرة بعد 
االستماع الى  الطروحات الالزمة لوضع 
االلي��������ات املناس��������بة لحس��������مها "، حي��������ث 
ت��������م االتفاق عل��������ى جرد كاف��������ة  الدعاوى 

ل��������دى الجه��������ات التحقيقي��������ة  املتأخ��������رة 
وتنظيم جداول فيها اعتبارا من س��������نة 
2018  نزوال وتقديم ه��������ذه الجداول الى 
محاك��������م التحقيق املختص��������ة من تاريخ 
عق��������د الن��������دوة وعرضه��������ا  على الس��������ادة 
قضاة التحقيق في املحاكم كافة التخاذ 
فيه��������ا وض��������رورة  املناس��������بة  الق��������رارات 

 حسمها بنهاية العام الحالي. 
م��������ن جهته وجه الس��������يد رئيس محكمة 
اس��������تئناف ص��������الح الدي��������ن االتحادي��������ة 
القاضي عبد مش��������حن  حمدان "الجهات 
التحقيقي��������ة كافة ملعرف��������ة هذه الدعاوى 
وتقديمها بالس��������رعة الى السادة قضاة 
 التحقي��������ق وإعط��������اء املوض��������وع أهمي��������ة 
قصوى كونه متابعا شخصيا من قبل 
الس��������يد رئيس  مجل��������س القضاء االعلى 

القاضي الدكتور فائق زيدان". 
كم��������ا أكد القاضي عبد مش��������حن حمدان 
االدع��������اء  واعض��������اء  القض��������اة  موجه��������ا 
العام الى ضرورة  حس��������م هذه الدعاوى 
وتقديم احصائيات شهرية بالدعاوى 
محكم��������ة  رئاس��������ة  ال��������ى  املحس��������ومة 
 االس��������تئناف لغرض املتابعة، الفتا إلى 
أن��������ه س��������يقوم بمتابعة ه��������ذا املوضوع 

شخصيا من اجل  حسم جميع الدعاوى 
خالل نهاية العام الحالي.   

فيما بني املدعي العام في صالح الدين 
القاض��������ي عثم��������ان الش��������ريفي أن "تأخر 
النظ��������ر في  ه��������ذه الدع��������اوى يع��������ود الى 
عدة اس��������باب منها الظروف االمنية في 
املحافظة والتي تعود لعام   2014 والتي 
انعكست على جميع املؤسسات االمنية 
والخدمية واالدارية ومنها ايضا  العمل 
القضائ��������ي ال��������ذي ارتفع��������ت فيه نس��������ب 
الدعاوى االرهابية في املحافظة اضافة 
ال��������ى  ارتفاع نس��������بة الجريم��������ة وارتفاع 
ع��������دد القضايا التحقيقي��������ة فيما تنفرد 
كل قضي��������ة تحقيقي��������ة  ارهابية بدعاوى 
اخرى م��������ن ضمنها متهم��������ون هاربون 

عند التحقيق مع املتهم". 
ويضيف الش��������ريفي أن "هناك اس��������بابا 
كانت س��������ببا في تأخر وعدم حسم هذه 
الدع��������اوى  البع��������ض منه��������ا ه��������ي وجود 
اس��������ماء وهمي��������ة حي��������ث يتعم��������د بعض 
اإلرهابي��������ني ذك��������ر اس��������ماء وهمية  االمر 
ال��������ذي يت��������رك الدع��������وى من دون حس��������م 

بسبب نقص املعلومات". 
ولف��������ت إلى أن "االس��������باب ايضا تنطبق 

على ورود اوام��������ر قبض من محافظات 
اخ��������رى باس��������م  ثالث��������ي دون عن��������وان او 
تفاصيل تذك��������ر في هذه املذك��������رة االمر 
الذي يعرقل عدم حسم  الدعوى، اضافة 
الى ع��������دم كفاية املحقق��������ني من الضباط 
االره��������اب  مديري��������ة  ال��������ى  املنس��������وبني 
الكبير   واالستخبارات قياس��������ا بالعدد 
من الدع��������اوى الكبي��������رة املعروضة امام 
املحاكم  التحقيقية وغيرها من االسباب 

التي شخصت خالل هذه الندوة". 
ف��������ي ه��������ذه  الع��������ام  وع��������ن دور االدع��������اء 
الدعاوى يبني القاضي عثمان الشريفي 
أن��������ه "ج��������رى   تكلي��������ف ن��������واب االدع��������اء 
التحقيقي��������ة  الجه��������ات  بزي��������ارة  الع��������ام 
وتفتي��������ش الدع��������اوى املتراكم��������ة لديهم 
 واتخاذ االج��������راءات القانونية بحق اي 
ضاب��������ط تحقي��������ق اذا كان مقصرا وعدم 
عرضه  ل��������الوراق التحقيقية خالل املدة 
القانوني��������ة املنصوص عليه��������ا"، مؤكدا 
"اعطاء سقف زمني  مايقارب الشهرين 
من اج��������ل تزويدهم بتفاصيل كاملة عن 
ه��������ذه الدع��������اوى املتراكمة، فيما  س��������يتم 
بعد ذلك وض��������ع خطة متكاملة من اجل 

حسم كل الدعاوى املتأخرة ". 

بغداد/ علي البدراوي

م��������ن جدي��������د، دب��������ت الحي��������اة ف��������ي 
املحاكم بشكل كامل بعد تقليص 
الدوام إلى جزئي بسبب جائحة 

كورونا. 
وحرصًا من إدارته على ديمومة 
العمل وإتمام معامالت املواطنني 
القض��������اء  مجل��������س  اس��������تأنف 
األعلى  الدوام الرس��������مي في مقره 
ورئاسات االستئناف الى ما كان 
علي��������ه قبل جائح��������ة كورونا بدءًا 
من ي��������وم  الثالث عش��������ر من أيلول 
من الع��������ام الحالي مع التش��������ديد 
على االلت��������زام باتخاذ االجراءات 
الالزمة من قبل  الس��������ادة القضاة 
تالفيا لح��������دوث الزحامات داخل 
الغ��������رف، اضاف��������ة ال��������ى اس��������تمرار 
التعفي��������ر  والتعقي��������م  إج��������راءات 
اليوم��������ي للمق��������رات كاف��������ة حرصًا 

على عدم انتشار الفيروس.  
يذك��������ر أن تل��������ك الخط��������وة ج��������اءت 
متممة الجراء الس��������ير بإجراءات 
في  والشرعية  البدائية  الدعاوى 
جميع  املحاكم بصورة تدريجية 
بم��������ا ال يزيد على عش��������ر دعاوى 

يوميا من قبل كل قاضي وتوجيه 
االج��������راءات  املجل��������س  باتخ��������اذ 
الالزم��������ة من قب��������ل القاضي االول 
ملنع حدوث ازدح��������ام داخل غرف 

القضاة. 
  كما تم التنسيق مع ممثل نقابة 
املحامني بغية أن يكون الحضور 
في غرفة القاضي من قبل  أطراف 
الدع��������اوى أو وكالئه��������م فقط عند 
املن��������اداة عليه��������م للمرافع��������ة م��������ع 
التوجيه بالتزام اجراءات الوقابة 
 الكاملة ووض��������ع الخطط الالزمة 

ملنع انتشار الفيروس. 
وعلى مدار األش��������هر املاضية، لم 
يتوقف عمل املحاكم الس��������يما ما 
يتعلق باملحاكم التحقيقية، فقد 
 استمر العمل فيها برغم تعطيل 
أغلب مؤسس��������ات الدولة بس��������بب 
جائحة كورونا، لكن الدوام بقي 
بش��������كل  جزئي وبما يس��������د حاجة 
املوطن وتمش��������ية معامالته حتى 
شهر أيلول الذي شدد فيه مجلس 
القضاء  األعلى على إعادة الدوام 
إل��������ى ما كان عليه قب��������ل الجائحة 
لتقدي��������م الخدم��������ة القضائية إلى 

أكبر عدد ممكن  من املواطنني. 

الحياة تدب من جديد 
في المحاكم بدوام كامل
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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.

نتفق أن صفة القاضي / الس��������لطة والوظيفة مرتبطة 
باالس��������تمرارية بٔاداء الوظيفة، فهذه املهنة املقدس��������ة 
 واملرتبط��������ة بالحك��������م والقضاء له��������ا اعتباراتها والبد 
م��������ن التمييز بني الذات كمنتج ش��������خصي وبني الذات 
 الوظيفي��������ة التي تقت��������رن بصفة القاض��������ي، واذا كانت 
صفة القاضي مقترن��������ة بٔاداء الوظيفة القضائية، فان 
 لها صفة اعتبارية ايضًا مقترنة بالحقوق الشخصية 
للفرد فممارس��������ة املهن��������ة القضائي��������ة والجلوس على 
 دك��������ة القضاء ه��������و اعتبار تحصيل��������ي ال يمكن تجريد 
الش��������خص منه بمجرد ترك الوظيفة، لذلك تظل  صفة 
القاض��������ي مقترنة ب��������ه كما هي صف��������ة املناصب املهمة 
التي تقترن بالتس��������ميات الدال��������ة عليها والتي  ترتبط 
بذات متوليه��������ا بالرغم من تركه له��������ا مثاله مناصب 
رٔياس��������ة الجمهورية ورٔياس��������ة ال��������وزراء ولذلك  تقترن 
صفة التقاعد او صفة السابق بالقاضي، لذلك يدخل 

الكثيرون وبخاصة في الجانب االعالمي  في اشكالية 
القاضي عند تس��������نمه وظيفة تنفيذية خارج السلطة 
القضأيي��������ة فه��������و ال يحمل هذه الصف��������ة  كقاضي عند 

ادائه لعمل اخر ويتصف باملنصب الذي يتواله. 
وم��������ن ه��������ذه االعمال الت��������ي تبعد القاض��������ي عن صفته 
القضائية دون ان تج��������رده من اعتباراته التحصيلية 
 ه��������و العم��������ل البرملان��������ي، والحقيق��������ة ان حق الترش��������ح 
ملجلس النواب وهو من الحقوق السياس��������ية الخاصة 
 باإلنس��������ان وال يوجد ف��������ي القانون العراق��������ي ما يمنع 
القاضي من الترش��������ح ملجلس الن��������واب، بعكس قانون 
 الس��������لطة القضأيية املصري رقم )46( لسنة 1972 في 
امل��������ادة )73( وال��������ذي ينص بش��������كل صريح ف��������ي  الفقرة 
الثانية منه على ما نصه: )يحضر كذلك على القضاة 
االش��������تغال بالعمل السياسي، وال يجوز  لهم الترشح 
النتخابات مجلس الش��������عب او الهيئات االقليمية او 
التنظيمات السياس��������ية اال بعد تقديم  اس��������تقاالتهم(، 
وينته��������ي ارتباط القاضي بعد ف��������وزه في االنتخابات 
النيابي قبل اداء اليم��������ني القانونية نأيبًا  في مجلس 
الن��������واب والعمل الجاري ان القاضي يقدم اس��������تقالته 
من العمل القضأيي وينف��������ك ليلتحق  بعمله الجديد، 
فال يج��������وز للقاضي الجم��������ع بني العمل��������ني القضأيي 

والبرملاني. 
  والحقيقة وباملتابعة لعمل مجلس النواب والقضاة 
الذي��������ن نجح��������وا ف��������ي الوصول ال��������ى مجل��������س النواب 
بعد  مرحلة التغيير النيس��������اني الذي ش��������هده العراق 
س��������واء عن طري��������ق مراك��������ز البح��������وث والدراس��������ات او 
املراكز  البحثية املتابع��������ة لعمل مجلس النواب او عن 
طريق وس��������أيل االعالم املرئية واملس��������موعة او مواقع 
 التواصل االجتماعي، ف��������ان هناك امورا وجد القضاة 
املرش��������حون انفس��������هم إزاءها فالترش��������يح البد ان يتم 

 عن طري��������ق كيان��������ات وائتالف��������ات سياس��������ية، نعم في 
القان��������ون االنتخاب��������ي ان هناك ترش��������ح بقأيمة مفردة 
 وهن��������اك قوأيم انتخابية ملس��������تقلني او مهنيني لكنها 
باالس��������تقراء العمل��������ي للنتأي��������ج االنتخابية تصطدم 
 بالنظ��������ام االنتخاب��������ي الذي ال تج��������د القوأي��������م املفردة 
والقوأيم املس��������تقلة فرصته��������ا الكبيرة ف��������ي الوصول 
الى  قب��������ة البرملان، فثمة عتب��������ة انتخابية تفرض على 
القأيمة الحصول على مجوعة من االصوات  للوصول 
اليه��������ا حس��������ب القان��������ون االنتخابي وه��������ذا األمر غير 
متيس��������ر على القوأيم املفردة او املس��������تقلة،  لذلك رشح 
القض��������اة انفس��������هم بقوائم وائتالف��������ات لها حضورها 
السياس��������ي باعتبارها قوائم لها تجربتها  الس��������ابقة 
وله��������ا حضوره��������ا ف��������ي االدارة التنفيذي��������ة للحكوم��������ة 
ومجال��������س الن��������واب الس��������ابقة والقان��������ون االنتخابي 
 يصب بمصلحتها وان تحقيق الفوز في االنتخابات 
يقتضي اختيار احد هذه القوائم للترشح من  خاللها 
وهو م��������ا فعله القاضي باعتبارهم مرش��������ح مس��������تقل 
ضمن القائمة وهو استفتاء ملقبولية القاضي  شعبيا 
ف��������ي تولي املنصب النيابي والحص��������ول على اصوات 
الناخب��������ني يعن��������ي ان املواطن وضع ثقته في  املرش��������ح 
القاض��������ي ليكون ممثل��������ه في مجلس الن��������واب بصفته 
رجل قانون وقض��������اء ومجلس النواب بٔامس  الحاجة 
لوجود رجال قانون وقضاء في املٔوسس��������ة الصانعة 

للتشريع القانوني. 
  واذا علمن��������ا ان الدعاية االنتخابية يس��������بقها نش��������اط 
اجتماعي وان القاضي ليس لديه النشاط االجتماعي 
 كغيره من املرش��������حني بحس��������ب طبيعة عمل��������ه امكننا 
معرف��������ة اهمي��������ة نج��������اح القاضي ف��������ي الوص��������ول الى 
 مجلس النواب ع��������ن طريق اصوات الناخبني وكم كنا 
نتمن��������ى لو ان الس��������ادة النواب من القض��������اة كتبوا  عن 

تجربتهم في العمل البرملاني لالطالع على ورٔويتهم 
املس��������تقبلية عند العمل في مجلس النواب  واملتحقق 
منها وغير املتحقق وأسباب كل ذلك للكتابة عن هذه 
التجرب��������ة باالس��������تناد الى تجارب  القضاة واالش��������ارة 
اليه��������ا، اال ان ذل��������ك ل��������م يحص��������ل وبالتٔاكي��������د ان ذل��������ك 
سيحصل مستقباًل، لكننا يمكن ان  نٔوشر ومن خالل 
املتابع��������ة ان ما يحس��������ب لتجربة القاض��������ي البرملانية 
هو الحص��������ول على ثقة الناخ��������ب  والتزامه واحترامه 
للمنصب ال��������ذي يمثله وبالتٔاكيد للموقع القادم منه، 
م��������ع ان هناك صعوب��������ات كثيرة  رافقت عمل��������ه اال اننا 
نٔوش��������ر على تجربة القاضي البرملانية ان القاضي / 
النائب ظل حبيس رٔوية  القائمة التي قدمته كمرشح 
فصار ضمن التكتالت السياس��������ية في مجلس النواب 
مع انه مس��������تقل  واس��������تقالليته كانت البد ان تنعكس 
عند ادائه ل��������دوره البرملاني وان اختلفت مع توجهات 
قائمت��������ه  االنتخابي��������ة، وكم كنا نتمن��������ى ان نرى منهج 
ورٔوي��������ة القاضي / النائب في عمله البرملاني بش��������قيه 
 املهم��������ني : الرقابة والتش��������ريع ففي الجان��������ب الرقابي 
يمتل��������ك النأي��������ب تجربة كبي��������رة في تطبي��������ق القانون 
ال  يملكها غي��������ره من النواب االخري��������ن واعتقدنا اننا 
س��������نرى رقابة تشريعية واستجواب برملاني يتماهى 
 مع الضخامة القانونية للنأيب وتكون محط دراس��������ة 
االكاديمي��������ني ف��������ي العم��������ل النيابي فض��������اًل عن حديث 
 ال��������رٔاي العام واالع��������الم وقبلها املواطن وف��������ي النهاية 
تنعكس ايجابا على عم��������ل البرملان، لكننا لم نالحظ 
 ذلك، والحظنا ان النأيب القاضي دخل ضمن مسيرة 
العمل البرملاني القائم على التجاذبات  السياسية او 
االتفاقات السياس��������ية وكان صوتًا للتحالف املنتمي 
الي��������ه اكثر منه نائبا مس��������تقاًل له رٔويت��������ه  ومنهجيته 
في مجلس النواب. ب��������ل اننا لم نر للنائب اي دور في 

تش��������ريع القوانني املنظمة للسلطة  القضائية وجاءت 
بش��������كل معتل بمجملها وخارج السياقات التنظيمية 
لرٔوي��������ة الس��������لطة القضائية لذلك لم  تصم��������د بكليتها 
احيان��������ا او ببعض مواده��������ا القانونية ام��������ام النقض 
الدستوري، ولم يكن له دور في الدفع  بالقوانني على 
االقل املنظمة للسلطة القضائية واملعززة الستقاللية 
القض��������اء والقضاة كما لم يكن ل��������ه  دور واضح ومٔوثر 

في عمل اللجان باعتباره عضوًا فيها واهمها : 
  اللجن��������ة القانونية ولجنة النزاه��������ة البرملانية والتي 
اعتقدن��������ا بانهم��������ا س��������يكونان م��������ن انش��������ط اللج��������ان 
ويمنح��������ان  العم��������ل البرملان��������ي رٔوي��������ة ومنهجا وعمال 
جديدا ومتغيرا اال ان الحال لم يكن بحس��������ب املتوقع، 
ان  تجربة القاضي البرملانية لم تكن باملس��������توى الذي 
كان الجميع يطمح برٔويته��������ا، فالقاضي له حضوره 
 س��������واء اكان ف��������ي العم��������ل القضائ��������ي او اي عم��������ل اخر 
ونجاحه سيكون انعكاس��������ا بالتٔاكيد علي مٔوسسته 
 القادم منها وعلى املٔوسسة التشريعية التي يمثلها، 
لذلك نرى بان وجود القاضي في املٔوسسة  التشريعية 
مه��������م جدا لتحقيق التنوع في مجلس النواب بوجود 
رجال يحملون ثنائية القان��������ون والقضاء  ويمنحون 
املٔوسسة التش��������ريعية فاعليتها وبخاصة في اللجان 
القانوني��������ة الصانع��������ة للتش��������ريع وه��������و عالمة  صحة 
لبناء مٔوسسات الدولة وتحقيق النظام الديمقراطي 
واملٔوسس��������ة القضائية هي املحور الرٔييس  والضامن 
للحقوق والحريات وهي الس��������احة الحقيقية لتطبيق 
القوان��������ني وكلما كانت القوانني من  االهمية بحس��������ب 
منظومتها الصانعة إنسانيًا ووطنيًا وقانونيًا كلما 
كان التطبي��������ق القضائي س��������ليمًا  واخيرًا كلنا آمل في 
ان ن��������رى القاضي في العمل البرملاني مس��������تقبال اكثر 

استثناًء وفاعلية وتٔاثيرا في  املؤسسة التشريعية. 

القاضي برلمانيا

أحيانا تتفق اإلرادات على املضي والس��������ير باتجاه سن وتشريع 
قان��������ون ما بدعوى الصال��������ح العام،  لكن قد تتباي��������ن الغايات بني 
تل��������ك اإلرادات كتباين واختالف غايت��������ي القط والبلبل من الرغبة 
 املش��������تركة في فتح قف��������ص البلبل التواق للحري��������ة، او ربما تكون 
الغاي��������ات كلها عبارة عن نوايا طيب��������ة  لكنها غير مقدرة للنتائج 
الت��������ي تلي األح��������الم الوردية ألصح��������اب الترف الفكري والس��������رف 
الثقاف��������ي  املبالغ في��������ه، إذا كان هناك في القان��������ون مبدأ أو نظرية 
تنازع القوانني في نطاق خ��������اص متعلق  بوجود عنصر أجنبي 
ف��������ي عالقة قانونية موضوع دعوى ما بني أطرافها، أو ربما كان 
هنال��������ك  ط��������رف أجنبي ما في تل��������ك العالقة بمعن��������ى كينونة أحد 
طرف��������ي الدعوى أجنبيا متص��������ورا وممكنا  طامل��������ا أن التنازع في 
هذه الحالة س��������يحدث بني قوان��������ني او قانونني منتميني لدولتني 
مختلفت��������ني كما  جاء النص عل��������ى موضوعه في امل��������ادة )30( من 

القانون املدني العراقي رقم )40(لسنة 1951. 
  لك��������ن هل ُيعق��������ل حدوث تنازع بني قوانني س��������ارية املفعول داخل 
الدولة الواحدة؟!,, وفي دعاوى  بني أطراف أو خصوم هم مواطنو 

الدولة الواحدة ؟
نظ��������را لعدم إمكان ذلك وعدم جوازه أصال لهذا بحثت مطوال عن 
مف��������ردة تليق وتنطب��������ق على حالة  التناقض التي تتولد بس��������بب 
وج��������ود قانونني داخل الدول��������ة الواحدة وتحكم��������ان حالة واحدة 
وعالق��������ة  قانوني��������ة واحدة ولكل منهم��������ا حكمان مغاي��������ران وآثار 
مغاي��������رة ومختلفة ولم أجد بنتيجة البحث  املطول الذي أوجزته 
هنا س��������وى كلم��������ة أو مصطلح )تداخ��������ل القوان��������ني( لوصف تلك 

الحالة الشاذة  عله يكون موفيا له. 
وإذا كان التداخل التشريعي لم يكن متصورا في العهود واألزمنة 
الس��������ابقة هنا في بالد الرافدين  وقوانينها وإذا كان هذا التنازع 
ب��������دوره غير متصور الوج��������ود بوفرة في قوان��������ني الدول األخرى 
فإن  وج��������وده وإمكانية وجوده في الع��������راق وقوانينه اليوم بات 
ف��������ي حكم املتصور، وهذا يمثل حالة غير  صحية وغير صحيحة 
ويجب معالجتها تش��������ريعيا قبل كل ش��������يء وقبل ترتيبها آثارا 
سلبية بنتيجة  التطبيق الذي سيواجه صعوبات جمة بال شك. 

يمثل التداخل التش��������ريعي احد اكبر املش��������اكل التي تواجه مطبق 
القانون األول وهو القاضي  واملدعي العام واملحامي ايضا، وهذا 
التداخل التش��������ريعي يحدث حينما يتم سن قانون او تشريع  من 
البرملان او الس��������لطة التش��������ريعية عموما بحيث تحدث حالة من 
التناق��������ض في نص مادة ما من  املواد التي يضمها قانون ما من 
القوانني مع نصوص قانون مس��������ن حديثا، أي بني نص قانوني 
 قدي��������م لكن��������ه نافذ ويأتي ُأكله كل حني مع ن��������ص قانوني جديد ال 
ُيعرف مدي��������ات نجاح تطبيقه بع��������د، اي  أن التداخل التش��������ريعي 
ُيقص��������د به هنا هو ذلك التداخل بني نص جديد مع نص قانوني 
لقان��������ون  س��������ابق او حتى مع ن��������ص دس��������توري وإذا كانت الحجة 
الحاض��������رة دوما تقول بأن هنالك محكم��������ة  خاصة عليا تبت في 
التناق��������ض هذا وترفع اللبس عنه في النهاية بقرار فإن الس��������ؤال 
الذي يطرح  نفسه بإلحاح دائما هو، وملاذا االضطرار دائما للوذ 
بقرار يفس��������ر نصا قانونيا يعتريه التناقض  والنفور مع قوانني 
أخرى ؟ ملاذا يتم سن نص قانوني مناقض لنص آخر أصال ؟, أال 
يؤدي هذا  الى إلحاق الحيف والضرر بطرف من أطراف الدعوى 
حت��������ى لو تمثل ذل��������ك الضرر والحي��������ف  بتأخر حس��������م دعوى من 
الدعاوى في انتظار صدور قرار من الهيئة القضائية األعلى في 
الدولة  والتي تبت في املوضوع أوال لرفع اللبس الحادث بنتيجة 
التصادم والتداخل التش��������ريعي بني  نصني قانونيني متناقضني 
؟,, أال يمك��������ن ابتداء التريث عن��������د إصدار قانون ما مخافة حدوث 

اي  تداخل لنصوصه مع نصوص قانونية موجودة أساسا؟
إن املالحظ في آليات اس��������تصدار واس��������تنان القوانني وتشريعها 
في بلدان الش��������رق عموما والشرق  األوسط خصوصا هو هيمنة 
الجان��������ب العاطفي على تل��������ك اآلليات بحيث تك��������ون تلك العملية 
ف��������ي  الغالب نتاج رد فعل جماعي ش��������عبي أو نخبوي في الدولة 
بنتيج��������ة حادث او مجموعة حوادث ما  تدفع الجهات الرس��������مية 
والش��������به الرس��������مية ومنه��������ا اإلعالم ال��������ى تأجي��������ج العواطف أكثر 
والدفع بالس��������لطة  التش��������ريعية الى اتجاه اإلسراع في سن قانون 
تتفاخر به الجهات الرس��������مية والس��������لطات املختص��������ة  امام الرأي 

الع��������ام الداخل��������ي وأمام ال��������دول واملنظمات األممية ف��������ي وقت تقع 
الطامة الكب��������رى والنتائج  غي��������ر املتوقعة والثقيل��������ة والتداعيات 
غي��������ر املنتظرة ف��������ي عملية تطبي��������ق نصوص ذل��������ك القانون على 
 مطب��������ق القانون ال��������ذي يجد من��������ذ البداية نصوصا س��������وف يرى 
ب��������أن تطبيقها يؤدي الى التصادم مع  نص قانوني آخر موجود 
وغير ملغى وال مع��������دل حتى, ما يؤدي في النتيجة العاجلة الى 
 اضط��������رار القاضي الى بذل العناي��������ة املوصوفة بما فوق املعتادة 
وبم��������ا يقترب من حدود عملية  االجته��������اد حتى في مورد النص 
ووجوده من قبل قاض حائر ألجل الوصول إلى حالة من  املواءمة 
ا للتداخل التش��������ريعي  ب��������ني النصوص املتصادمة املتناقضة درء
الذي يكون قد حدث  فعال ومنذ لحظات بدء نفاذ القانون املشرع 
حديثا واملناقض آلخر موجود بحيث إن الواقعة  الحادثة الحقا 
او موضوع الدعوى إنما تلعب او يلعب دور الكاشف للتناقض 
املتولد أساس��������ا منذ  لحظة س��������ن القانون املناقض وليس منشئا 

له وال بموِجد. 
إن أبس��������ط مثال يرد الذهن على حالة التداخل التش��������ريعي يمكن 
ملس��������ه اليوم واستش��������فافه من خالل  ميل بعض الجهات الرسمية 
والشبه الرسمية وكذلك منظمات املجتمع املدني ودعواتها الى 
 سن وتش��������ريع قوانني حماية األس��������رة والطفولة واألمومة وذلك 
من خالل القوانني التي يجب أن  تكون مماثلة ومحاكية لقوانني 
وتش��������ريعات البل��������دان واملجتمعات املتقدم��������ة والراقية واملتقدمة 
 صناعيا وبعب��������ارة أكثر صراحة، مح��������اكاة القوانني الغربية من 
دون إيالء جانب الخصوصيات  التي يفرضها الطابع الش��������رقي 
ملجتمعات الش��������رق عموما والشرق األوسط خصوصا ومن دون 
 إي��������الء أية أهمية بم��������ا هو موج��������ود فعال من قوان��������ني ومن مواد 
قانونية موجودة فعال والتي تتصدى  أساسًا بالتنظيم الدقيق 
ل��������كل حالة خ��������رق أو جريمة تمس كيان األس��������رة أو الطفل أو األم 

واألب  واألقارب. 
وكمثال بس��������يط على التداخل التش��������ريعي الذي سيحدث الحقا 
خالل تطبيق قانون جديد ُيس��������ن على  العجالة من األمر, كما هو 
معل��������وم فإنه وفق قانون األحوال الش��������خصية يجوز للقاضي أن 
يأذن  بزواج من بلغ الخامس��������ة عش��������ر من العمر ولم يبلغ الثامنة 
عش��������ر ش��������رط توفر األهلية والقابلية  البدنية بعد موافقة الولي 

الشرعي. 
ورغ��������م أن ن��������ص الفقرة )أ( م��������ن املادة الثامنة م��������ن قانون األحوال 
الش��������خصية العراقي لم يحدد املراد  واملقصود ب)من( الذي يروم 
الزواج إال أنه حتى في حال التس��������ليم بأن النص يشمل الزوجني 
او  الخاطبني )وهو املسلم به( فإن نص تلك املادة توجب موافقة 
الولي إلتمام عقد الزواج. جيد,  لكن هنالك نصوصا أو نصا في 
قانون العنف األسري النافذ في اإلقليم )إقليم ُكردستان العراق( 
 أو القانون رقم )8( لسنة 2011 وكذلك في قانون مناهضة العنف 
األس��������ري املراد إصداره في  برملان العراق )وهو باملناسبة قانون 
محاكي للنس��������خة الُكردستانية العراقية( ويكاد ان يكون  نسخة 
طبق اصل من��������ه, هذا القانون يعاقب من يدفع ابنته غير البالغة 
للثامنة عشر باتجاه الزواج  بعقوبات !!،,, بأيهما نأخذ في هذه 
الحالة ؟!,, نصوص قانون االحوال الشخصية التي هي  مقتبسة 
م��������ن الش��������ريعة؟، أم بقانون العنف االس��������ري وهو قان��������ون اوربي 
خال��������ص, ومعتمد في س��������نه  واصداره عل��������ى فرضية وجود ترف 

اجتماعي لدى افراد املجتمع املشبع بالتعاليم والقيم  والثقافات 
الشرقية الخالصة ؟

ثم ال تنس أم القوانني، الدستور، الدستور العراقي الحالي، ففيه 
مادة قانونية تؤكد بشدة على أن  كل قانون او قرار أو أمر يصدر 
خالف��������ا ألحكام الش��������ريعة هو مردود وال يؤخذ ب��������ه، فقد ورد في 
 امل��������ادة )2( أوال، منه النص بأن )االس���������الم دين الدول��ة الرس��������مي، 
وه�و مصدر أس����������اس للتش��������ريع:  أ. ال يجوز سن قانون يتعارض 

مع ثوابت أحكام اإلسالم(. 
مثال آخر أكثر بساطة، وفق قانون العنف األسري فإن قيام األب 
بصف��������ع ابن��������ه ولو صفعة واح��������دة  كفيل بأن يدخل��������ه الى الحبس 

ألشهر !!,,ألنه يكون قد اقترف جريمة العنف األسري. 
لكن وفق قانون العقوب��������ات العراقي النافذ فإن ضرب األب ألبنه 
ُيعد من أس��������باب اإلباحة بل  اس��������تعماال للحق وبالتالي ال ُيعتبر 
قيامه بضربه جريم��������ة بل فضيلة من فضائل التربية والتأديب، 
 فقد نصت امل��������ادة )41( من قانون العقوب��������ات العراقي رقم )111( 

لسنة 1969– 
عل��������ى )ال جريمة إذا وقع الفعل اس��������تعمااًل لح��������ق مقرر بمقتضى 

القانون ويعتبر استعمااًل للحق: 
تأدي��������ب الزوج لزوجته وتأديب اآلباء واملعلمني ومن في حكمهم 

األوالد القصر في حدود ما هو  مقرر شرعًا او قانونًا او عرفًا(. 
ال ب��������ل أن��������ه ووفق نصوص من قان��������ون رعاية األح��������داث رقم )76( 
لس��������نة 1983 الناف��������ذ وتحديدا في  نص املادت��������ني )29( و)30( منه 
تت��������م مس��������اءلة األب جزائيا إن لم يقم برعاي��������ة وتربية ابنه تربية 
 حسنة، وكما تعلمون فإن الضرب،)نقصد ضرب اآلباء واألمهات 
ألبنائه��������م( هو أس التربية  والتعليم والتنش��������ئة للصغار س��������واء 
كان ذلك في الغرب أو في الش��������رق، وال ُيعقل أن يدعي مش��������رع  ما 
مهما كان فاضال ومثاليا بأنه أكثر حنانًا وشفقة واهتمامًا من 
األبوين على ولدهما، وهذا ليس  بموضوعنا لكن الس��������ؤال هو, 
بأيهما نأخذ ؟!، أي القانونني أو أية قوانني منها نطبق في هكذا 

 حاالت ؟, ماذا لو جاء محاٍم )حوك( وقال لقاضي الجنح : 
 - )س��������يادة القاضي املحترم إن موكلي قام بتأديب ابنه مخافة أن 

ينحرف....الخ(؟,,،, 
هنا، أمام القاضي طريقان ال ثالث لهما،, إما يعتبر دفاع املحامي 
اعترافا من وكيل املتهم  بالجريمة املنس��������وبة اليه أي يعمل وفق 
قان��������ون مناهض��������ة العن��������ف األس��������ري، أو أن يعتبر أقوال��������ه دفاعا 
 مس��������تندا على قانون موجود بالفعل وه��������و أقدم عمرا من قانون 
العنف األس��������ري الجدي��������د الطارئ, أي  أن يأخذ بأس��������باب اإلباحة 

التي تنص عليها املادة ) 41( من قانون العقوبات العراقي!. 
نحن هنا أمام ظاهرة التداخل التش��������ريعي الصارخ والذي يمكن 
تفاديه عن طريق الدراسة  األعمق ومن كل الجوانب لخصوصيات 
القوانني األخ��������رى املوج��������ودة بالفعل وتهيئ��������ة املجتمع  توعويا 
وتثقيفي��������ا ألجل تقب��������ل تطبيق قوانني حديث��������ة محاكية لقوانني 
دول تختل��������ف في الكثير من  قيمها عن قيمنا الش��������رقية، ألجل أن 
يحقق القانون املراد إصداره غاياته الس��������امية أواًل، أو على  األقل 
أن ال يتس��������بب في إلحاق األذى بمن ستطبق عليهم تلك القوانني 
أو بموض��������وع دعوى م��������ا أو  أطرافها الحقا ألن مف��������ردة التداخل 
التش��������ريعي والتناق��������ض والتصادم بني القوان��������ني ليس هو بأمر 
 منحصر على التناقض الكتابي او التداخل الرمزي او التصادم 
النظري بل إن التداخل هذا  س��������يولد نتائج وآثار س��������تكون كافية 
الى إرتفاع األصوات هذه املرة ألجل إلغاء القانون الذي  سيسبب 

الضرر اكثر من النفع الظاهر. 
إن قوان��������ني مناهضة العنف األس��������ري هي الي��������وم في املجتمعات 
الشرقية والشرق األوسطية في  ظل سيادة سلطان القيم الشرقية 
الخالصة س��������واء كانت قيما عابرة للقارات او قيما قبلية خاصة 
 بمجتمع صغير تصبح حالها ف��������ي النهاية وعند التطبيق مثل 
الخمر، س��������وف تخدر املجتمع  وتوهمه بالخيال الجميل وسوف 
تعبر به آنيا للتحليق في س��������ماوات أوهام الرقي املوهوم لكنها 
 لن تحقق له أبدًا الغاية األس��������مى وهي حماية األسرة بسبب عدم 
مناس��������بتها زمانيا ومرحليا مع قيم  املجتمع ومع بقية قوانينه 
النافذة والس��������ارية، إن قوانني مناهضة العنف األسري اليوم هي 

 كالخمر، ضرره أكثر من نفعه. 

قوانين مناهضة العنف األسري والتداخل التشريعي

القاضي اياد محسن ضمد

القت��������ل الجماع��������ي ملواطن��������ني عزل 
يمارس��������ون حقهم ف��������ي الحياة او 
االحتجاج الس��������لمي يصنف على 
انه  جريمة ضد اإلنس��������انية، والن 
ف��������ي ه��������ذه الجريمة من البش��������اعة 
الشيء الكثير فأنها تمس الضمير 
 االنساني واالجتماعي للمواطنني 
وألجل ذلك فان مالحقة مرتكبيها 
لي��������س واجب��������ا قانوني��������ا فق��������ط بل 

 وواجب إنساني أيضا. 
وحيث ان النوايا الحسنة ال تبرر 
النتائج الس��������يئة، فال يمكن قبول 
اي تبري��������رات ملثل ه��������ذه الجرائم، 
 يق��������ول ممث��������ل املدعي الع��������ام امام 
الدول��������ة  )ان  نورمب��������رغ  محكم��������ة 
ال ترتك��������ب جرائ��������م ب��������ل يرتكبه��������ا 
االش��������خاص  الطبيعي��������ني وان اي 
مته��������م بجريم��������ة ضد االنس��������انية 
يج��������ب ان ال يحتمي م��������ن العقاب 
خل��������ف اوام��������ر رؤس��������ائه  او خلف 
الفقه القانون��������ي الذي يعتبر هذه 
الجرائم اعم��������ال دولة بل يجب ان 
يعاقب بما يس��������تحقه من  عقاب( 
وتأسيس��������ا على ذلك ف��������ان القادة 
يتحملون  وتوابعهم  العسكريني 
املس��������ؤولية الجزائية ع��������ن جرائم 
 القتل التي يقترفونها، وقد بينت 
امل��������واد ) ٣٠،٢٨ ( من نظ��������ام روما 
االساس��������ي للمحكم��������ة الجنائي��������ة 
 الدولي��������ة االركان االربعة الواجب 
توافرها ف��������ي الجريمة كي تعتبر 
جريم��������ة ض��������د االنس��������انية وه��������ي 
رك��������ن  مادي ورك��������ن معنوي وركن 
قانون��������ي واخرها الرك��������ن الدولي 
وال��������ذي يعني ان تك��������ون الجريمة 
ماسة  بالضمير االنساني العاملي 
او ان تهدد الجريمة االمن والسلم 
االنس��������اني  والضمير  الدولي��������ني، 
العاملي  هو الشعور الدولي املبني 
عل��������ى مب��������ادئ االخ��������الق والقي��������م 

االنسانية املثلى. 
املذك��������ورة  االركان  ب��������ني  وااله��������م    

ويعن��������ي  املعن��������وي  الرك��������ن  ه��������و 
يتحم��������ل  العس��������كري  القائ��������د  ان 
لجرائ��������م  املس��������ؤولية  الجزائي��������ة 
القت��������ل الجماعي او االب��������ادة التي 
يرتكبه��������ا بش��������خصه لي��������س ذل��������ك 
فقط بل ان نظام روما  االساس��������ي 
جعل القادة العسكريني مسؤولني 
حت��������ى ع��������ن الجرائ��������م املرتكبة من 
قب��������ل توابعه��������م اس��������تنادا  لنظرية 
االحتمال��������ي  او  املفت��������رض  العل��������م 
باعتب��������اره علما كافيا كي تنهض 
القائد  كون  الجزائية  املس��������ؤولية 
 العس��������كري عليه ان يراقب مس��������ير 
االح��������داث ويتوق��������ع نتائجها وان 
ذل��������ك يعن��������ي ان مس��������ؤولية القائد 
 العسكري هي مس��������ؤولية اصلية 
تبعية  عن جرائم��������ه ومس��������ؤولية 
عن جرائم تابعيه والذي يس��������مى 
 باملس��������ؤولية عن فعل الغير وهو 
م��������ن القواع��������د العام��������ة  اس��������تثناء 
الشخصية.  الجزائية  للمسؤولية 
هذا  االس��������تثناء اتى به نظام روما 
علي��������ه صراحة  االساس��������ي ونص 
في امل��������ادة ٢٨ والتي حملت القائد 
الجرائ��������م  مس��������ؤولية   العس��������كري 
املرتكب��������ة من ق��������وات تابعة المرته 
وس��������يطرته نتيجة عدم سيطرته 
تل��������ك  عل��������ى  الس��������لمية   الس��������يطرة 
القوات واس��������تنادا ملب��������دا التكامل 
القانون��������ي ب��������ني القان��������ون الدولي 
والقان��������ون  املحل��������ي ف��������ان محاكمة 
القائد العس��������كري محليا تس��������قط 
محاكمت��������ه دولي��������ا ف��������اذا افلت من 
العقاب املحلي  حينذاك س��������تطاله 
املحاكمة ام��������ام املحكمة الجنائية 
الدولية فاستخدام العسكر للقوة 
ل��������م يعد مت��������روكا  الرادته��������م بل ان 
لقواعد  س��������لطاتهم حددت وفق��������ا 
دولي��������ة وان اي اس��������تخدام مف��������رط 
وغير مب��������رر للقوة تجع��������ل  القادة 
العس��������كريني عرض��������ة ملحاكم��������ات 

محلية او دولية. 

المسؤولية الجزائية 
للقادة العسكريين

القاضي صباح الداوودي

القاضي ناصر عمران
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ترويج مخدرات

الجنائي��������ة  املحكم��������ة  أص��������درت 
استئناف  رئاس��������ة  املركزية في 
بغ��������داد/ الرصاف��������ة االتحادي��������ة 
حكما بالس��������جن  ملدة 15 س��������نة 
وغرام��������ة مالي��������ة قدرها عش��������رة 
يق��������وم  مل��������دان  دين��������ار  مالي��������ني 
بتعاطي وترويج املواد املخدرة 

 في بغداد/ منطقة األمني. 
وافاد مراسل "القضاء" أن "املدان 
اعترف ف��������ي مرحلتي التحقيق 
بتعاطيه  والقضائي  االبتدائي 
الكريس��������تال  مل��������ادة   وش��������رائه 
املخ��������درة واالتج��������ار به��������ا، كما 
اقوال  ال��������ى  املحكمة  اس��������تمعت 
الشهود )أفراد  املفرزة القابضة( 
الذين اف��������ادوا بعثورهم على 5 
غرام��������ات من مادة الكريس��������تال 
املخ��������درة مع مي��������زان  الكتروني 
ومسدس صوتي اثناء إلقائهم 

القبض على املدان". 
وأض��������اف املراس��������ل أن "املحكمة 
وج��������دت أن األدل��������ة املتحصل��������ة 
كافي��������ة ومقنع��������ة إلدان��������ة املتهم 
وفق أحكام  امل��������ادة 28/أوال من 
واملؤث��������رات  املخ��������درات  قان��������ون 

العقلية رقم 50 لسنة 2017. 

استئناف األنبار  

صدقت محكمة تحقيق الخالدية 
باالعت��������راف عن  أق��������وال متهمني 
وتعاط��������ي  املتاج��������رة  جريم��������ة 

املخدرات.  
وذك��������ر مراس��������ل املرك��������ز اإلعالمي 
أن  األعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
"متهم��������ني اعترفوا أم��������ام قاضي 
محكمة  تحقيق الخالدية التابعة 
لرئاسة محكمة استئناف األنبار 
وتروي��������ج  بتج��������ارة  االتحادي��������ة، 
املخ��������درات  بأنواعه��������ا املختلف��������ة 

وحيازة كميات كبيرة". 
"املف��������رزة  أن  املراس��������ل  وأض��������اف 
بحوزته��������م  ضبط��������ت  القابض��������ة 
كمي��������ات كبي��������رة م��������ن املخ��������درات 
واملؤثرات  العقلية، منها ٥٥ كغم 
)خمس��������ة وخمس��������ون كيلوغرام( 
م��������ن م��������ادة الحشيش��������ة و٤٠ ألف 

حبة مخدرة نوع  صفر واحد". 
وتابع املراسل أن" املحكمة صدقت 
اق��������وال املتهم��������ني اس��������تنادا إل��������ى 
أح��������كام املادة  28/أوال من قانون 
 املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 
50 لس��������نة 2017، وتمت إحالتهم 
إلى محكم��������ة املوض��������وع لينالوا 

 جزاءهم العادل". 

قتل صيدلي

صدقت محكم��������ة تحقيق بغداد 
اثنني  اق��������وال متهمني  الجديدة 
اقدما على قتل دكتور صيدالني 

في منطقة  البلديات. 
وأوضح مراس��������ل "القض��������اء" أن 
"املتهم��������ني اعترف��������وا باتفاقه��������م 
املح��������الت  اح��������د  س��������رقة  عل��������ى 
التجاري��������ة واثن��������اء  مرورهم في 
امام  توقفوا  البلدي��������ات  منطقة 
لغ��������رض  الصيدلي��������ات  اح��������دى 
تنفي��������ذ عملية الس��������رقة وتحت 

تهديد  السالح". 
ه��������م  "املتهم��������ني  أن  وأض��������اف 
داخ��������ل  كان  احده��������م  )اش��������قاء( 
الصيدلية نف��������ذ العملية بعدما 
ح��������اول املجنى عليه  االمس��������اك 
به، فيما كان دور شقيقه االخر 

متابعة ومراقبة الطريق". 
وأش��������ار إل��������ى أن "عملي��������ة القاء 
القبض تمت م��������ن قبل مكافحة 
اجرام بغداد عن طريق كاميرات 
 املراقبة، وج��������رى توقيفهم وفقا 
الح��������كام امل��������ادة 406/ 1 / أ من 
وبص��������دد  العقوب��������ات  قان��������ون 
املوض��������وع  احالته��������م  ملحكم��������ة 

لينالوا جزاءهم العادل". 

نينوى/ رغد سمير

في لفتة إنسانية جذبت أنظار الوسط 
القانون��������ي ف��������ي نين��������وى، ب��������رأ القضاء 
مواطن��������ا موصليا اضط��������ره  الجوع إلى 
أكل طيور ج��������اره أثن��������اء الحصار الذي 
فرض��������ه تنظي��������م داع��������ش اإلرهابي على 

املدينة. 
واس��������تقبل قاض��������ي تحقي��������ق املوصل/ 
األيمن ش��������كوى تتزام��������ن تفاصيلها مع 
األح��������داث العاصفة التي أمل��������ت  بمدينة 
املوص��������ل في حقب��������ة احتالله��������ا من قبل 

عصابات داعش اإلرهابية. 
ويق��������ول صاحب الش��������كوى ف��������ي الورقة 
املقدم��������ة إل��������ى القاضي "بتاري��������خ الرابع 
م��������ن ش��������هر آذار م��������ن ع��������ام   2017 وأثناء 
معارك التحرير كانت عصابات داعش 
اإلرهابية تقوم بإخالء دور منطقة حي 
 الف��������اروق من س��������اكنيها, غ��������ادرت الدار 

م��������ع عائلتي قس��������رًا راضخني لس��������طوة 
إل��������ى  منطق��������ة  متوجه��������ني  الدواع��������ش 
الزنجيلي وفي مس��������اء اليوم ذاته عدت 
إلى منزل��������ي لالطمئنان علي��������ه ألجد أن 

حريقًا أصابه جراء  قذيفة هاون".  
ويضي��������ف املش��������تكي "هرع��������ت مس��������رعا 
أتفقد الدار وأجزاءه فلم أجد غير حطام 
ولكن لفت نظري قفص  الطيور فذهبت 
إليه ألج��������د أن الطيور التي كنت أربيها 
وعدده��������ا )49( طي��������را ق��������د فق��������دت بفعل 
فاعل,  س��������ألت املتبقني من أهالي الحي 
املختبئني في بيوتهم لتجمع إجابتهم 
بأن الحدث )ع.م( وهو جاري  قد س��������طا 
عل��������ى داري بعد قصفه واس��������تولى على 

الطيور فيه". 
وأكم��������ل "بع��������د تحري��������ر منطقت��������ي م��������ن 
الس��������ارق  التقيت  اإلرهابية  العصابات 
واعت��������رف بذلك متذرع��������ًا بالجوع  الذي 
أصابه مع أسرته فلم يجد شيئًا يأكله 
فاضطر إلى س��������رقة طيوري لسد رمقه 

وأسرته بتناوله  إياها". 
م��������ن جانبه، يذك��������ر املتهم ف��������ي معرض 

إفادت��������ه أم��������ام قاضي التحقيق "أس��������كن 
مع عائلتي في منطقة  الفاروق الكائنة 
باملوص��������ل القديم��������ة, حي��������ث كان عمري 
وكان��������ت  س��������نة(..   16( الح��������ادث  وق��������ت 
املدينة ف��������ي  أوج عمليات التحرير التي 
صادف��������ت في ش��������هر آذار من ع��������ام 2017 
وكان القصف على أشده  والدواعش قد 
أخلوا املنطقة من ساكنيها لكن أسرتي 
كانت من القالئل الت��������ي لم ترضخ ألمر 
 الدواع��������ش بالتهجي��������ر, إذ ال م��������كان لها 
تلوذ به، وكنت أش��������اهد أفراد أس��������رتي  
في تلك اللحظ��������ات الحرجة  يتضورون 
جوع��������ًا وخوف��������ا, لم أع��������د أحتم��������ل ذلك 
الواقع الذي ف��������رض علينا فخرجت إلى 
الحي مخاطرًا  بحياتي باحثًا عما يسد 

رمق جوعي وأسرتي". 
وتابع في افادته "س��������رُت بني األزقة في 
ح��������ٍي خ��������ال إال م��������ن أص��������وات الرصاص 
بعيد وانفجار قنابل  الهاون ألش��������اهد 
باب أحد ال��������دور مفتوحًا, كنت أدرك أن 
األس��������رة القاطنة فيه قد ُهجرت قس��������رًا 
ُأس��������وة  ببقية أهالي الحي فدخلت الدار 

التي كان��������ت النار ت��������أكل جوانبه بفعل 
قذيفة هاون باحث��������ًا عن الغذاء الذي  لم 
يكن لي غاية غيره. لم أجد بالدار شيئًا 

يلف��������ت نظ��������ري إال قفصًا للطي��������ور منها 
م��������ا كان ق��������د نفق أثر  الج��������وع ومنها ما 
قد قتل بفع��������ل القذائف الس��������اقطة على 

ال��������دار, كان عددها كثي��������را لكني وجدت 
)16(  طيرا منه��������ا ال يزال حيًا فأخذتهم 
جميعًا وذهبت بهم إلى أس��������رتي حيث 
قم��������ُت بذبحها وطبخها لهم  لنتناولها 
لننج��������و بلحمها بأنفس��������نا م��������ن هالك 

الجوع وقسوته". 
وبع��������د إط��������الع املحكم��������ة على ش��������كوى 
املشتكي واس��������تماعها إلى إفادة املتهم 
الحدث وأقوال الش��������هود  والوقوف على 
حيثيات الدعوى وجدت املحكمة توفر 
ش��������روط حالة الضرورة في فعل )املتهم 
 الحدث( وفقًا ملا تقتضيه املادة )63( من 
قانون العقوبات, علي��������ه قررت محكمة 
أحداث نينوى بعدم  مس��������ؤولية الحدث 
)ع.م( ع��������ن الجريمة املس��������ندة إليه وفق 
املادة )444( م��������ن قانون العقوبات وأنه 
ال  ُيسأل جزائيا عنها وأن املتهم ارتكب 
الفعل بغاية س��������د رمق جوعه وأس��������رته 
بع��������د فرض عصابات  داع��������ش الحصار 
ونف��������اذ امل��������واد الغذائي��������ة ال��������ذي لم يكن 
بإرادت��������ه وليس لديه داف��������ع إجرامي في 

فعله، وصدق  القرار تمييزيًا. 

القضاء يبرئ جائعا أكل طيور جاره أثناء حصار "داعش" 

الوصية الواجبة هي انتقال ما يس��������تحقه الولد ذكرا كان 
أم أنثى فيما لو كان حيا في تركة أي من  والديه في حالة 
وفات��������ه قب��������ل أي منهما بحكم القانون إل��������ى أوالده على أن 
ال تزي��������د على ثل��������ث التركة،  وحس��������ب نص امل��������ادة الرابعة 
والس��������بعني في تعديله الثالث لقانون األحوال الشخصية 
رقم )188( لس��������نة   1959 في فقرته��������ا األولى )إذا مات الولد 
ذكرا كان ام أنث��������ى قبل وفاة أبيه او امه فأنه يعتبر بحكم 
 الح��������ي عند وفاة اي منهما وينتقل اس��������تحقاقه من االرث 
الى اوالده ذكورا أكانوا ام اناثا حسب االحكام  الشرعية(، 
وان الش��������ريعة اإلس��������المية لم تش��������ر نصا الى آلية تقسيم 
التركة بما يخص األحفاد املتوفى  والدهم او والدتهم قبل 
جدهم صاح��������ب التركة، بالرجوع ألح��������كام الفقرة )2( من 
املادة )الرابعة  والس��������بعني( من قانون األحوال الشخصية 
التي نصت على )تقدم الوصي��������ة الواجبة بموجب الفقرة 
أوال  م��������ن هذه املادة على غيرها م��������ن الوصايا األخرى في 
االس��������تيفاء من ثلث التركة(، حيث راعى  املش��������رع العراقي 
احتمالي��������ة تزاح��������م الوصي��������ة الواجبة م��������ع وصايا اخرى 
صادرة م��������ن املورث فأعط��������ى  االولوية للوصي��������ة الواجبة 
في االس��������تيفاء من ثل��������ث التركة، ولكن توج��������د عدة موانع 

لتطبي��������ق الوصي��������ة  الواجبة لألحف��������اد منه��������ا ان الوصية 
الواجب��������ة لها طبيعة اإلرث من بع��������ض النواحي بذلك فأن 
موان��������ع  الوصي��������ة الواجبة هي ذاتها بع��������ض موانع اإلرث 

وموانع اخرى خاصة بها. 
  وحيث أن املشرع العراقي لم يذكر موانع اإلرث في قانون 
األحوال الشخصية فيقتضي الرجوع  الى أحكام الشريعة 
اإلسالمية بهذا الش��������أن استنادا ألحكام املادة )األولى/2( 
واملادة )التسعني( من  القانون املذكور، حيث اشارت املادة 
ألربع��������ة موانع لإلرث ه��������ي الرق والقت��������ل واختالف الدين 
 واخت��������الف الدارين، وان مانع ال��������رق ال مجال لتطبيقه في 
الوق��������ت الحاضر، والقت��������ل ال يمكن تصوره  من جانب االب 
او االم للجد او الجدة كون الوصية الواجبة اوجبت وفاة 
االب او االم قب��������ل الجد او  الجدة، اال في حالة تأخر نتيجة 
القتل ويتوف��������ى الجد او الجدة بعد وفاة قاتلهما االبن او 
البن��������ت، ولكن  يمكن تصور ذلك ل��������و حدث من قبل الحفيد 
املس��������تحق للوصي��������ة الواجبة فف��������ي حال قتل��������ه لجده فال 
يستحق  التركة استنادا ألحكام املادة )الثامنة والستني( 
من قانون االحوال الشخصية التي نصت على )ان ال  يكون 

املوصى له قاتال للموصى( وتعتبر مانعا للميراث. 

تزاحم الوصايا مع الوصية الواجبة
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ٕان وج��������ود نصوص قانوني��������ة، مبهمة، غي��������ر واضحة، ٔاو 
تك��������ون غير ذات جدوى، ٔاو ٔاي س��������بب من  األس��������باب التي 
يراها القاض��������ي ٔاو محكمة التمييز ٔانه��������ا تخالف الفطرة 
االنس��������انية ٔاو النظ��������ام العام،  يجعل من مس��������ٔالة تطبيقها 
بش��������كل حرف��������ي غي��������ر وارد اجتماعي��������ا وثقافي��������ا وحت��������ى 
اخالقيا، ذلك ٔان تطبيق  القانون ال يعني االلتزام الحرفي 
بنص��������وص القان��������ون، بل يعني اس��������تجالء رغبة املش��������رع 
الجليلة ف��������ي  تٔاطير وصيانة املجال الذي ش��������رع فيه ذلك 
القانون. ولعل النصوص الت��������ي تتعلق بالحل  والحرمة، 
من ٔاهم النصوص التي تستدعي تدخال من قبل القضاء، 
بغية الوصول ٕالى توج��������ه  واضح وصريح يحمي حقوق 
االف��������راد، ويمن��������ع وجود خ��������رق قانوني ٔاو ش��������رعي. ولعل 
املخت��������ص،  يعرف جي��������دا ٔان قان��������ون األحوال الش��������خصية 
العراق��������ي، يعاني من ٕاش��������كاليات كبي��������رة وخطيرة، تهدد 
 وج��������ود االس��������رة واملجتم��������ع ككل، فيما لو طبقت بش��������كل 
حرف��������ي من قب��������ل القض��������اء. خصوص��������ا وٕان  تش��������ريع تلك 
النصوص كان في زمن يختلف عن الزمن الحالي، ونظام 
الدولة يختل��������ف عن نظام  الدولة الحال��������ي. ونتيجة لعدم 
فاعلية الس��������لطة التش��������ريعية في متابعة النصوص التي 
تحت��������اج الى  تعدي��������ل او ٕالغاء، كان الب��������د للقضاء ٔان يقول 
كلمته في املوضوع، نظرا ملا حمله القانون  والدستور من 
مسٔووليات جس��������يمة وخطيرة، تتعلق بتطبيق القانون 
والدس��������تور. ففي الوقت الذي  نجد ٔان القانون، وّس��������ع من 
نطاق األسباب التي تعطي الحق للزوجة بطلب التفريق، 
كان للق��������اء  رٔاي ٓاخر، عبر تضييق تلك األس��������باب، وٕان ذلك 
الرٔاي يدعمه الدستور الذي نص على ٔان  العراقيني ٔاحرار 
بااللتزام بٔاحوالهم الشخصية. فرغم ٔان القانون يتضمن 
الكثي��������ر من االيجابيات،  لكن بنفس الوقت ثمة س��������لبيات 
كثي��������رة، وتلك الس��������لبيات، ل��������م يكن الغرض م��������ن وضعها 
االمتثال  للشريعة االسالمية، بقدر ما هو تحقيق ٔاهداف 
سياسية ٔاو التوافق مع توجهات السلطة في تلك  الفترة. 
واألمثل��������ة كثيرة على وجود مش��������اكل خطي��������رة تضمنها 
القانون، لو طبقت حرفيا من قبل  القضاء، لترك تطبيقها 
مشاكل اجتماعية كبيرة، من اهمها كثرة حاالت الطالق، 
والتفريق.  ناهيك عن اآلثار الخطيرة التي يخلفها الطالق 
والتفري��������ق. ومن األمثلة الواضح��������ة والصريحة  على تلك 
االش��������كاليات، هو ما تضمنه الفص��������ل الثاني من القانون 
الذي جاء بعنوان التفريق  القضأيي. فاملادة 40 وضعت 5 
اسباب للزوجني لطلب التفريق. واملادة41 وضعت سببا 
 واحدا وهو وجود الخالفات ب��������ني الزوجني. ٔاما املادة 43 
فقد ٔاباحت للزوجة فقط 9 اسباب عند  تحققها فٕانه يحق 
للزوج��������ة طلب التفريق. بالتالي، فٕاننا ٔامام 15 س��������ببا لو 

تحق��������ق ٔاحدهما فٕانه  باإلمكان رفع 
دعوى تفريق من قب��������ل الزوجة و5 
اس��������باب فق��������ط وضعه��������ا القان��������ون 
لل��������زوج فقط.  والس��������ٔوال هن��������ا: ماذا 
ل��������و التزمت املحاكم بنص املادة 41 
و43 بش��������كل حرفي؟ ماذا لو ٔاجابت 
 املحكم��������ة طل��������ب الزوجة ملج��������رد ٔان 
ال��������زوج لم يس��������دد نفقة مس��������تحقة 
عليه ملدة ش��������هرين بعد امهاله من 

 قبل التنفيذ؟

القانون وباب التفريق الواسع

تعتبر جريمة غس��������ل االموال من الجرائم العمدية حيث يقوم 
فاعله��������ا باتباع وس��������ائل التموي��������ه والخداع  الخف��������اء املصدر 
الحقيق��������ي ألمواله غير املش��������روعة وذلك بغي��������ة تحويلها الى 
الدورة االقتصادية  املش��������روعة التي يحميها القانون الضفاء 

الصفة املشروعة على تلك االموال.  
ان تحديد الطبيعة القانونية لجريمة غس��������ل االموال امر مهم 
ذلك الن الدراس��������ات املالي��������ة والقانونية  تعتبر جريمة غس��������ل 
االم��������وال ذات تأثي��������رات س��������لبية على االقتصادي��������ات الوطنية 
نظ��������ر لكونها م��������ن الجرائم  العمدية املصطنع��������ة وتطغى على 
جرائم غس��������يل األموال س��������مات وخصائص الجريمة املنظمة، 
حتى  ان تأثيراتها الضارة ال تقتصر على الفرد وانما تشمل 
عم��������وم افراد املجتمع. فجريمة غس��������ل االموال  كما نعلم يمكن 
أن تنش��������أ بداية من س��������رقة أموال احد االفراد او بيع املخدرات 
الى افراد اخرين او من  تجارة الس��������الح او االتجار بالبش��������ر او 
من خالل اس��������تغالل الوظيفة العامة او م��������ن جرائم التهريب...

ال��������خ  من الجرائم. ولك��������ن العبرة هي في توجي��������ه هذه االموال 
غير املشروعة بتهريبها مثال الى البنوك  واملؤسسات املالية 
وادخالها ضمن نشاطها الشرعي الذي يحميه القانون وهنا 
س��������تكون الكارثة حيث  االرباح الطائلة البعيدة عن س��������لطان 
الضريب��������ة والتكافؤ غير العادل على حس��������اب مؤسس��������ات لن 
تخالف  اح��������كام القانون.لذلك يأتي القانون ليضع هيكل هذه 
الجريم��������ة ويحدد من هو فاعلها ويضع العقوبات  املناس��������بة 
له حماية للفرد واملجتم��������ع. وتعتبر هذه الجريمة املصطنعة 
جريمة تبعية في االسلوب  واقتصادية من حيث الهدف. فهي 
تبعية لكونه��������ا تفترض وقوع جريمة أصلية س��������ابقة )وهي 
املص��������در  التمويلي غير املش��������روع لها (،وهي تبقى مس��������تقلة 
عنها بصورة موضوعية تمكن الس��������لطة من مالحقة  فاعلها 
بصورة مس��������تقلة ومعاقبت��������ه عن جريمة غس��������ل االموال عند 
ارتكابه��������ا وعل��������ى ذلك فأن م��������ن يرتكب  جريمة غس��������ل االموال 
سيعاقب مرتني وبصورة مستقلة ) املرة االولى ( عن جريمته 
االصلية و)  املرة الثانية ( عن جريمة غسل االموال. اما كونها 
اقتصادية م��������ن حيث الهدف فذلك يعود لكونها  كأي )جريمة 
اقتصادية ( تجرم على أساس تأثيراتها السلبية على النظام 
االقتصادي الدولي ان  جريمة غس��������ل االم��������وال هي من جرائم 
االعتداء عل��������ى االموال والتي تقع في صميم القس��������م الخاص 
 لقان��������ون العقوب��������ات وحيث انها م��������ن الجرائ��������م التي تتخطى 
حدود الدولة الواحدة فهي تدخل في نطاق  دراسات القانون 

الجنائ��������ي الدولي. وتعد جريمة غس��������ل 
األم��������وال جريمة قصدي��������ة، تمتد إلى كل 
م��������ن حاز  أو امتلك أو احتفظ أو س��������اعد 
أو ساهم أو توس��������ط أو وّسط أو تدخل 
في أي مرحلة من مراحل هذه  الجريمة، 
ش��������ريطة توافر عنصر املعرف��������ة والعلم 
)القص��������د( بذلك س��������واء تم ذل��������ك من قبل 
أش��������خاص أو  مؤسس��������ات مصرفي��������ة أو 
مالية، ألن ذلك من ش��������أنه املساهمة في 
إخفاء مصدر األموال املغسولة أو  املراد 

غسلها. 

الطبيعة القانونية لجريمة 
غسل االموال

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي
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ص��������در للمحامي نزار محمد حس��������ن املاللي 
الكتاب املوس��������وم )كيف تشتكي أمام قاضي 
التحقي��������ق(  وال��������ذي يتضم��������ن 200 ش��������كوى 

)251( صفحة.   جزائية ب�
ملوض��������وع  كش��������فًا  الكت��������اب  مع��������د  وق��������دم 
الجزائي��������ة،  الش��������كوى  وأس��������رار  خفاي��������ا 
م��������ن  نم��������اذج  كبي��������رة  بمجموع��������ة  مع��������ززًا 

ال��������ى  س��������ُتقدم  الت��������ي  العملي��������ة  العرائ��������ض 
قاض��������ي التحقي��������ق، حي��������ث قدمه��������ا بصورة 
 مبس��������طة وباختص��������ار  ورصانة وبإس��������ناد 

قانوني. 
كم��������ا يحوي الكتاب على مجموعة واس��������عة 
وش��������املة من نم��������اذج الش��������كاوى القضائية 
والتطبيق��������ات العملي��������ة  به��������دف العمل على 

استكش��������اف أس��������رار قان��������ون العقوب��������ات من 
خالل نم��������اذج من الش��������كاوى الجزائية التي 
 احت��������وت كل النص��������وص العقابي��������ة الواردة 
زت 

ّ
ع��������ز ان  بع��������د  العقوب��������ات،  قان��������ون  ف��������ي 

واس��������ندت بالخط��������وات  اإلجرائية الس��������ليمة 
 املذك��������ورة ف��������ي قان��������ون أص��������ول املحاكم��������ات 

الجزائية. 

كيف تشتكي أمام قاضي التحقيق؟
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