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املوصل بسبب تردي الوضع االقتصادي
أولياء األطفال )احملضونني( يضعون 4 
طلبات على طاولة رئيس  استئناف دياىل

قاضيتان يعلقن على ارتفاع حاالت الطالق 
يف الكرخ

بغداد / مروان الفتالوي

األعل��������ى  القض��������اء  ش��������هد مجل��������س 
تشكيال جديدا للمحكمة االتحادية 
العلي��������ا بعد تعط��������ل أعمالها طيلة 
املدة  املاضية بسبب وجود شواغر 
ف��������ي أعضائها وع��������دم وجود نص 

قانوني لتسمية أعضاء جدد. 
وبعد إق��������رار مجلس النواب قانون 
تعديل األمر رقم )30( لس��������نة 2005 
)قانون املحكمة االتحادية  العليا(، 
عق��������د القض��������اة املكلف��������ون باختيار 
تش��������كيلة جدي��������دة اجتماعات عدة 
رئي��������س  اختي��������ار  خالله��������ا  أتم��������وا 
وأعضائه��������ا  للمحكم��������ة   ونائ��������ب 
األصالء واالحتياطيني بتش��������كيلة 
قضائي��������ة خالصة ضمت نخبة من 
القضاة  الخبراء بالش��������ؤون املدنية 

والدستورية. 
وتنتظر طاولة املحكمة االتحادية 
مهمات عديدة الس��������يما مع اقتراب 
وكذل��������ك  النيابي��������ة،  االنتخاب��������ات 
 الدعاوى املعلقة في املدة السابقة. 

وأعل��������ن مجلس القضاء األعلى عن 
اكتمال تشكيل املحكمة االتحادية 
العلي��������ا ورفع األس��������ماء إلى رئيس 
املرس��������وم  إلص��������دار   الجمهوري��������ة 
وف��������ق  بتعيينه��������م  الجمه��������وري 

التشكيل االتي:- 
 1. القاضي جاس��������م محمد عبود _ 
رئي��������س هيئة اإلش��������راف القضائي 

بمنصب رئيس املحكمة
 2. القاضي س��������مير عباس _رئيس 
محكمة جناي��������ات االنبار بمنصب 

نائب رئيس املحكمة
 3. القاض��������ي غالب عام��������ر - رئيس 
محكمة استئناف واسط بمنصب 

عضو أصيل في املحكمة
 4. القاض��������ي حيدر جاب��������ر - رئيس 
محكمة استئناف النجف بمنصب 

عضو أصيل في املحكمة
 5. القاض��������ي الدكتور حي��������در علي 
نوري - املشرف القضائي بمنصب 

عضو أصيل في املحكمة
 6. القاض��������ي خل��������ف احم��������د رج��������ب 

- رئي��������س الهيئ��������ة التمييزي��������ة ف��������ي 
اس��������تئناف صالح  رئاسة محكمة 
الدي��������ن  بمنصب عض��������و أصيل في 

املحكمة
 7. القاض��������ي أيوب عباس آل ورقة - 
عضو منتدب في محكمة التمييز 
بمنصب عضو أصيل في  املحكمة

 8. القاضي الدكت��������ور عبد الرحمن 
سليمان - رئيس محكمة جنايات 

دهوك بمنصب عض��������و أصيل في 
 املحكمة

 9. القاضي جاس��������م ج��������زاء - رئيس 
الس��������ليمانية  اس��������تئناف  محكم��������ة 
بمنصب عضو أصيل في املحكمة

 10. القاض��������ي ع��������ادل عب��������د الرزاق - 
رئيس محكمة اس��������تئناف البصرة 
ف��������ي  احتي��������اط  عض��������و  بمنص��������ب 

 املحكمة

 11. القاض��������ي خال��������د ط��������ه رئي��������س 
محكمة اس��������تئناف الكرخ بمنصب 

عضو احتياط في املحكمة
 - ابراهي��������م  من��������ذر  القاض��������ي   .12 
عض��������و منتدب في محكمة التمييز 
ف��������ي  احتي��������اط  عض��������و  بمنص��������ب 

املحكمة
 13.  القاضي طاهر سليمان - رئيس 
محكم��������ة أح��������داث ده��������وك بمنصب 

عضو احتياط في املحكمة. 
االعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س  وكان 
قد كرم الس��������ادة رئي��������س واعضاء 
املحكمة االتحادي��������ة، وقدم رئيس 
 املجل��������س القاض��������ي فائ��������ق زي��������دان 
هدي��������ة تقديري��������ة للس��������ادة رئيس 
واعضاء املحكمة بمناس��������بة قرب 
تنفيذا  التقاع��������د  احالته��������م  عل��������ى 
لقان��������ون التعدي��������ل االول لالمر ٣٠ 

لس��������نة ٢٠٠٥ )املحكم��������ة االتحادية 
العليا(. 

كما وجه املجلس ش��������كره لرئيس 
النواب  ونائب��������ي رئيس مجل��������س 
واعضاء املجلس  وكافة اإلعالميني 
والش��������خصيات واملؤسسات التي 
دعم��������ت تش��������ريع قان��������ون تعدي��������ل 
قانون املحكم��������ة  االتحادية العليا 

بالصيغة الجديدة. 

القضاء يشهد تشكيال جديدا للمحكمة االتحادية العليا
تشكيلة قضائية خالصة تنظر الدعاوى الدستورية يف البالد

بغداد/ ليث جواد

ذكر قاض متخصص بمكافحة الفساد املالي واإلداري 
أن معالجة آفة الفساد تتطلب تعاونا كبيرا  على صعيد 
محل��������ي وعاملي، وفيم��������ا كش��������ف أن ك��������وادر متقدمة في 
الوزارات تحاول مللمة أي قضية  تطولها شبهات فساد، 
وصف بعض املوظفني ب�"االنتحاريني" لتغطيتهم على 
أعمال مس��������ؤوليهم  املش��������بوهة.   ونظم معه��������د التطوير 
القضائي ورشة حملت عنوان )دور القضاء في مواجهة 
الفس��������اد املالي  واإلداري( بحضور نخبة من اإلعالميني 

والصحفيني ومنظمات املجتمع املدني. 
وقدم قاضي أول محكم��������ة تحقيق الكرخ الثانية ضياء 
جعفر خالل الورش��������ة ش��������رحا مفصال ع��������ن دور  القضاء 
في مواجهة الفس��������اد املال��������ي واإلداري والتي كانت على 

محوري��������ن األول اإلط��������ار التش��������ريعي  ملكافحة الفس��������اد  
واملحور الثاني اس��������تراتيجية مجل��������س القضاء األعلى 

بمكافحة الفساد. 
وذكر القاضي ضياء جعفر أن "قضية مكافحة الفس��������اد 
من القضاي��������ا الرئيس��������ية واملحورية بالنس��������بة  لجميع 
الدول س��������واء كانت نامي��������ة او متقدمة"، وأش��������ار إلى أن 
"قانون هيئة النزاهة املرقم 30 لسنة   2011 املعدل شمل 
)سرقة أموال الدولة والرشوة واالختالس والكسب غير 
مشروع وتجاوز  املوظفني لحدود وظائفهم( فضال عن 
اضاف��������ة جرائم خيانة األمانة التي ترتكب من املنظمات 
غي��������ر  الحكومية واالتح��������ادات والنقاب��������ات والجمعيات 

املهنية إلى القانون". 

التفاصيل ص 2 

ميسان / احمد محمد الزبيدي

أكدت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف ميسان االتحادية 
عن تس��������جيل املحاكم التابعة له��������ا 17 حالة انتحار 
ف��������ي  املحافظة العام املاضي، الفتة إلى أن اغلب طرق 
االنتحار التي س��������جلت كانت عن طريق الش��������نق أو 
 الحرق أو اس��������تخدام أسلحة نارية ألسباب مختلفة 

يقف العامل االقتصادي في مقدمتها. 
وق��������ال قاضي اول محكم��������ة تحقيق العم��������ارة حارث 
جب��������ار عبد الحس��������ن ف��������ي حدي��������ث إلى "القض��������اء" إن 
  "مراكز الشرطة والش��������عب واألقسام التابعة ملديرية 
ش��������رطة محافظة ميس��������ان س��������جلت هذه األرقام من 
 ح��������االت االنتحار في مناطق مختلف��������ة والتي بلغت 
)17( حالة انتحار منها )9( نس��������اء و)8( رجال ومن 

 مختلف األعمار". 
وعن��������د النظر ف��������ي أغلب األس��������باب التي ت��������ؤدي إلى 
االنتحار، بني عبد الحسن أن "أسباب قيام الشخص 
 بقتل نفسه واالنتحار يرجع إلى املشكالت النفسية 
وحال��������ة اليأس واالضطراب نفس��������ي مث��������ل االكتئاب 
 وانفص��������ام الش��������خصية او ال��������ى الصعوب��������ات املالية 
واملش��������كالت في العالقات الش��������خصية وعدم الرغبة 
ف��������ي  الحياة أو ح��������دوث تغييرات في الش��������خصية أو 
فرط االحس��������اس بالقل��������ق أو الغض��������ب"، الفتا إلى أن 
"هذه  األس��������باب تختلف من ش��������خص إلى آخر حيث 
يعتق��������د املنتح��������ر أن حال��������ة االنتح��������ار هي الس��������بيل 

الوحيد  للخروج من األزمة التي يعاني منها". 

التفاصيل ص 6

قاض: كوادر متقدمة في الوزارات 
تغطي عمليات الفساد! 

 17 حالة انتحار في ميسان 
خالل عام واحد

■ جانب من االجتماعات التي عقدها القضاة المكلفون بتسمية التشكيل الجديد للمحكمة االتحادية العليا وتكريم رئيسها وأعضائها بعد قرب احالتهم على التقاعد.. عدسة/ حيدر الدليمي

  القاضي د. حيدر علي  نوري  

دور اإلعالم في نشر الحقيقة 
القضائية  

  يتطل��������ب لحماية الحق��������وق والحريات وجود العدال��������ة، وهذه األخيرة 
ال تتجس��������د بص��������ورة الحقيق��������ة القضائية إال  بس��������المة االح��������كام التي 
تضمنتها، س��������واء اكانت مدنية ام جزائية ام غيرها، وعلى اساس ذلك 
اعتد  املشرع العراقي في مجال االثبات، بإرادة القاضي للوصول اليها، 
اذ منحه س��������لطة تقديري��������ة، لتقدير  حجية الدلي��������ل املعروض امامه في 
االثبات وتحديد م��������دى صالحيته في الحكم من عدمه، وفي ذلك  داللة 
واضحة على حس��������ن ظن املش��������رع بالقاضي من حي��������ث صفاء ضميره 
وحسن سريرته وسالمة نفسيته  وتكوينه وإعداده بالشكل الصحيح 

والسليم من خالل املؤسسة القضائية التي ينتمي اليها. 
  وعلى اس��������اس ما تقدم فأن نجاح تفعيل سلطة القاضي وصالحياته 
في تقدير األدلة يرتبط ارتباطا كبيرا  بمدى وعيه واستيعابه لغايات 
املش��������رع من منحه تلك السلطات والصالحيات، التي تكمن في تمكينه 
م��������ن  إدراك الحقيق��������ة الواقعية، وص��������وال الى الحقيق��������ة القضائية، التي 
هي الهدف االس��������مى الذي يس��������عى اليه  القاضي في احكامه والقانون 
ف��������ي مواده، فكلما غابت عنه ه��������ذه الغاية، كان قراره عرضة لالنحراف 
 والتحك��������م والنقض، ولذا فالحقيق��������ة القضائية الت��������ي ينطق بها قرار 
الحكم يجب ان يكون من ش��������انها اقن��������اع  الخصوم والرأي العام، وعلى 
اس��������اس ذلك فالحقيقة القضائية ال يخضع الكش��������ف عنها لالرتجالية 
والعفوي��������ة  التي غالبا ما تؤدي الى الخطأ، وإنما يخضع ملنهج علمي 
رصني من ش��������أنه أن يعصم القاضي من  الخطأ او على األقل الحد منه 

ومن جسامته.  
  وتع��������رف الحقيق��������ة القضائي��������ة بأنها: م��������ا يثبته القاض��������ي في حكمه 
نتيج��������ة لتحري��������ه حقيقة الوقائع، كما  تعرف بأنه��������ا : املعرفة التي يتم 
التوص��������ل اليها من خ��������الل اتباع مجموعة من االج��������راءات نص عليها 
املش��������رع  عبر مراحل الدعوى املختلفة، في محاولة لتطابق املعرفة مع 
الواق��������ع، ولذا يق��������ال ان القاضي في فحصة  للدع��������وى وأثناء نظره لها 
يبح��������ث ع��������ن الحقيقة الواقعية وص��������وال للعدالة املنش��������ودة، والحقيقة 
القضائي��������ة  ينبغي ان تكون مطابقة قدر اإلمكان للحقيقة الواقعية، إال 
انه قد يحدث بون شاس��������ع بينهما، إذ قد  يكون الحق موجودا بالواقع 
ولك��������ن ال يوج��������د دليل مقب��������ول يؤكد وج��������وده أمام القض��������اء، او يوجد 
دليل ولكنه ال  يكفي لبناء حكم قانوني س��������ليم رصني ومتكامل، يمثل 
الحقيق��������ة القضائية املطابقة للواقع، ولذا يص��������در  حكم يمثل الحقيقة 
القضائي��������ة، لكنه بعيدا عن الحقيقة الواقعية النعدام الدليل او نقصه، 
وعلى اس��������اس  ذلك يتصور البعض واهما انحراف الحقيقة القضائية 
عن مسارها الصحيح، متناس��������يا ان االدلة الداعمة  للحقيقة الواقعية 
ليست باملس��������توى الكافي لتحقيق التطابق التام بني الحقيقتني، وان 

العدالة القضائية  مقيدة باألدلة التي تصلح ان تكون سببا للحكم.
 كم��������ا ان القاضي ال يس��������تطيع الحكم بعلمه الش��������خصي ف��������ي  الحقيقة 
الواقعية بحكم القانون، اذ ال يصح ان يكون قاضيا وشاهدا في وقت 
واح��������د، وان ذل��������ك ال يمثل  قصورا ف��������ي نظام التقاض��������ي، وإنما قصورا 
في االدل��������ة التي يجب ان تتواف��������ر بصيغتها القانوني��������ة املقنعة،  لدعم 
الحقيق��������ة الواقعية، حتى تأخذ ش��������كلها القانوني والقضائي الس��������ليم 
املتجس��������د بالحقيق��������ة القضائية التي  ينط��������ق بها ق��������رار الحكم، وعلى 
اي ح��������ال فالحقيق��������ة القضائية بما تحمله من عدال��������ة، التي يتضمنها 
الحكم  الصادر من املحاكم املختصة استنادا لألدلة املتوافرة والسلطة 
التقديري��������ة التي يتمتع بها القاضي  املختص او محكمة املوضوع، اذا 
ما اكتس��������بت حجية االمر املقضي به، تعد عنوانا للحقيقة بصورتها 
 املطلق��������ة اس��������تنادا لحجيتها املطلق��������ة في االثبات بم��������ا فصلت فيه من 
الحقوق ب��������ني املتخاصم��������ني،اذا اتحد  االط��������راف ولم تتغي��������ر صفاتهم 
وتعلق النزاع بذات الحق محال وس��������ببا في الدعوى، اذ ال يجوز قبول 

دليل  ينقض حجيتها.  
  فالحقيقة في مفهومها العام تشمل كل ما يتعلق بالوقائع املعروضة 
عل��������ى القاض��������ي، ال حكم القانون،  ذل��������ك ان علم القاض��������ي بالقانون يعد 
امرا مفترضا، وال يحتاج الى دليل إلثباته، والس��������يما ان املش��������رع منح 
 القاضي مجاال واس��������عا في سبيل كش��������ف الحقيقة، فالقضاء يفترض 
في��������ه ان يك��������ون محاي��������دا، ال يبتغي  مصلحة ش��������خصية م��������ن خصومة 
املتخاصمني، وبالتالي يكون القاضي مكلفا بحكم القانون ان يفرض 
 على اطراف الخصومة القول الحق بعد ما يستخلصه نقيا من االدلة، 
تحقي��������ق العدالة في ارقى صورها،  إال ان تحقيق العدالة بذاته مرهون 
ب��������إدراك الحقيقة الواقعية اس��������تنادا للدليل بعد ان يتم تقيمه، فالغاية 
 من االثبات تكمن بالوصول الى الحقيقة الواقعية التي ال تنكشف من 
تلقاء ذاتها، وإنما تتويج ملجهود  ش��������اق وبحث طويل منهجي منظم 

لالرتقاء بها الى مستوى الحقيقة القضائية.  
  ان تقريب الب��������ون بني الحقيقتني )الواقعية والقضائية( للوصول الى 
الحك��������م العادل، ال يتطل��������ب تطوير  العمل القضائي، لتكامل املؤسس��������ة 
القضائية من حيث االعداد والتدريب واملؤهالت بالشكل الذي يمكنها 
 من تقدير االدلة وتقيمها بصورة صحيحة وصوال للحقيقة القضائية 
بم��������ا تحمله من عدالة، وإنما يتطلب  ذلك تطوير الوعي القانوني لدى 
افراد املجتمع ووجود نظام قانوني و امني متكامل، عالي املس��������توى، 
 من حي��������ث االمكانيات والقدرات والتدريب والس��������يما االجهزة االمنية 
ورجال الشرطة وأعضاء الضبط القضائي ، الختصاصهم الدقيق في 
البحث الس��������ريع والدقيق عن الجرائم ومرتكبيه��������ا وضبطهم وتقديم 
االدل��������ة الكافية  إلدانته��������م، الى القضاء، وعلى الجه��������ات االعالمية كافة 
إدراك ما تقدم واإلفصاح عنه بوس��������ائل االعالم  املختلفة لنش��������ر الوعي 
القانون��������ي بني املواطنني من خالل توضيح مفهوم الحقيقة القضائية 
وم��������ا تتضمنه  من عدال��������ة، اذا ما اكتس��������بت حجية االم��������ر املقضي فيه 

بعدها عنوانا للحقيقة املتجسدة في صيغة الحكم  القضائي. 

نينوى / رغد سمير

تفت��������ح "القضاء" ف��������ي عددين متتالي��������ني ملفا يتعلق 
بالطائف��������ة اإليزيدية إحدى أع��������رق الطوائف الدينية 
في  العالم، والتي تتركز في س��������نجار شمالي نينوى، 
وتشكل لونا أساسيا لتنوع هذه املحافظة اجتماعيا 
 وعرقي��������ا، وفيما يتن��������اول الجزء األول م��������ن هذا امللف 
الجانب املدني ومعالجة القضايا الشخصية ألبناء 
 الطائفة، يس��������لط الجزء الثاني الض��������وء على الجانب 
الجزائ��������ي ويع��������رض قصصا مأس��������اوية عّما تعرض 
له  اإليزيديون إب��������ان اجتياح تنظيم داعش اإلرهابي 

مدينتهم. 
وااليزيدي��������ون طائف��������ة دينية من ضم��������ن الطوائف 

غير االس��������المية في العراق واملعترف بها رس��������ميًا 
 بموج��������ب نظام رعاي��������ة الطوائف الديني��������ة العراقي 
رق��������م )32( لس��������نة 1981 وملحقه املتضم��������ن تعدادا 
لتلك  الطوائف الدينية البالغ عددها س��������بع عشرة 
طائف��������ة ومن بينها الطائف��������ة االيزيدية من منطلق 
ن��������ص امل��������ادة   )14( م��������ن الدس��������تور العراق��������ي النافذ 
لسنة 2005 باب الحقوق والحريات/ فرع الحقوق 
املدني��������ة  والسياس��������ية التي منح��������ت للعراقيني حق 
املس��������اواة امام القان��������ون دون تمييز بني الجنس او 
الع��������رف او  القومية او االص��������ل او اللون او الدين او 
املذهب او املعتقد اوال��������رأي او الوضع االقتصادي 
او  االجتماع��������ي والتأكي��������د عل��������ى االلف��������ة والتأخي 
والتعايش الس��������لمي ب��������ني االدي��������ان والطوائف في 

ظل القوان��������ني  واحترام حقوق االخري��������ن واديانهم 
ومعتقداتهم.  

وبصدد حرص السلطة القضائية في العراق على 
صيان��������ة حقوق أبناء الش��������عب العراق��������ي بمختلف 
 أطيافه��������م ومللهم وفق��������ًا ملا نصت علي��������ه القوانني 
والتش��������ريعات وما نصه الدس��������تور العراقي تفتح 
  )القضاء( مل��������ف طائفة مهمة وموغل��������ة بالقدم في 
الع��������راق تعرض��������ت للحيف والظل��������م والتنكيل إبان 
 الهجم��������ة الداعش��������ية على العراق ف��������ي صيف العام 
2014. مس��������تعرضة عبره قضاياها ومشاكلها كما 
 وردت على لس��������ان املختص��������ني من أبن��������اء الطائفة 
واراء وطروحات قدمها قضاة ملمني بهذا الجانب 

 الحيوي املهم. 

وتعد مس��������ائل األحوال الشخصية التي يتميز بها 
اإلنس��������ان عن غي��������ره ذات أهمية كبي��������رة، ملا يترتب 
 عليه��������ا من آث��������ار قانونية واجتماعي��������ة. وللحديث 
عن هذا الجانب املهم املتعلق بالحياة االجتماعية 
 ألبن��������اء الطائفة األيزيدي��������ة، كان��������ت وقفتنا األولى 
مع القاضي الس��������يد بش��������ار أحمد الجبوري رئيس 
محكمة  استئناف نينوى االتحادية، الذي طرحنا 
عليه س��������ؤاال يتعلق بسريان أحكام قانون األحوال 
الش��������خصية  رق��������م )188( لس��������نة 1959 عل��������ى أبن��������اء 
الطائف��������ة اليزيدية ف��������ي ما يخص مس��������ائل الزواج 

والطالق وبقية  مواد األحوال الشخصية لهم. 

التفاصيل ص 3 

االيزيديون .. المحاكم تراعي خصوصيتهم وتدعو لتقنين تعاليمهم
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بغداد / سامر عبد الستار

تحدثت قاضيتان متخصصتان بدعاوى 
األح��������وال الش��������خصية ع��������ن أه��������م أس��������باب 
الطالق في الكرخ،  وفيما ذكرن أن االنفتاح 
والتكنولوجيا ضاعفت من هذه الحاالت، 
روت باحث��������ة اجتماعية ع��������ن  أغرب قصة 

طالق مرت أمامها. 
وقالت قاضي محكمة االحوال الشخصية 
بيداء كاظم إن "دعاوى الطالق أو التفريق 
مختلفة  باختالف أسبابها فمنها  تفريق 
للهجر او تفريق لع��������دم االنفاق او تفريق 

بسبب مرض أو  ممارسات غير شرعية" . 
ولفت��������ت كاظم ف��������ي مقابلة م��������ع "القضاء" 
إلى أن "أس��������باب الطالق ال يمكن حصرها 
ا كبي��������را من حاالت  او عده��������ا، ولك��������ن  جزء
االنفصال ُيعزى الى العوامل االقتصادية 
واالجتماعية ما يجع��������ل الحياة  الزوجية 

امام صعاب كبيرة". 

األح��������وال  محكم��������ة  قاضي��������ة  وتواص��������ل 
الشخصية في الكرخ حديثها عن الطالق، 
واصف��������ة "ح��������االت  االنفص��������ال بالثلم��������ات 
بنتائجه��������ا  تؤت��������ي  الت��������ي  االجتماعي��������ة 
السلبية على النس��������اء خصوصا السيما 
اذا  كانت هذه الحاالت تحدث بني زوجني 

أنجبوا أطفاال". 
وبحث��������ا عن األس��������باب تؤكد م��������ن جانبها 
قاض��������ي محكمة االحوال الش��������خصية في 
الكرخ ن��������ور عدنان  محم��������ود ان " االنفتاح 
الذي شهده العراق خالل السنوات االخيرة 
ساهم إلى حد كبير ارتفاع نسبة  الطالق 
الس��������يما عندما شاع في املجتمع الهاتف 
النق��������ال الذي يس��������وء البعض اس��������تخدامه 
وما يحتوي��������ه  الهاتف من برامج، ومواقع 
التواص��������ل االجتماعي بات��������ت خطرًا يهدد 
العالقة الزوجي��������ة خصوصًا  وان  البرامج 
دون رقابة, فنرى ان اغلب املش��������اكل تكون 
بس��������بب خيانات زوجي��������ة او  عالقات غير 

 مش��������روعة".   وأضافت محم��������ود "ال يمكن 
أن نغ��������ض البص��������ر أيض��������ا ع��������ن تدخالت 

العائالت في حياة املتزوجني  التي تؤدي 
 إل��������ى انهيار بيت الزوجي��������ة، كما وان عدم 

توف��������ر فرص العمل وكذلك العمر  الصغير 
 للمتزوج��������ني كله��������ا اس��������باب ت��������ؤدي ال��������ى 
الوصول الى محاكم االحوال الش��������خصية 

وايقاع  الطالق". 
وتابع��������ت ان "توازي الفك��������ر والثقافة لدى 
الطرف��������ني ام��������ر يجب توف��������ره لك��������ي يكون 
هنالك  انس��������جام  وتواص��������ل صحيح ويتم 
اجتياز املش��������اكل وايج��������اد الحلول اضافة 
الى ان املس��������توى الثقافي  ونضوج  العقل 
امور تنج��������ح العالقات الزوجي��������ة الى حٍد 

ما".  
ومن جانبها، تحدثت الباحثة االجتماعية 
وئام حاتم جعفر عن أسباب الطالق التي 
تعرض عليها  والتي تتفق مع األس��������باب 
الس��������ابقة وتضي��������ف إليها أيض��������ا ان "احد 
عوامل الطالق هو  ال��������زواج بزوجة  ثانية، 
وكذلك السكن املشترك مع العائلة وزيادة 
عدد افرادها ما يؤدي الى حدوث مشاكل 
 تص��������ل  ال��������ى الط��������الق"، من غير أن تنس��������ى 
"سوء األوضاع االقتصادية" التي تعدها 

من أهم  األسباب.  
وفي سؤال للباحثة عن اغرب قصة طالق 
حدثتنا قائلة "من ضم��������ن الحوادث التي 
تبني  مدى  أهمية الس��������ؤال عن الزوج قبل 
الزواج وعن مستواه وطباعه,  ذلك ان في 
احد  األيام مرت على  أنظاري دعوى طالق 
اعتبرها من اغرب الحاالت التي تنس��������بت 
ألكون باحثة  فيها, وف��������ي مطلع  الحديث 
مع الزوجة للسؤال عن سبب الطالق كانت 
اإلجاب��������ة صادم��������ة حيث أخبرتن��������ي بأنها 
وف��������ي  ليل��������ة زفافها اخبره��������ا زوجها بأنه 
تزوجها ليس لنفس��������ه فق��������ط انما إلخوته 
 فصعق��������ت في تلك الليلة مما  س��������معته من 
زوجها وت��������م إعطاؤها ش��������رابا مخدرا لم 
تعرف ما الذي  أصابها الى ان استيقظت 
 صباح��������ًا ووجدت احد إخ��������وة زوجها في 
فراش��������ها, وتم منعها من  استخدام جهاز 
الهاتف وحبس��������ها ف��������ي  الغرف��������ة وتكررت 
الحادث��������ة أليام أخرى حت��������ى وصل أهلها 

إليها طلبت الطالق". 

قاضيتان يعلقن على ارتفاع حاالت الطالق في الكرخ

بغداد/ ليث جواد

ذك��������ر ق��������اض متخص��������ص بمكافح��������ة الفس��������اد املالي 
واإلداري أن معالجة آفة الفساد تتطلب تعاونا كبيرا 
 على صعي��������د محلي وعاملي، وفيما كش��������ف أن كوادر 
متقدمة في الوزارات تحاول مللمة أي قضية  تطولها 
شبهات فساد، وصف بعض املوظفني ب�"االنتحاريني" 

لتغطيتهم على أعمال مسؤوليهم  املشبوهة.  
ونظم معهد التطوير القضائي ورش��������ة حملت عنوان 
)دور القضاء ف��������ي مواجهة الفس��������اد املالي  واإلداري( 
بحضور نخبة من اإلعالميني والصحفيني ومنظمات 

املجتمع املدني. 
وقدم قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء 
جعفر خالل الورش��������ة شرحا مفصال عن دور  القضاء 
في مواجهة الفساد املالي واإلداري والتي كانت على 
محوري��������ن األول اإلطار التش��������ريعي  ملكافحة الفس��������اد  
واملحور الثاني اس��������تراتيجية مجلس القضاء األعلى 

بمكافحة الفساد. 
وذكر القاضي ضياء جعفر أن "قضية مكافحة الفساد 
من القضايا الرئيس��������ية واملحورية بالنس��������بة  لجميع 
الدول س��������واء كانت نامية او متقدمة"، وأش��������ار إلى أن 
"قان��������ون هيئة النزاه��������ة املرقم 30 لس��������نة   2011 املعدل 
ش��������مل )س��������رقة أموال الدول��������ة والرش��������وة واالختالس 
والكس��������ب غير مش��������روع وتج��������اوز  املوظف��������ني لحدود 
وظائفه��������م( فضال ع��������ن اضافة جرائ��������م خيانة األمانة 
التي ترتكب من املنظمات غير  الحكومية واالتحادات 

والنقابات والجمعيات املهنية إلى القانون". 
كم��������ا اش��������ار القاضي الى املح��������ور الثاني م��������ن الحلقة 
وهي "إستراتيجية مجلس القضاء األعلى بمكافحة 
 الفس��������اد إذ عم��������ل املجلس على وضع خط��������ة ملكافحة 
الفساد ضمت أربعة محاور أولها  منع وقوع  الفساد 
والوقاية منه والثاني كيفية إنفاذ القانون واملالحقة 
القضائية واملح��������ور الثالث رفع املس��������توى  التثقيفي 
واملش��������اركة القضائية واملحور األخي��������ر كان التعاون 

الدولي". 

تنسيق حكومي
ه��������ذه  تنفي��������ذ  بش��������أن  جعف��������ر  القاض��������ي  وش��������دد 
االس��������تراتيجية عل��������ى أهمية التنس��������يق ب��������ني كافة 
الجه��������ات الخاضعة  لقانون مكافحة الفس��������اد واهم 
ه��������ذه األط��������راف )مجل��������س القضاء األعلى –رئاس��������ة 
ال��������وزراء –مجل��������س الن��������واب   –رئاس��������ة الجمهورية 
–الهيئ��������ات الرقابي��������ة –منظم��������ات املجتم��������ع املدني 

–القطاع العام(". 
وبش��������أن من��������ع وق��������وع الفس��������اد والوقاية من��������ه ذكر 
القاض��������ي جعف��������ر أن "مجلس القض��������اء األعلى عمل 
خ��������الل  الفترات املاضية وبقوة بالتنس��������يق مع عدد 
من الجهات الرقابية إضافة الى انه فتح الباب أمام 
 املواطن��������ني لتلق��������ي االخبارات و قدم��������ت له في وقت 
س��������ابق عدد م��������ن القضايا املهمة الت��������ي من خاللها 
 تمك��������ن م��������ن اس��������ترداد مبال��������غ مالية ضخم��������ة بناء 
على تحقيق��������ات أجريت من قب��������ل محاكم التحقيق 
املختص��������ة  ف��������ي انحاء الب��������الد وخصوص��������ا محاكم 

التحقيق في استئنافي الكرخ  والرصافة". 
وتطرق القاضي الى كيفية إنفاذ القانون واملالحقة 
القضائية اذ قال ان "محاكمن��������ا تجري التحقيقات 
 بع��������دد كبير من القضايا التحقيقية املهمة املتمثلة 
بسرقة أموال الدولة والرشوة واالختالس وتجاوز 
 املوظفني ح��������دود وظائفهم وخالل الفترات املاضية 
وج��������ه مجل��������س القض��������اء األعل��������ى بتفعي��������ل قضايا 
 الكس��������ب غير مش��������روع وبدأ العمل عل��������ى التحقيق 
بعدد منها والتي عرضت أمام املحاكم وأحيل قسم 
 م��������ن املتهمني فيها الى املحاك��������م املختصة وأجريت 
املحاكم��������ات وخ��������الل الفت��������رات القادم��������ة ننتظر من 
 الجه��������ات التحقيقي��������ة والرقابي��������ة ع��������رض مزيد من 

القضايا بغية حسمها". 

معوقات ادارية
لكن��������ه ع��������رج على "ع��������دد م��������ن املعوقات الت��������ي تؤثر 
عل��������ى  التحقيقات التي تجريها املحاكم في قضايا 
 الفساد اإلداري واملالي، أبرزها عدم تعاون الوزارات 
والجه��������ات الحكومي��������ة لتزويد املحاك��������م باألوليات 
 او األدلة الالزم��������ة والكافية إلدان��������ة مرتكبي جرائم 
الفس��������اد اإلداري واملال��������ي والحظنا خ��������الل الفترات 
 املاضية بان عددا من الكوادر املتقدمة في الوزارات 
تحاول مللمة القضاي��������ا وتضليل القضاء من  خالل 
إجاباته��������ا للمحاك��������م بع��������دم وجود أض��������رار لحقت 
بالوزارة نتيجة الجرائم املرتكبة من قبل موظفيها 

 لغرض طمس معالم الجرائم". 
  وتاب��������ع القاض��������ي ان "بع��������ض التحقيق��������ات تحتاج 
ال��������ى وقت طوي��������ل جدا الس��������تكمالها والس��������بب في 
ذلك  االعتم��������اد عل��������ى التقارير الفني��������ة التي تصدر 
م��������ن الجهات الرقابية املختصة س��������واء كانت هيئة 
النزاه��������ة  او دي��������وان الرقابي��������ة املالي��������ة االتحادي��������ة 

وتشكيالتها".  
ومن جهة أخرى نوه بأن "القضاء وجه ايضا بعقد 
ورش وندوات ملكافحة الكس��������ب غير املشروع  وهو 
من القضاي��������ا املهمة والحديثة والت��������ي تحتاج الى 
جهود إلثباتها وكش��������فها باالستعانة بطرق فنية 
 ومحاكم التحقيق بدأت فعليا العمل عليها وحققت 

في عدد من القضايا التي عرضت أمامها". 

موظفون انتحاريون
وبشأن التساؤالت املطروحة عن عدم محاكمة كبار 
املسؤولني، أوضح أن "القضاة يتعاملون مع  الدليل 
وطاملا تواجد الدليل يتم محاسبة املتهم مهما كان 
موقعه وفقا للقانون لكن نالحظ في االونة  األخيرة 
وج��������ود موظفني نطلق عليهم لق��������ب )االنتحاريني( 
ألنه��������م مس��������تعدون لتنفيذ كل ما يطل��������ب منهم  من 
اجل حماية املس��������ؤول ويتحملون املسؤولية كاملة 
ونحن كقضاء يجب ان نتخذ اإلجراءات  القانونية 
بحق املوظف املقصر اذا توفرت األدلة ضده", الفتا 
الى انه "بالفعل هناك فس��������اد في  الك��������وادر املتقدمة 
لكنن��������ا محكوم��������ون باألدل��������ة واألوراق املس��������تندات 
والقرائ��������ن املعروض��������ة أمامنا والت��������ي  على ضوئها 

نصدر األحكام". 
ولفت القاضي جعف��������ر إلى أن "التحقيقات الخاصة 
بالفس��������اد املال��������ي واإلداري تأخذ وقت��������ا طويال جدا 
سواء  بهيئة النزاهة او ديوان الرقابة املالية وحتى 
مكات��������ب املفتش��������ني العمومي��������ني امللغ��������اة كانت هي 
األخرى  تحت س��������لطة الوزير وه��������و من يتحكم بها 

ويؤثر على سير التحقيق في بعض الحاالت". 
وأوضح ان "بعض قضايا الفس��������اد املالي واالضرار 

باملال العام تأتي عبر مراسالت رسمية من  الوزراء، 
والوزارات ال تطلب الش��������كوى ضد املتهمني وتؤكد 
ع��������دم وجود ضرر ونحن كقضاء نتخذ  كافة الطرق 
القانونية من خالل االستعانة بالجهات املختصة 
كالخب��������راء املصرفي��������ني املعتمدين في  ه��������ذا املجال  
خاص��������ة في القضايا املصرفية إلثبات فيما إذا كان 
هناك ضرر أم ال". مشيرا الى ان   "بعض التحقيقات 
الت��������ي تتعلق باألض��������رار العمدي الت��������ي تجري في 
الوزارات تأتي الينا غير س��������ليمة  ودقيقة لذا طلبنا 
م��������ن النزاه��������ة ان تق��������وم بتل��������ك اإلجراءات وترس��������ل 

التحقيق إلينا". 
تلكؤ املجتمع الدولي

وبش��������ان املحور الرابع الخاص بالتع��������اون الدولي 
أوض��������ح القاضي ضي��������اء جعف��������ر ان "الع��������راق لديه 
اتفاقي��������ة  في مجال مكافحة الفس��������اد واجرينا الحد 
االدنى لتحقيق االتفاقي��������ات اال ان ضعف إجراءات 
تس��������ليم  املتهمني ال يزال دون املستوى املطلوب من 
قب��������ل معظم ال��������دول التي يتواجد فيها س��������راق املال 

 العام". 
وتاب��������ع "اننا نحت��������اج ال��������ى متابعة حرك��������ة رؤوس 
األموال في الخارج الن املتهمني الذين س��������رقوا املال 
 يتنعمون بها حاليا بس��������بب تلكؤ من قبل املجتمع 
الدول��������ي في مس��������اعدة العراق في ه��������ذا املجال وفي 

 استرداد املتهمني".    
من جانبه، ذكر املشرف على املركز االعالمي ملجلس 
القضاء االعلى القاضي حيدر علي نوري  أن "جرائم 
الفس��������اد املالي واالداري ال تقل خطورة عن الجرائم 
االمنية ومثلما تضافرت الجهود  االمنية كافة في 
مواجه��������ة خطر االرهاب نحت��������اج ايضا الى تضافر 

الجميع في مكافحة آفة الفساد". 

تسليم المتهمين
ولفت الى ان "املجلس لوحده رغم جهوده الجبارة في 
مواجهة هذا الخطر اال انها ليس��������ت كافية  الجتثاث 
الفس��������اد بأكمله ويجب ان يكون هناك تعاون دولي 
ايض��������ا في ه��������ذا املجال من خ��������الل تس��������ليم  املتهمني 

وإعادة رؤوس األموال املهربة الى الخارج". 
وأوض��������ح أن "مجل��������س القض��������اء األعل��������ى ومن خالل 
محاك��������م التحقيق جاد في مكافحة ومواجهة جرائم 
 الفس��������اد اإلداري واملال��������ي التي تتطل��������ب وجود إرادة 
قوي��������ة وتضافر جهود مؤسس��������ات الدول��������ة كافة في 
سبيل  الحد من انتشارها والقضاء عليها ومعالجة 

آثارها السلبية". 
وبع��������د ذلك فتح القاضي حيدر ن��������وري باب املداخلة 
للحضور وس��������ط تفاع��������ل كبير من قب��������ل الحاضرين 
 وتبادل األفكار واملقترح��������ات الالزمة اليجاد أرضية 

مناسبة ملعالجة هذه املشكلة كال حسب دوره  وسط 
إش��������ادة كبيرة من قب��������ل الحاضري��������ن بالجهود التي 
يبذلها مجلس القضاء االعلى في محاربة الفساد.  

وفي مداخلة لألستاذ محمد الفيصل ذكر ان "املسيرة 
القضائي��������ة تس��������ير بب��������طء لذا الب��������د من االس��������تعانة 
 بش��������ركات أجنبية قانوني��������ة مثل ما معم��������ول به في 

جميع دول العالم وثانيا من يحاسب القضاة"؟. 
فأجابه القاضي حيدر نوري "ال نحتاج إلى شركات 
أجنبي��������ة ملحاربة الفس��������اد واملجل��������س يمتلك كفاءات 
 وك��������وادر متخصص��������ة إضاف��������ة إل��������ى أن االس��������تعانة 
بشركة يضعنا أمام مشكلة قانونية من الجهة التي 
 س��������تعطيهم نسبة %10 من قيمة األموال املسترجعة 
حسب شروط تلك الشركات بسبب عدم وجود  غطاء 
قانوني لص��������رف تلك األم��������وال وإذا صرفت فان ذلك 

يعد هدرا للمال العام وهذا ما ال نريد  حدوثه". 
وأك��������د ان "االس��������تعانة بالش��������ركات االجنبية هو من 
اختصاص الجهات التنفيذية كما ان بعض املتهمني 
 لديهم جنسيات أجنبية اذ انه من 2003 ولغاية االن 
لم يس��������لم س��������وى 3 متهمني بجرائم غس��������يل األموال 
 بالرغ��������م م��������ن مطالبتن��������ا للعديد من الدول بتس��������ليم 
املطلوب��������ني املتواجدين على أراضيه��������م لكن من دون 
 فائدة لذا نأمل من خاللكم ان نشكل ضغطا إعالميا 

على تلك الدول من اجل االستجابة". 
وبشأن من يحاس��������ب القضاء ذكر القاضي حيدر ان 
"القضاء مستقل وال سلطان عليه اال القانون  وهيئة 
االش��������راف القضائي تراق��������ب س��������لوك القاضي داخل 

وخارج املحكمة". 
وش��������هدت الورش��������ة أيضا مداخالت عدي��������دة من قبل 
جمي��������ع الحاضرين بش��������أن كيفية محاربة الفس��������اد 
 واملقترح��������ات اضاف��������ة ال��������ى االس��������ئلة بش��������أن كيفية 
تعام��������ل مجلس القضاء األعلى م��������ع هذا امللف املعقد 
 واملتشابك في ظل اإلمكانية املتوفرة حاليا. واجاب 
القاضي��������ان حيدر ن��������وري ضياء جعف��������ر على جميع 

 اسئلة الحاضرين. 
وفي الختام قدم القاضيان الشكر لجميع الحاضرين 
للورشة والتي تضمنت آراء ومقترحات متميزة  في 
مجال خدمة املس��������يرة القضائية ف��������ي مجال محاربة 

الفساد املالي واإلداري. 
وفي وقت سابق التقى السيد رئيس مجلس القضاء 
األعل��������ى القاضي الدكت��������ور فائق باملدع��������ني العامني 
 في جميع املناطق االس��������تئنافية لكاف��������ة املحافظات 
بحضور الس��������ادة كل من رئيس االدعاء العام س��������الم 
 محمد نوري البدراني ورئيس االش��������راف القضائي 

جاسم محمد عبود. 
وناق��������ش "املجتمعني ض��������رورة قيام الس��������ادة اعضاء 
االدع��������اء العام بدور اكبر في مجال مكافحة الفس��������اد 
 اإلداري، ووج��������ه رئيس املجل��������س بمخاطبة وزارتي 
املالية والتخطيط الرسال صورة من املوازنة  العامة 
واملبال��������غ املخصص��������ة ل��������كل محافظ��������ة م��������ع تفاصيل 
املش��������اريع املخصصة لها واموال املحافظة  ليتسنى 
للس��������ادة اعضاء االدعاء الع��������ام وبالتعاون مع هيئة 
النزاه��������ة وديوان الرقاب��������ة املالية تش��������كيل فرق  عمل 
مش��������تركة ملتابعة تنفيذ هذه املشاريع وأوجه صرف 
املبالغ املخصصة لكل محافظ��������ة وتحريك  الدعاوى 

الجزائية بشكل عاجل إزاء كل مخالفة للقانون". 
وبالنس��������بة للعاصم��������ة بغداد "ت��������م التوجيه بتفعيل 
عم��������ل اللجان املش��������تركة ب��������ني االدعاء الع��������ام وهيئة 
النزاه��������ة  ودي��������وان الرقابة املالية التي س��������بق وان تم 
تكليفها بإكمال اعمال مكاتب املفتش��������ني العموميني 
ف��������ي  ال��������وزارات واملؤسس��������ات غي��������ر مرتبطة ب��������وزارة 

والتحقيق في جميع املخالفات القانونية". 
وكما وج��������ه مجلس القضاء األعلى بتكليف املحكمة 
 املركزية ملكافحة الفساد أيضا وبالتنسيق مع  فريق 
التحقيق الخ��������اص في هيئة النزاهة وديوان  الرقابة 
املالي��������ة بتدقي��������ق أعم��������ال ال��������وزارات والجه��������ات  غير 
املرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد   2003 ولغاية اآلن 

وتحديدا العقود واملشاريع الكبيرة. 

قاض: كوادر متقدمة في الوزارات تغطي عمليات 
الفساد.. والمجتمع  الدولي غير متعاون

التدابير الوقائية 
لمكافحة المخدرات

إضاءات
قضائية

لبناء أي مجتمع س��������ليم ومعافى تحتل مس��������ألة بناء 
اإلنس��������ان أهمية كبيرة، ومن  املشاكل الخطيرة  مشكلة 
املخ��������درات وحرصا من املش��������رع العراقي على  مكافحة 
جريمة االتج��������ار باملخدرات فقد  نص��������ت املادة 3/اوال 
من قانون  املخدرات واملؤثرات العقلية رقم )50( لسنة 
2017 على  تأس��������يس الهيئة  الوطنية العليا في وزارة 
الصحة وتتألف من وزير الصحة رئيسا ووكيل  وزارة 
 الداخلية ومدير عام االمور الفنية واملستشار الوطني 
للصحة  النفس��������ية اعضاء وممثل عن كل  من الجهات 
التالي��������ة م��������ن ذوي الخبرة  واالختصاص في ش��������ؤون 
املخ��������درات ال تق��������ل درجته عن مدير  ع��������ام اعضاء  وهم 
االمانة العام��������ة ملجلس الوزراء ووزارة العدل والهيئة 
العامة للكمارك  ووزارة  العمل والش��������ؤون االجتماعية 
والزراعة وجهاز املخابرات وشرطة  الكمارك واملديرية 
العام��������ة  ملكافحة املخدرات ف��������ي وزارة الداخلية واالمن 
 الوطن��������ي باإلضاف��������ة ال��������ى مدي��������ر البرنام��������ج الوطني 
 ملكافح��������ة املخ��������درات ومدي��������ر  الطب العدل��������ي وتجتمع 
الهيئة مرة واحدة في األقل كل شهر ويكتمل  نصابها 
 بحض��������ور ثلث��������ي ع��������دد أعضائه��������ا وتتخذ الق��������رارات 
بالتصويت وبأكثرية عدد  الحاضرين واذا  تس��������اوت 
األصوات فيرج��������ح الجانب الذي يصوت معه  الرئيس 
وقد ن��������ص قانون املخ��������درات  واملؤث��������رات العقلية على 
تدابي��������ر معالجة  املدمنني حي��������ث ان للمحكمة بدال من 
ان تف��������رض العقوبة  املنصوص عليه��������ا  في املادة )33( 
من القانون ان تقرر ما تراه مناس��������با وذلك بإيداع من 
 يثب��������ت  إدمانه على املخ��������درات او املؤثرات العقلية في 
إحدى املؤسس��������ات الصحية  التي تنش��������أ لهذا  الغرض 
ليعال��������ج فيها ال��������ى ان ترفع اللجن��������ة املختصة ببحث 
 حال��������ة امل��������ودع تقريرا ع��������ن حالته الى  املحكم��������ة لتقرر 
االفراج عنه او  االس��������تمرار بايداعه ملدة او مدد اخرى 
وان تل��������زم من يثبت  تعاطيه امل��������واد  املخدرة بمراجعة 
عيادة نفس��������ية اجتماعية تنش��������ا لهذا الغرض مرة او 
مرت��������ني  في  االس��������بوع ملس��������اعدته  عل��������ى التخلص من 
عادة التعاطي الى ان يرفع  الطبيب املكلف بمساعدته 
 تقريرا عن حالته الى املحكمة لتقرر وقف  مراجعته او 
استمرارها ملدة اخرى و ال يجوز ان  يتأخر رفع التقرير 
عن  تسعني يوما من تاريخ بدء املريض بمراجعة تلك 
العيادة وان تلزم  من  يتقرر االفراج عنه من املؤسس��������ة 
الصحية بمراجعة عيادة نفس��������ية اجتماعية  وتشكل 
في وزارة  الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على 

تنفيذ  االجراءات املنصوص عليها في القانون. 
  واذا رف��������ض املحك��������وم عليه العالج  املق��������رر فللمحكمة 
إيداعه م��������كان الحب��������س باملدة املنص��������وص  عليها في 
امل��������ادة   )33( من قانون املخ��������درات واملؤثرات العقلية و 
ال تقام الدعوى الجزائية  على  من يتقدم من متعاطي 
املخ��������درات م��������ن تلق��������اء نفس��������ه للعالج في املستش��������فى 
 املختص��������ة بع��������الج  املدمن��������ني ويوض��������ع املريض تحت 
املالحظ��������ة ف��������ي املؤسس��������ة  الصحية مل��������دة ال تزيد على 
ثالثني يوما  وتمدد املؤسس��������ة الصحية بقاء  املريض 
مل��������دة مئ��������ة وثمان��������ني يوم��������ا إذا رأت حاجت��������ه للعالج 
تقتضي  ذلك  وتتولى الهيئة وضع السياس��������ة العامة 
الس��������تيراد أي نوع من املخدرات  والتنسيق والتعاون 
 ب��������ني الوزارات املختصة في ش��������ؤون املخدرات ووضع 
 االس��������تراتيجية الوطنية ملكافحة االتجار  باملخدرات 
ونش��������ر التوعية العام��������ة  بمخاطر تعاط��������ي املخدرات 
وتش��������جيع الدراس��������ات والبحوث  العلمية في  مكافحة 

املخدرات. 
  ولغرض معالج��������ة ظاهرة االدمان على املخدرات فان 
 املشرع العراقي الزم وزارة الصحة وفقا  ال حكام املادة 
)48( م��������ن قانون  املخدرات واملؤثرات العقلية بإنش��������اء 

وتطوي��������ر الوح��������دات العالجية 
املدمنني   الخاص��������ة  بمعالج��������ة 
وتوفير عيادات نفسية ملعالجة 
متعاطي املواد املخدرة  وتأهيل 
ملعالج��������ة  الطبي��������ة   امل��������الكات 
اس��������تعادة  لغ��������رض  املدمن��������ني 
الصحي��������ة  الكامل��������ة  لياقته��������م 

بدنيا وعقليا  واجتماعيا. 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

■ ندوة مهمة احتضنها معهد التطوير القضائي.. عدسة/ حيدر الدليمي

■ رئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادية.. عدسة/ محمد سامي

معهد التطوير القضائي ينظم ورشة عن دور القضاء يف مواجهة الفساد املايل واإلداري

https://www.hjc.iq/view.68250/
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نينوى/ رغد سمير

تفت��������ح "القضاء" ف��������ي عددي��������ن متتاليني ملف��������ا يتعلق 
بالطائف��������ة اإليزيدية إح��������دى أعرق الطوائ��������ف الدينية 
 في العالم، والتي تتركز في س��������نجار ش��������مالي نينوى، 
وتشكل لونا أساسيا لتنوع هذه املحافظة  اجتماعيا 
وعرقي��������ا، وفيم��������ا يتناول الج��������زء األول من ه��������ذا امللف 
الجان��������ب املدني ومعالجة القضايا  الش��������خصية ألبناء 
الطائفة، يس��������لط الج��������زء الثاني الض��������وء على الجانب 
الجزائ��������ي ويع��������رض قصصا  مأس��������اوية عّم��������ا تعرض 
له اإليزيدي��������ون إبان اجتياح تنظي��������م داعش اإلرهابي 

مدينتهم. 
وااليزيدي��������ون طائف��������ة دينية من ضم��������ن الطوائف غير 
االس��������المية في العراق واملعترف بها رس��������ميًا  بموجب 
نظام رعاية الطوائف الدينية العراقي رقم )32( لس��������نة 
1981 وملحقه املتضمن تعدادا لتلك  الطوائف الدينية 
البالغ عددها سبع عش��������رة طائفة ومن بينها الطائفة 
االيزيدي��������ة من منطل��������ق نص املادة   )14( من الدس��������تور 
العراقي النافذ لس��������نة 2005 باب الحقوق والحريات/ 
فرع الحقوق املدنية  والسياسية التي منحت للعراقيني 
حق املس��������اواة ام��������ام القانون دون تميي��������ز بني الجنس 
او الع��������رف او  القومية او االصل او الل��������ون او الدين او 
املذه��������ب او املعتقد اوالرأي او الوض��������ع االقتصادي او 
 االجتماعي والتأكي��������د على االلفة والتأخي والتعايش 
الس��������لمي ب��������ني االدي��������ان والطوائ��������ف في ظ��������ل القوانني 

 واحترام حقوق االخرين واديانهم ومعتقداتهم.  
وبص��������دد حرص الس��������لطة القضائية ف��������ي العراق على 
صيانة حقوق أبناء الشعب العراقي بمختلف  أطيافهم 
ومللهم وفقًا ملا نصت عليه القوانني والتشريعات وما 
نصه الدس��������تور العراقي تفتح   )القض��������اء( ملف طائفة 
مهم��������ة وموغلة بالق��������دم في الع��������راق تعرضت للحيف 
والظلم والتنكيل إبان  الهجمة الداعش��������ية على العراق 
ف��������ي صيف العام 2014. مس��������تعرضة عب��������ره قضاياها 
ومش��������اكلها كما  وردت على لسان املختصني من أبناء 
الطائف��������ة واراء وطروحات قدمها قض��������اة ملمني بهذا 

الجانب  الحيوي املهم. 

االيزيديون واالحوال الشخصية
تعد مسائل األحوال الشخصية التي يتميز بها اإلنسان 
ع��������ن غي��������ره ذات أهمية كبيرة، ملا يترت��������ب  عليها من آثار 
قانوني��������ة واجتماعية. وللحديث عن ه��������ذا الجانب املهم 
املتعلق بالحي��������اة االجتماعية  ألبناء الطائفة األيزيدية، 
كان��������ت وقفتنا األولى مع القاضي الس��������يد بش��������ار أحمد 
الجبوري رئيس محكمة  اس��������تئناف نينوى االتحادية، 
الذي طرحنا عليه س��������ؤاال يتعلق بسريان أحكام قانون 
األحوال الش��������خصية  رقم )188( لس��������نة 1959 على أبناء 
الطائفة اليزيدية في ما يخص مس��������ائل الزواج والطالق 

وبقية  مواد األحوال الشخصية لهم. 

يق��������ول القاضي بش��������ار أحمد الجب��������وري رئيس محكمة 
اس��������تئناف نينوى االتحادية إن "أح��������كام قانون  األحوال 
الشخصية ال تس��������ري على العراقيني املستثنني بقانون 
خ��������اص عماًل بأح��������كام الفقرة )1( من  امل��������ادة الثانية منه 
التي تنص على أنه: ))تس��������ري أح��������كام هذا القانون على 
العراقي��������ني إال م��������ن اس��������تثني  منه��������م بقانون خ��������اص((، 
واملقص��������ود بالعراقيني املس��������تثنني بقان��������ون خاص هم 
العراقيون م��������ن أبناء  الطوائف الدينية غير اإلس��������المية 
املعترف بها رس��������ميًا في العراق، بموج��������ب نظام رعاية 
الطوائف  الدينية رقم )32( لسنة 1981م، والبالغ عددها 
سبع عشرة طائفة. وتعد الطائفة اليزيدية من  الطوائف 
الدينية غير اإلس��������المية املعترف بها رسميًا في العراق 
بموجب النظ��������ام املذكور آنفًا  وملحق��������ه املتضمن تعداد 
الطوائف الدينية املعترف بها رس��������ميًا في العراق. وهذا 
االستثناء من نطاق  سريان قانون األحوال الشخصية، 
يمكن اس��������تنباطه من داللة إشارة نصي املادتني )11( و 
)13( م��������ن  بيان املحاكم رقم )6( لس��������نة 1917، إذ أوجبت 
املادة )13( من البيان املذكور تطبيق القانون  الشخصي 
أو العرف املرعي في مواد األحوال الشخصية املنصوص 

عليها في املادة )11( من  بيان املحاكم". 

احكام االرث والوصية  
وع��������ن القانون الش��������خصي ألبن��������اء الطائف��������ة اليزيدية 
أوضح السيد رئيس االستئناف قائال "أن املقصود به 
 هو الشريعة الدينية الخاصة، ويقصد بها النصوص 

الدينية وقواع��������د وتعاليم الديانة ألبناء الطائف�ة،  ذلك 
أنه لي��������س ألي من الطوائ��������ف الدينية غير اإلس��������المية 
املعترف بها رس��������ميًا ف��������ي العراق تش��������ريعها  الخاص 
املنظم ألحوالها الش��������خصية، إذ لم يصدر منذ تشكيل 
الدولة العراقي��������ة ولحد اآلن أي قان��������ون  ينظم األحكام 
املوضوعية ملواد األحوال الشخصية ألٍي من الطوائف 

املذكورة". 
وبالعود الى س��������ريان قانون األحوال الشخصية على 
الطائف��������ة اليزيدي��������ة وبقي��������ة الطوائف غير اإلس��������المية 
 أكد أن "قانون األحوال الش��������خصية يعد القانون العام 
في مس��������ائل األحوال الش��������خصية، أما مصادر  القاعدة 
القانوني��������ة ال��������واردة في بي��������ان املحاكم– فيم��������ا يتعلق 
بمواد األحوال الش��������خصية لغير املسلمني–  فإنها تعد 
قانون��������ًا خاصًا. ويبنى على ذلك وج��������وب الرجوع إلى 
قانون األحوال الش��������خصية وتطبيق  نصوصه في كل 
م��������ا لم يرد بحكمه قاعدة قانوني��������ة خاصة، وعلى ذلك 
فان اس��������تثناء أبناء الطوائف  الدينية غير اإلسالمية، 
املعت��������رف بها رس��������ميًا في الع��������راق من أح��������كام قانون 
األحوال الش��������خصية ليس  مطلقًا، بل هو مقيد بوجود 
القانون الشخصي أو العرف املحلي الذي يحكم مواد 
األحوال الشخصية  ألبناء هذه الطوائف، وعليه فمتى 
انع��������دم القان��������ون الش��������خصي أو العرف املحل��������ي الذي 
يحكم املس��������ألة،  انعدم االستثناء املذكور وخضع أبناء 
هذه الطوائف ألحكام قانون األحوال الش��������خصية في 

خصوص  هذه املسألة.  

تطبيق القانون الشخصي
وبخصوص كيفية معرفة وتطبيق القانون الش��������خصي 
املتمثل في النصوص الديني��������ة وقواعد وتعاليم  الديانة 

ألبناء الطائف�ة، أجاب السيد رئيس االستئناف: 
إن معرف��������ة وتطبيق القانون الش��������خصي الخاص بأبناء 
الطائفة، وكذلك الحال بالنس��������بة للعرف املحلي  الخاص 
بأبن��������اء الطائف��������ة تت��������م بإحالة املس��������ألة أو الدع��������وى إلى 
الرئاس��������ة الروحاني��������ة ذات الصالحي��������ة  ألبن��������اء الطائف��������ة 
استنادًا إلى املادة )16( من بيان املحاكم املعدلة بموجب 
املادة )18( من نظام  املحاكم املدنية رقم )4( لس��������نة 1918 
متى كانت الدعوى أو املعاملة مما يستدعي الفصل فيها 
 عل��������ى وفق القانون الش��������خصي أو الع��������رف املحلي. وهذه 
اإلحال��������ة إلى العالم الروحاني مس��������ألة  جوازية وليس��������ت 
وجوبي��������ة اس��������تنادًا إلى داللة عبارة الن��������ص املتقدم، التي 
ورد فيه��������ا أنه ))... يج��������وز  للمحكم��������ة... ((، إال أن القضاء 
العراقي استقر على اعتماد اإلحالة لغرض الوصول إلى 
التطبيق  الس��������ليم للقانون الش��������خصي أو العرف املحلي 
الخاص بأبناء الطائفة. كما أن هذه اإلحالة مقيدة  بشرط 
قبول هذه الرئاس��������ة لإلحالة، أما في حالة عدم قبول تلك 
الرئاس��������ة لإلحال��������ة فيج��������وز للمحكمة  أن تحيل املس��������ألة 
إل��������ى احد العلم��������اء الروحاني��������ني الواقفني عل��������ى القوانني  

الشخصية أو العرف  املحلي ألبناء الطائفة". 
من جهته س��������لط نائب رئيس محكمة اس��������تئناف نينوى 
االتحادي��������ة القاضي )رائ��������د حميد مصل��������ح( الضوء  على 
املعوقات واالش��������كاليات عن��������د ابرام عقد ال��������زواج وايقاع 
الط��������الق عن��������د الطائفة االيزيدي��������ة، الفتا إلى  أن "مس��������ائل 
األحوال الش��������خصية لغير املس��������لمني كال��������زواج والصداق 
والط��������الق والتفري��������ق والوصي��������ة  واالرث والوقف تعد من 
املسائل التي تتعلق بالعقيدة الدينية للطوائف الدينية، 
وان التدخل فيها  يمس العقيدة الدينية وهو امر يتس��������م 
بالحساس��������ية واالهمي��������ة ف��������ي آن واحد، االم��������ر الذي حدا 
باملش��������رع  العراق��������ي منذ البداي��������ة الى ان يذه��������ب لتطبيق 
االح��������كام الفقهي��������ة الخاص��������ة بالطوائ��������ف الديني��������ة على 
املنازعات  املتعلقة بأحوالهم الشخصية من قبل املحاكم 
املدنية املتمثلة بمحاكم )البداءة املواد الشخصية( التي 
 يرأس��������ها قاٍض مدني م��������ن قضاة ذات املحكم��������ة، فعندما 
تع��������رض عليه قضية فأن��������ه يطبق ما تقضي به  ش��������ريعة 
الطائفة الخاصة بعد مشورة واستفتاء )املرجع الديني( 
لتل��������ك الطائف��������ة. خاصة في املس��������ائل  املش��������ار اليه��������ا انفا 
ويتمث��������ل االس��������تفتاء بإحالة القضية الش��������رعية الى عالم 
دين��������ي او فقيه إلب��������داء الرأي فيها  وفق��������ا لتعاليم وعادات 
الطائف��������ة. كم��������ا ويج��������ب على قاض��������ي املحكم��������ة ان يحكم 
بمقتضى هذا الرأي، إذ  يكون ملزما للمحكمة في الحكم 
اال اذا كان مخالف��������ا للنظ��������ام العام، فعندئ��������ذ يهمل الرأي 

وتطبق املحكمة  احكام قانون االحوال الشخصية. 
ولفت القاضي الى ان اولى املش��������اكل التي اعترت تطبيق 
هذا النظ��������ام ان هذه االح��������كام والبيان��������ات  املتعلقة بهذه 
الطوائف غير االس��������المية غير مدونة وليس��������ت مجموعة 

ضمن قانون واحد ليتس��������نى  للجميع الس��������يما الس��������ادة 
القض��������اة وافراد تل��������ك الطائف��������ة االطالع عل��������ى مفرداتها، 
اضافة الى وش��������وب تل��������ك  التعليمات اللب��������س والغموض 
واعت��������راء النقض في كثير م��������ن بياناتها،،كما ان الطائفة 
االيزيدي��������ة لم تقنن  احكامها تاركة إياها الجتهادات ادت 
ال��������ى اختالف االحكام الصادرة ضمن مس��������ائل مش��������ابهة 

وهذا  الخلل يتحمله كبار الطائفة.  

حلول وتوصيات
وفي ظل مس��������اع وجه��������ود بذلت من القاض��������ي تمثلت 
بتقديم طلب الى املرجع الديني االيزيدي )بابا  شيخ( 
يتضمن ض��������رورة تقن��������ني وصياغة االح��������كام الفقهية 
واالعراف املرعية لدى ابناء الطائفة  االيزيدية الخاصة 
بمسائل الزواج والطالق وارسالها الى وزارة االوقاف، 

تحدث القاضي رائد حميد  مصلح قائال: 
تق��������دم املرج��������ع الدين��������ي للطائف��������ة بطلب ال��������ى مجلس 
القضاء االعلى يتمثل بعدم احالة ابناء الطائفة الذين 
 ينضمون زواجهم لدى رجل الدين الى محاكم التحقيق 
اس��������وة بأبناء الديانة املس��������يحية كونهم مستثنني  من 
تطبيق قانون االحوال الشخصية الخاص باملسلمني، 
اضاف��������ة الى اعتب��������ار مراجع��������ة املحكمة من  قب��������ل ابناء 
الطائفة البرام عقد الزواج مباشرة دون تنظيم مسبق 
للعق��������د من قبل رجل الدين كأنم��������ا  يجري )عقد مدني( 
وقد حصلت موافقة مجل��������س القضاء االعلى بموجب 
كتاب رئاسة هيأة االشراف  القضائي/لجنة الدراسات  
املرقم84/دراس��������ات /2015)2155( بتاريخ 2015/6/25 
املتضم��������ن )ان  احكام واج��������راءات عقود ال��������زواج البناء 
الطائفة االيزيدية تس��������ري عليها االع��������راف املرعية من 
قب��������ل  املرجع الديني وبناء على ذلك ان نص الفقرة )5( 
من املادة العاش��������رة من قانون االحوال الشخصية  رقم 
)188( لس��������نة 1959 املعدل ال تسري على ابناء الطائفة 
االيزيدي��������ة عن��������د اجرائهم عقود ال��������زواج  خارج محاكم 
املواد الش��������خصية ووفقا لالع��������راف والطقوس الدينية 
املرعي��������ة لديهم( واقت��������رن ذلك  بموافقة الس��������يد رئيس 

مجلس القضاء االعلى املحترم. 

دعوة مخلصة
وف��������ي حديث��������ه وجه القاض��������ي )رائد حمي��������د مصلح( عبر 
)القضاء( دع��������وة مخلصة الى الطوائف غير  االس��������المية 
في العراق وباالخص التي لم تقنن قوانينها وتعاليمها 

لحد هذا اليوم قائال: 
في الوقت الذي نحيا في��������ه بزمن االنفتاح والديمقراطية 
والحري��������ة وااللف��������ة والتآخ��������ي واحترام القان��������ون  وحقوق 
االخرين ودياناتهم ومعتقداتهم ادعو الطوائف الدينية 
الى املب��������ادرة لتدوين احكامهم  الش��������خصية وتقنني كافة 
االع��������راف والتعالي��������م الديني��������ة ول��������و داخلي��������ا عل��������ى االقل 
ليتس��������نى تطبيق هذه االحكام  في نطاق املحاكم بش��������كل 

عام ومن قبل السادة القضاة بشكل خاص. 

المحاكم تراعي خصوصيتهم الدينية
وتدعو لتدوين أحكامهم وتقنين تعاليمهم

■ محكمة استئناف نينوى

 "                  " تفتح ملف االيزيديني يف العراق   )اجلزء األول( 

تكريت / سبأ خلف  

تعد دعوى اثبات النس��������ب ن��������ادرة، إال أن هذه الندرة ال تنفي وجودها 
ف��������ي املحاكم بني م��������دة واخ��������رى،  ويرجع قاض متخص��������ص باالحوال 
الش��������خصية االس��������باب ال��������ى االنفت��������اح االجتماع��������ي والعالق��������ات غير 
 املشروعة، فيما يشير الى ان تحليل "الدي ان اي" ساعد الى حد كبير 

في حسم هذه القضايا. 
ويق��������ول قاض��������ي محكمة األحوال الش��������خصية ف��������ي تكري��������ت إن "الرأي 
القانوني في موضوعة إثبات النس��������ب  يتجه بحس��������ب املادة الحادية 
والخمسني من قانون األحوال الشخصية النافذ إلى أن ينسب كل ابن 
  )رج��������ل او انثى( إلى أبيه إذا مضى على عق��������د الزواج اقل مدة الحمل، 

وان يكون التالقي بني  الزوجني ممكنًا". 
وفيم��������ا يؤكد فعالية تحليل ال�"دي أن أي" في إثبات النس��������ب من عدمه 
ف��������ي مثل هذه الدعاوى، يش��������ير  ال��������ى املضار االجتماعي��������ة التي تعقب 

نف��������ي النس��������ب إذا لم يلحق الطفل بأب ألن األول س��������يكون في  مواجهة 
صعوبات في حياته ال ذنب له بها.  

وعن إجراءات الدعوى وكيفية تسييرها في املحاكم، يوضح القاضي 
ان "اإلج��������راءات تبدأ بتقديم  دع��������وى اعتيادية بالش��������روط املنصوص 
عليها في قانون املرافعات املدنية من قبل الزوج أو الزوجة  وتنظرها 

املحكمة وتسير بها وفق القانون واإلجراءات املعتادة". 
ويش��������ير القاض��������ي ال��������ى أن "ه��������ذه الحاالت موج��������ودة ولق��������د عالجتها 
الش��������ريعة اإلس��������المية بقوله صلى الله عليه  وس��������لم )الول��������د للفراش 
وللعاهر الحجر(، أما على صعيد توفر هذه الحاالت في صالح الدين 
يؤك��������د أن   "وجودها يكون بنس��������بة محدودة جدًا ف��������ي الوقت الحاضر 
على مس��������توى التطبيق ف��������ي محكمة االحوال  الش��������خصية في تكريت 
اذ س��������جلت دعوى واحدة وه��������ي واحدة تقريبًا له��������ذا العام وال توجد 

إحصائيات  بإعدادها لندرتها". 
وعن س��������بب وجود هذه الحاالت عل��������ى ندرتها، فيعزوها القاضي الى 

"أس��������باب وعوامل أدت إلى ظهور  مثل هذه الح��������االت كالحرية املبالغ 
بها واالنفتاح االجتماعي واالختالط غير الشرعي والثقافة  املكتسبة 
من وس��������ائل اإلعالم التي تروج ملثل هذه األفكار من خالل املسلسالت 

واألفالم  السينمائية". 
وبش��������أن طريق��������ة إج��������راء املحاكمة ي��������رى القاض��������ي ان��������ه "لخصوصية 
املوضوع وحرجه االجتماعي يبني أن  املحاكمة تكون علنية أو تكون 

سرية حسب طلب الخصوم".  
ومن األمثلة على هذا النوع  الدعاوى التي وردت إلى املحكمة حيث أفاد 
املدعي بأنه "احد  املدعني اقام دعوى أمام محكمة األحوال الشخصية 
ف��������ي تكريت ادعى فيها ان املدع��������ى عليها طلقته  وله منها طفالن  ولد 
وبن��������ت وبعد مراجع��������ة األب )املدعي( لألطباء لغ��������رض إجراء الفحص 
الطبي فقد  تبني انه عقيم، ودعت املحكمة املتداعيني للمرافعة وجرت 
بحقهما حض��������ورًا وعلنًا واطلعت املحكمة  عل��������ى صوره طبق األصل 
م��������ن قرار تصديق الط��������الق الخارجي الصادر من املحكمة واملكتس��������ب 

 للدرجة القطعية وبعد ادعاء الزوجة املدعى عليها أن األطفال ) الولد 
(  عش��������ر س��������نوات و )البنت(  تسع س��������نوات هم من صلب املدعي اال أن 
املحكم��������ة فاتحت دائ��������رة صحة صالح الدين / ش��������عبة  اللجان الطبية 
وكذل��������ك كتاب دائرة الطب العدلي املتضم��������ن تطابق البصمة الوراثية 
لألطفال مع  املدعى عليها وتعاكس��������ها م��������ع املدعي والعتراض املدعى 
عليه��������ا على ما جاء بتقرير الطب العدلي  قررت املحكمة إحالتهم مرة 

 ." DNA�أخرى إلى دائرة الطب العدلي إلجراء فحص ال
   ويضي��������ف "ك��������ون القضية تتعلق بنفي النس��������ب وبع��������د ظهور نتائج 
الفح��������ص تبني إن األطفال يعودان  بالنس��������ب الى املدعى عليها وليس 
للمدع��������ي وبع��������د كل ما تم عرضه ثبت أمام املحكم��������ة أن دعوى  املدعي 
لها س��������ند من القانون وقررت املحكمة نفي نس��������ب األطفال من والدهم 
املدعي ) ع م ح (  وصدر الحكم اس��������تنادًا إلحكام املواد 20 /من قانون 
البطاق��������ة الوطنية رقم 3 لس��������نة 2016 ونظام  األح��������وال املدنية رقم 32 

لسنة 1974 واملواد 140/68/67/59/22/21ن قانون اإلثبات. 

الـ)  D.N.A)   تحليل حاسم في دعاوى إثبات النسب

●  6th Year  Issue (62) April 2021السنة السادسة/ العدد )62( نيسان  2021

(1(
 163/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2020 

املبدأ:  
محكمة االحوال الشخصية التي اصدرت حجة الوصاية هي 
املختصة بنظر دعوى عزل الوصية  في حالة توفر االسباب 
املوجب��������ة للعزل ألن ذلك ينصرف الى الحجة الصادرة والتي 

ستفقد آثارها  بعزل الوصية مما يعني اسقاطها. 

القرار
بعد التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة املدنية في محكمة التمييز 
االتحادي��������ة، لوح��������ظ  حصول تنازع س��������لبي ب��������ني  محكمت��������ي األحوال 
الش��������خصية في بعقوبة ومدينة الصدر في نظ��������ر  الدعوى املقامة من 
املدعية )ب. خ. ا( على املدعى  عليها )م. ا. ا( واملتضمنة طلب  عزل املدعى 
عليها عن وصايتها وتنصيبها بداًل منها على أوالدها القاصرين إذ 
ت��������رى   كل واحدة منهما انها غير مختصة بنظرها. وتجد أكثرية هذه 
الهيئ��������ة ان املحكمة التي  أصدرت حج��������ة الوصاية هي املختصة بنظر 
 ع��������زل الوصية النه في حالة توافر األس��������باب  املوجب��������ة للعزل فان ذلك 
ينصرف إلى الحجة الصادرة والتي ستفقد آثارها بعزل الوصية   مما 
يعني إسقاطها لذلك ينعقد االختصاص ملحكمة األحوال الشخصية 
في مدينة الصدر  فقرر إيداع الدعوى لديها وإشعار محكمة  األحوال 

الش��������خصية في بعقوبة بذلك وصدر  القرار باألكثرية استنادًا للمادة 
)13/أواًل-ب-ثاني��������ًا2-( م��������ن قانون التنظيم القضائ��������ي  املعدل  رقم 160 

لسنة 1979 في 16/ربيع األول/1442ه� املوافق 2020/11/2م. 

(2(
186/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2020 

املبدأ:  
تختص محكمة البداءة بنظر دعوى منع املطالبة باالثاث 
الزوجي��������ة الت��������ي صدر حك��������م  قضائي فيها وه��������و مودع في 
مديرية التنفيذ وأنقطعت عالقة محكمة االحوال الشخصية 

 بها بعد صدور الحكم. 

القرار
بعد التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية في محكمة التمييز 
االتحادي��������ة، لوح��������ظ  حص��������ول تنازع س��������لبي ب��������ني محكمت��������ي األحوال 
الش��������خصية والبداءة في العمارة بخص��������وص  نظر دعوى املدعي )ق.م. 
ا( الت��������ي طلب فيه��������ا منع مطالبة  املدع��������ى عليها )ا.ر.ف( ل��������ه في  االثاث 
الزوجية املحكوم بها والتي قام��������ت بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة 
األحوال  الشخصية بالعدد   1575/ش/2019 على الرغم من انها تعهدت 
خارج املحكمة بالتنازل  عنها، وتجد أكثرية هذه الهيئة ان اختصاص 

النظ��������ر في الدعوى ينعقد ملحكمة  الب��������داءة  النها تتضمن منع املطالبة 
باث��������اث ص��������در حكم قضائ��������ي فيها وه��������و مودع ف��������ي مديري��������ة التنفيذ 
 وانقطعت عالقة محكمة األحوال الش��������خصية به��������ا بعد صدور الحكم، 
لذا قرر إرس��������ال  اضبارة الدع��������وى إلى محكمة ب��������داءة العمارة لنظرها 
وفق القانون واش��������عار محكمة األحوال  الش��������خصية ف��������ي العمارة بذلك 
 وصدر القرار اس��������تنادًا للمادة )13/أواًل-ب-ثانيًا2-( من  قانون التنظيم 
القضائ��������ي رقم 160 لس��������نة 1979 املع��������دل في 15/ربي��������ع الثاني/1442ه� 

 املوافق 2020/11/30م. 

(3(
  899/ الهيئة املوسعة الجزائية/ 2020  

املبدأ:  
ان القانون الجنائي ال يس��������ري على املاض��������ي وان تاريخ نفاذ 
القان��������ون يك��������ون هو الفيصل ف��������ي  تحديد نط��������اق تطبيقه من 

الناحية الزمنية. 

القرار
ل��������دى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة الجزائية في محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة.  وج��������د ان محكم��������ة جنايات الرصافة س��������بق وان 
اص��������درت  قراره��������ا بالدع��������وى املرقم��������ة   340/ج/2020 ف��������ي 2020/2/13 
والقاض��������ي بتجريم املته��������م )خ. ا. ر( وفق احكام  القرار 1/39/ج لس��������نة 

  1994 املع��������دل بالق��������رار 135 لس��������نة 1996 ع��������ن جريم��������ة  حيازت��������������ه على 
االدوية وبيع املخدرات خالفا" الحكام القانون وحكمت عليه  بالحبس 
الشديد ملدة خمس س��������نوات وبغرامة مالية مقدارها مائة الف دينار . 
 اعيد القرار  منقوضا" بموجب قرار محكمة التمييز االتحادية بالعدد 
  6446/ الهيئة الجزائية /2020 في   2020/4/26 لالس��������باب الواردة فيه 
. وبع��������د اجراء  املحاكم��������ة مجددا" اصدرت ذات املحكم��������ة قرارها املؤرخ 
2020/7/13 والقاض��������ي  باالصرار  على قرارها الس��������ابق ، ولدى امعان 
النظ��������ر فق��������د وجد ان��������ه وبتاري��������خ 2019/6/25  وفي منطق��������ة املدائن تم 
القب��������ض على املته��������م )خ. ا. ر(  لقيامه بحيازة االدوي��������ة وبيع  املخدرات 
وق��������د ثبت ملحكمة الجنايات ان تاريخ ارت��������كاب الفعل هو 2019/6/25 
وذلك  من خالل ما ورد باقوال  املتهم واقوال املفرزة القابضة ومحضر 
الضب��������ط ، وحيث ان  القانون رقم 4 لس��������نة 2019 اصب��������ح نافذ املفعول 
بتاري��������خ 2019/7/8 وهو تاريخ  نش��������ره  في الجريدة الرس��������مية وحيث 
ان املادة 2 من ذات القانون قد اش��������ارت الى نفاذه من تاريخ  النش��������ر في 
الجريدة الرس��������مية وحيث ان القانون  الجنائي ال يسري على املاضي 
وان تاري��������خ  نفاذ القانون يكون هو الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه 
م��������ن الناحية الزمنية وبالتالي فأن  ق��������رار محكمة  الجنايات باالصرار 
على قرارها الس��������ابق قد جاء صحيحا" وموافقا" الحكام  القانون كون 
االصرار في محله عليه قرر تصديقه مع التنويه للمحكمة  بعدم وجود 
 مس��������وغ قانوني الصدار قرار جدي��������د بالتجريم كونه مصدق تمييزا" . 
وصدر القرار  باالتفاق اس��������تنادا" الحكام املادة 259/أ/2 االصولية  في 

16/  ربيع االول /1442 ه�  املوافق 2020/11/2.  

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية)
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م/ تعليق  على قرار   المحكمة الدستورية   العليا   المصرية   
الصادر  بالرقم 136   في 17/مارس/1984 

القاضي  محمد عبد  طعيس
 نائب  رئيس  محكمة استئناف   بغداد الكرخ االتحادية         

 1 -  ملخص  القرار : 
 ) ان  االح��������كام   الص��������ادرة    بالدعاوى   الدس��������تورية  
ه��������ي  بطبيعتها   دعاوى  عينية   توجه   الخصومة  
فيها  الى   النصوص   التشريعية   املطعون  عليها  
بعيب  دس��������توري   تكون  لها   حجية  مطلقة  بحيث   
ال  يقتصر  اثرها  على الخصوم   في الدعاوى   التي  
ص��������درت  فيه��������ا  و  انما  ينصرف   االث��������ر  الى   الكافة 
و تلت��������زم  به جميع  س��������لطات  الدولة   س��������واء  كانت   
هذه   االحكام  قد  انتهت  الى  عدم  دستورية  النص  

التشريعي   املطعون  فيه  ام الى   دستوريته( .

 2 -  االسانيد  القانونية للقرار : 
أ -  نص  املادة )48(  من  قانون  املحكمة الدس��������تورية  
العليا  املصرية   الذي  جاء  فيه )ان  احكام    املحكمة 

و قراراتها  نهائية  غير  قابلة للطعن( .
ب -    نص  املادة )1/49( من   قانون  املحكمة الدستورية   
العليا  املصرية  الذي  جاء  فيه  )  ان   احكام  املحكمة 
في   الدعاوى  الدس��������تورية   و قراراتها  بالتفس��������ير  

ملزمة  لجميع سلطات  الدولة  كافة( .

 3 -    االشكالية: 
  ان كان��������ت  االحكام  الدس��������تورية  لها  حجية  مطلقة  
بوج��������ه  عام  فهل  تمتد  ه��������ذه  الحجية   عند   الحكم  
بعدم  الدستورية  فقط  ام تمتد  الى االحكام  الصادرة 
برد  الدعوى  الدس��������تورية  و هل   تكتس��������ب   االخيرة  
حجيتها  بدس��������تورية  النص  املطعون  فيه  في  كل  

االحوال  ام  تكون  حجيتها  نسبية للخصوم  فقط. 

 4 -  الفرضية: 
أ -    ان  االحكام  الدستورية   لها  حجية  مطلقة  سواء  
انته��������ت   ال��������ى  عدم  دس��������تورية   النص   التش��������ريعي   

املطعون  فيه  ام الى دستوريته.
ب -     ان  االحكام  الدس��������تورية الصادرة  برد  الدعوى 

ال تكتس��������ب الحجي��������ة  املطلقة  ف��������ي  كل  االحوال   و ال  
تضفي   الدس��������تورية  على   النص  املطعون  فيه  و 
تك��������ون لها  حجية  نس��������بية  عل��������ى   الخصوم و ليس   

الكافة.

 -التعليق- 
ان  التش��������ريعات  املتعلق��������ة   باملس��������ائل  املدني��������ة و 
التجاري��������ة  قد  اضفت   الحجي��������ة  لالحكام  الصادرة  
 الحائ��������زة قوة  االم��������ر  املقضي  به  بم��������ا  فصلت  فيه  
م��������ن حق��������وق  و تعلق  النزاع   ب��������ذات   الحق   محال و 
س��������ببا و  تكون  لها  حجية  نس��������بية  يقتصر اثرها  
عل��������ى  الخصوم و هي  تختلف  عن   الحجية  املطلقة  
الت��������ي  ال تتقيد  بأي  ش��������روط  و تك��������ون في  مواجهة   
الكافة  بغض   النظر  عن    اطراف   الدعوى و س��������بب   
االدع��������اء, و تتجس��������د  ه��������ذه  الحجي��������ة  ف��������ي  االحكام 
الصادرة  في    الدعاوى  الدس��������تورية  بحكم  كونها  
احكام��������ا  نهائية  غير  قابلة للطعن   بأي  ش��������كل من 
االش��������كال و  بحك��������م  امتداد  حجيته��������ا   في  مواجهة   
الكاف��������ة و لي��������س الطراف  الدعوى  فحس��������ب,  و تكمن  
العل��������ة   ف��������ي  منحه��������ا    الحجية  املطلق��������ة   كون هذه  
االح��������كام  صادرة عن محاكم  دس��������تورية  عهد  اليها   
 الدس��������تور  االختص��������اص   في  الدولة  و سياس��������تها  
اضاف��������ة ملا  تقره  تلك   النصوص  الدس��������تورية   من 
حماي��������ة  للحري��������ات  و الحقوق   االساس��������ية  لالفراد, 
مم��������ا ممارس��������ة   الرقاب��������ة  القضائية  عل��������ى القوانني  
بهدف  حماية  النصوص   الدس��������تورية التي  يرتكز  
 عليه��������ا  اساس��������ا  نظام   تمارس  دوره��������ا  في  تولي  
عملي��������ة  فحص  دس��������تورية  القوان��������ني و تبيان  مدى  
 مطابقته��������ا  او مخالفته��������ا  للقواع��������د  الدس��������تورية  , 
وفق ما  يحمله   الدس��������تور من علو و س��������مو  نتيجة  
 تربعه على هرم  التدرج   القانوني ,  لذلك  تس��������تنفذ  
املحكم��������ة  الدس��������تورية  واليته��������ا  بمج��������رد    النط��������ق  
بالحكم   الدس��������توري  و تك��������ون  احكامها  نهائية  و 

تس��������تمد  حجي��������ة  البتات  م��������ن  عمومية    نصوصها  
و اط��������الق  قطعية  احكامها و االث��������ر  املترتب  عليها  
بحكم   عدم  قابلية   تلك االحكام  للتجزئة بطبيعتها  
وفق��������ا  للنظ��������ام   القانون��������ي  ال��������ذي  يحكمها  خاصة  
ان  املحكمة  الدس��������تورية العليا   املصرية   قد منحت  
اساسا سلطة  التصدي و الفصل   في عدم دستورية   
الن��������ص  ف��������ي    الن��������زاع    املع��������روض  امامه��������ا  وف��������ق   
االختص��������اص   املن��������اط  بها  بموج��������ب   الفقرة  ثانيا  
من امل��������ادة )39(   من  قانون املحكمة   املذكورة ووفقا  
لذلك االختصاص لها  الفصل  من تلقاء  نفسها   في  
 جمي��������ع  املس��������ائل   الفرعية في  الدع��������اوى  املطروحة 
امامها  بحكم ان  الدعوى   الدستورية  ذات   طبيعة  
عيني��������ة   فالقاضي  الدس��������توري  ال يكتفي   بفحص   
االس��������باب  التي  استند  عليها الخصوم  في  دعواهم   
بل يتجاوزها  الى غيرها  من االسباب    التي  يمكن  
ان تعي��������ب  القانون   املطع��������ون فيه , و على ضوء  ذلك 
االختصاص   يكون  القانون  محل   الطعن  خاضع  
لس��������لطة   و رقابة كاملة  للمحكمة الدستورية  و هي  
تتص��������دى  ل��������ه  م��������ن تلق��������اء  نفس��������ها   ان كان  فيه  ما  
 يتع��������ارض  م��������ع  الدس��������تور , مما  يس��������تحيل معه  ان  
ياتي  خصوم اخرين  باسباب  اخرى  لم تطرح   امام  
املحكمة الدستورية , و يبدو  ان هذا االتجاه  يتوافق  
م��������ع  النص��������وص   القانونية   للمحكمة  الدس��������تورية   
املصرية  بش��������ان  الحجية املطلقة  لالحكام الصادرة  
عنها  دون  تمييز  بني   التي   قضت  بعدم  الدستورية  
او  الت��������ي  قض��������ت  برفض   الدعوى  الي س��������بب  كان,  
طامل��������ا  ان    املحكم��������ة املذكورة  قد  بس��������طت  رقابتها   
الكامل��������ة  عل��������ى  النص   القانون��������ي  بحكم  ما  تملكه  
م��������ن  س��������لطة   التصدي  النها  في  حقيق��������ة  االمر  قد 
مس��������ت  املوض��������وع  وفحصت  القانون  املش��������كوك في  
 دس��������توريته  و انتهت  الى مطابقته  للدس��������تور  قبل  
ان تقرر  رفض  الدعوى  الي  سبب  كان و  هذا  يعني  
تحق��������ق الفرضية التي  اعطت  لالحكام  الدس��������تورية  

حجيتها في  كل  االحوال. 
  و لك��������ن هن��������اك فرضي��������ة   اخ��������رى ال  تق��������ر  لالح��������كام 
الدستورية   الحجية املطلقة  في  كل  االحوال   اذا ما  
تعلقت  تلك االحكام  برد  الدعوى الس��������باب  اجرائية  
او  شكلية  قد  تحول  دون   امكانية   فحص  القانون 
املش��������كوك  بدس��������توريته  و ه��������ذه  الفرضي��������ة  تنظ��������ر  
الى  الدعاوى  الدس��������تورية بحكم  طبيعتها  كس��������ائر  
الدع��������اوى  االخرى تخض��������ع للخط��������أ  و االجتهاد  و 
تس��������تلزم  ش��������روط و اجراءات   لقب��������ول  الدعوى  فاذا  
م��������ا  ردت  الدعوى   الدس��������تورية  لتلك املبررات   فان  
املحكم��������ة الدس��������تورية    عندها  لم  تك��������ن  قد تصدت 
ال��������ى  فحص  القان��������ون  املطعون في  دس��������توريته  و 
لم تمارس  س��������لطتها   املوضوعي��������ة  في  البحث  عن 
عيوب��������ه  مم��������ا  ال يمن��������ح  الحك��������م املذك��������ور  للقان��������ون 
موضوع  الطعن   دستوريته و اال استغل  ذلك و فتح  
املج��������ال  ملصالح و مأرب  سياس��������ية  باقامة  دعاوى  
دستورية   تفتقر   الى الجوانب و الشروط   املطلوبة  
قانون��������ا من  اجل  الحص��������ول  على قرار  بردها  بغية 
 تحص��������ني   القانون   املطعون فيه  مس��������تقبال  من اي  
طعن  اخر  تحت  مأرب  و مصالح جهة   على حساب  
اخ��������رى  مما  يقتضي   املنطق  التفريق  بني  االحكام   
الدس��������تورية الص��������ادرة  بالرد   لدس��������تورية  القانون 
نتيجة التصدي  له  و الدخول  في  صلب  املوضوع  
و بني االحكام   الصادر   برد  الدعاوى   الدس��������تورية 
الس��������باب  ش��������كلية  او اجرائية  او عيب  في  بيانات  
الدع��������وى  او  مواعيدها  حيث  ال تكتس��������ب   االخيرة  
حجيته��������ا  املطلق��������ة  و بام��������كان  الطعن  م��������رة  اخرى  
بعدم   دس��������تورية القانون   ذات��������ه و بذلك نخلص  الى 
نتيجة مفادها   ان  الحجية  املطلقة  ال  تحوزها  اال   
االحكام  الصادرة  بعدم  الدس��������تورية او  بدستورية  
القانون  املطعون  فيه  بينما تكون االحكام  الصادرة  
برد   الدعاوى  الدستورية  السباب  و شروط  شكلية  

لها  حجية نسبية  بني  اطرافها  فقط. 

يثي��������ر مفهوم الثقافة في تحديده اش��������كاال معرفيًا فكلما 
تناولته االفكار واآلراء واالتجاهات الفكرية بالتوس��������عة 
ظ��������ل عصيا عل��������ى اإلحاطة ومتمردًا ف��������ي كثير من مواقع 
التعريف، فهو الذي يحمل بني جنباته ثنائيات التضاد 
املعرفي املكتس��������ب فهو في خطرات الظنون نس��������يجا من 
التش��������كيك املتش��������بث بالوصول الى يقينيات النس��������بية، 
الي��������س هو الدراي��������ة الجيدة ب��������كل ما يتعل��������ق بمجال من 
املجاالت فكرا وممارس��������ة كما يراه )اب��������ن خلدون( او هو 
املدني��������ة بكلها املركب الذي يش��������مل املعرف��������ة واملعتقدات 
والف��������ن واالخالق والقان��������ون والعرف واي ق��������درات اخرى 
يكتسبها االنس��������ان كعضو في املجتمع، بحسب )ادوارد 
تايلور( مٔوس��������س االنثربولوجيا الثقافية االوربية، واذا 
كان للمفهوم تجذرا لغويًا نستطيع العودة اليه وترتيب 
اوراق محاوالتن��������ا لفهمه وس��������بر اغواره فان��������ه يفتح لنا 
اش��������كاال من نوع اخر، فاذا كانت الثقافة باملعنى العربي 
)ثقف الش��������يء، ثقفًا وثقوف��������ًا: كما ورد في لس��������ان العرب 
البن منظور ورجل ثقف : حاذق فهم، فقد قال الله تعالى 
)فاما تثقفنهم في الحرب( والثقافة ما تسوى به الرماح 
ومنه قول عمرو : اذا عض الثقاف بها اشمٔازت.......تشق 
قطا املثقف ولجبينا، وتثقيفها تسويتها، وليس معاني 
لف��������ظ ثقف ما يتفق مع املعنى الذي نريده نحن اليوم من 
كلم��������ة ثقافة، بل نحن ال نس��������تعمل كلمة ثقف او ثقف بل 
نستعمل كلمة تثقف يتثقف بمعنى اطلع اطالعا واسعا 
في ش��������تى فروع املعنى حتى اصبح رجال مثقفًا، فاللفظ 
يس��������تعمل اليوم في معن��������ى االطالع الواس��������ع املطلق في 

املح��������دد بتخصص وال وج��������ود لهذا املعنى ف��������ي املعاني 
القديمة للفظ ثقافة كما يرى الدكتور حسني مٔونس.

 ام��������ا كلمة ثقاف��������ة ) cuIture( تعبير مجازي مس��������تمد من 
كلمة )coIere ( الالتينية بمعنى حراثة االرض او التربة 
ويمكن املالحظ��������ة بني معنى )الثقافة ( في اللغة العربية 
الت��������ي تتمي��������ز تمي��������زا واضحا ع��������ن كلمة حض��������ارة وذلك 
بتركيزه��������ا عل��������ى الجوانب النظري��������ة والفكري��������ة والفنية 
والجمالية بوجه عام اي الجوانب املعنوية للحضارة في 
ح��������ني هي في اللغة الالتينية ترتبط بالجانب املادي ذي 
املفهوم العملياتي )إصالح األرض الزراعية( وللوصول 

الى مساحة تعريفية.
والب��������د لنا ان نحدد الخصأيص الرئيس��������ية للثقافة فهي 
نتاج مكتسب بمعنى ان الثقافة اكتشاف وليست منتجا 
وراثي��������ًا غريزيًا، اذا الثقافة انس��������انية املالم��������ح والمجال 
لقيام اية ثقافة دون الوجود االنس��������اني الذي ينمي هذه 
الثقاف��������ة ويكتس��������بها ع��������ن الغير من خالل تط��������ور حياته 
االجتماعي��������ة فنا وفكرا وس��������لوكا. وانه��������ا قابلة للتناقل، 
وعملية التناقل هذه تقتصر على االنسان وذات طبيعة 
جيلي��������ة بمعنى انها تنتقل من جي��������ل الى جيل اخر ومن 
مجتم��������ع الى اخر وهذه )الجيلية( والتنقل تتم من خالل 
التعلم واكتساب واكتشاف عادات وتقاليد واعراف وقيم 
ومبادئ وس��������لوكيات جدي��������دة نتيجة لتغي��������ر الظروف. 
وانه��������ا تتمي��������ز بال��������دوام واالس��������تمرار عبر الزم��������ن وذلك 
بس��������بب قدرتها على تخليد نفس��������ها وعل��������ى البقاء بعد 
انقراض اي من الش��������خصيات التي تس��������هم فيها، ومع ان 
الثقاف��������ة تخرج تماما عن نطاق التركيب الطبيعي للفرد 
اال انه��������ا تصب��������ح خالل مراح��������ل نموه ج��������زء ال يتجزٔا من 
ش��������خصيته. وهي ميراث اجتماع��������ي، فالعادات الخاصة 
بالنظ��������ام الثقافي تنتقل وتس��������تمر عبر الزمن ويش��������ارك 
فيها كل االفراد الذين يعيش��������ون داخل تجمعات منظمة 
او جماع��������ات تحرص على االمتثال لتل��������ك العادات تحت 
وط��������ٔاة الضغوط االجتماعي��������ة. و وظيفة التوافق بمعنى 
انه��������ا تتماه��������ى م��������ع البئي��������ة الجغرافي��������ة للمجتمع ومع 
الش��������عوب املحيط��������ة بها كم��������ا تتوافق املطالب النفس��������ية 
والبيولوجية للكأين البش��������ري.الثقافة كل مركب ومعقد 
الذي يش��������مل املعرفة والعقأيد والفنون والقيم والقانون 
والعادات والتي يكتس��������بها االنسان كعضو في املجتمع 
ويش��������مل الجانب��������ني امل��������ادي واملعنوي.الثقاف��������ة عقلي��������ة : 
فهي تتكون من الس��������لوك املكتس��������ب والفكر املكتسب لدى 
اف��������راد املجتم��������ع، ويتمثل ه��������ذا الفكر ف��������ي املعاني واملثل 
واالنظم��������ة واملعتقدات. الثقافة تنظيم يقوم على التفاعل 
االجتماعي بني االفراد ووظيفتها توجيه س��������لوك هٔوالء 

االفراد. الثقافة مثالية وواقعية : فالثقافة املثالية تشتمل 
عل��������ى الطرق التي يعتق��������د الناس ان م��������ن الواجب عليهم 
الس��������لوك وفقها،او الت��������ي يرغبون في انتاجه��������ا او التي 
يعتق��������دون انه م��������ن الواجب عليهم الس��������لوك بمقتضاها، 
اما الثقافة الواقعية فٕانها تش��������كل من س��������لوكهم الفعلي 
وف��������ي الثقافات التي تجت��������از تغييرا س��������ريعا،. وللثقافة 
مكوناته��������ا وه��������ي عمومياتها : وتش��������مل جمي��������ع االفكار 
واملش��������اعر والنتاجات املش��������تركة بني جميع الراش��������دين 
بٔاحد املجتمعات الى جانب اش��������ياء اخرى اللغة والدين 
وعالقات القرابة واملعتقدات والقيم االجتماعية وهي من 
اكثر جوانب الثقافة مقاوم��������ة للتغيير. وخصوصياتها 
: هي تلك الظواهر التي ال يش��������ارك فيها س��������وى افراد من 
مجموع��������ات اجتماعية متميزة معين��������ة مثال الصناعات 
واملهن ذات املهارة كاألطباء واملحامني واملعلمني ورجال 
الدين وهي اقل مقاومة للتغير من العموميات. البديالت 
: وه��������ي تلك الظواه��������ر التي ال تندرج تح��������ت العموميات 
او الخصوصيات وتتمث��������ل باالهتمامات واالذواق التي 
تتغير باس��������تمرار كاملوديالت والتقالي��������ع وتعد بديالت 
الثقاف��������ة اكث��������ر جوانبها عرض��������ة للتغيير. وم��������ن كل ذلك 
يتضح لنا جليا اهمية الثقافة ودورها في املجتمع وفي 
الجانب االخر نرى بان السلوك االجرامي ليس بعيدا عن 
املتبنيات الثقافية ان لم يكن اهمها حتى وجدنا استاذا 
في جامع��������ة الس��������وربون الفرنس��������ية ومخت��������ص بتاريخ 
الجريم��������ة ه��������و )دومنيك كاليف��������ا( ي��������رى ان الجريمة ذات 
طبيع��������ة ثقافية بالدرجة االولى وعل��������ى ضوء ذلك يربط 
في كتابه ) الجريمة والثقافة في القرن التاس��������ع عش��������ر ( 
والذي جاء تتمة ملٔولفات هذا االستاذ في ميدان اهتمامه 
ودراس��������اته وكتبه الت��������ي اهمها )الحبر وال��������دم( و )والدة 
الش��������رطة الخاص��������ة( وهو يربط في كتاب��������ه بني االهتمام 
بالجريم��������ة في ه��������ذا القرن وظه��������ور الش��������رطة الجنائية 
واالحصائي��������ات الخاص��������ة بالجريمة وعاملها وانتش��������ار 
الكت��������ب واملس��������رحيات واالفالم املهتم��������ة باملوضوع وفي 
القس��������م االول يظهر تجليات التداخل الكبير بني الثقافة 
والجريم��������ة وي��������رى ب��������ان هناك صل��������ة كبير ب��������ني الجرائم 
العادية والروايات ويرجع سبب انتشار مجاميع ارسني 
لوبني القصصية الى االجواء التي كانت تعيشها مدينة 
باريس من تواشج كبير بني انتشار الجريمة والدراسات 
والجهود الكبيرة في الحد منها وتش��������خيص اسبابها، 
وان ذلك لم يكن بعيدا عن التغيير الراديكالي في الثقافة 
الفرنسية. تشكل املنظومة املعرفية الثقافية من املكونات 
التي لها تٔاثير واضح في متبنيات السلوك الفردي ومنها 
)البيئية واملعتق��������دات الدينية والعرفية واملهنية( اضافة 

الى املٔوثرات التي تجد لها حضورا في الس��������لوك الفردي 
االث��������م فالبئية التي يعي��������ش فيها الفرد تعن��������ي املجتمع 
ال��������ذي يعيش في��������ه وتختل��������ف طبيعة املجتمع بحس��������ب 
الس��������لوك املنته��������ج فاملجتمعات املدنية غي��������ر املجتمعات 
الريفية فاملجتمعات الريفي��������ة او القبلية تتميز بالحياة 
املرتك��������زة عل��������ى روح الجماع��������ة والتضامن فيم��������ا بينها 
وس��������يطرة االعراف القبلية والريفية لذل��������ك فان العوامل 
الثقافية التي يمكنها التاثير في الس��������لوك االجرامي هي 
كما، ولعل اهم ما ش��������غل الرٔاي العام واملثقفني واملفكرين 
والعلم��������اء هي مش��������كلة القي��������م او ازمة القي��������م التي تنتج 
عن غيابها تحلل املجتمع وتفس��������خه وانتش��������ار الجرأيم 
والفس��������اد وان التح��������والت التي فرضته��������ا العوملة جعلت 
م��������ن املعرفة القوة االه��������م ألي مجتمع، واصب��������ح االقتدار 
املعرفي اب��������رز متطلبات بناء املس��������تقبل وهذا االقتدار ال 
يقتص��������ر على املس��������توى العلمي فقط، بل ه��������و يمتد الى 
تنمي��������ة االبداع وخلق جو من الحري��������ة التي تتيح ألفراد 
املجتمع اطالق طاقاتهم التي يعتبر كبتها س��������ببا ألكبر 
االمراض النفس��������ية حسب الدكتور مصطفى حجازي في 
كتابه )علم النفس والعوملة( كما ويرى الدكتور حجازي 
في كتابه س��������يكلوجية االنس��������ان املهدور )ان اهم اسباب 
انت��������اج هذه الش��������خصية هي االس��������تبداد والي��������ة تحكمه 
بالسلوك وتدجينه للطاقات الحية وهدر الوعي والفكر 
عند الشباب واملٔوسس��������ات، انتهاء بالهدر الوجودي في 
الحي��������اة اليومية ( واالص��������الح الدين��������ي وتٔاثيره بحاجة 
الى دعامتني : دعام��������ة التجربة االيمانية التي تقيها افة 
التنازع وتٔومن لها القدرة عل��������ى التكامل، ودعامة الفكر 
املحرر على ش��������روط املناهج العقلي��������ة واملعايير العلمية 
املس��������تجدة والذي يقيها افة التحج��������ر وئومن لها القدرة 
عل��������ى التجدد، اما في الجانب االخر فان الدين يعد عامل 
من العوامل التي تس��������اهم في زي��������ادة االجرام مثل طأيفة 
كال��������ي او ديفي التي تقوم بعملية الخطف وقطع الطريق 
والخط��������ف اعتقادا منه��������ا انها تقدم دماء ه��������ٔوالء املجنى 
عليه��������م قربان��������ا لإلله��������ة، كم��������ا ان البناء الروح��������ي للفرد 
بمقتضى بعض املعتقدات الدينية تس��������اهم في س��������لوكه 
االجرام��������ي، وان إلع��������الم باعتب��������اره منص��������ة ال��������راي العام 
وصورت��������ه الحية اثر كبير في الس��������لوك االجرامي عبر ما 
يقدمه من برامج وحواريات وصور عبر وس��������أيل االعالم 
املختلفة والتي تدعو الى العنف والتعصب والغاء االخر 
والتج��������اوز عل��������ى القيم واملب��������ادٔي التي ح��������رص املجتمع 
على بناء االنس��������ان من خالله��������ا، واخيرا فان الثقافة احد 
الدعامت��������ني األساس��������يتني اضافة للجان��������ب االقتصادي 

املٔوثر والتي تٔودي الى ظهور الجريمة.

ــة الــثــقــافــيــة لــلــجــريــمــة ــع ــي ــب ــط ال
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السرقات المنزلية تشيع في أيمن الموصل 
بسبب تردي الوضع االقتصادي

ا  ب��������دء عمليات��������ه  املته��������م  ويفص��������ل 
بالس��������رقة األول��������ى، فيق��������ول "دخل��������ت 
دار املدع��������و )ناصر( متس��������ورا جداره 
 ألسرق اسطوانة غاز وكيس طحني، 
اس��������تيقظ  ال��������دار  مغادرت��������ي  وعن��������د 
صاحبه وحاول اللحاق بي  ولكنني 
ل��������ذت بالف��������رار منه بني أزق��������ة منطقة 

وادي حجر". 
اما السرقة الثانية فيسردها صالح 
قائال: لم يمض ش��������هر على ارتكابي 
جريمت��������ي األول��������ى حت��������ى احسس��������ت 
فقم��������ت  امل��������واد  لبع��������ض   بحاجت��������ي 
باالشتراك مع متهمني اخرين بسرقة 
محل املش��������تكي )يون��������س( الكائن  في 
املنطقة ذاتها بحدود الساعة الثالثة 
فجرا، بعد كس��������ري ألقفاله بواس��������طة 

مقص حديدي احضره احد  املتهمني 
املش��������تركني مع��������ي لنقوم بس��������رقة ما 
تواج��������د باملح��������ل م��������ن م��������واد )مدفأة 
كهربائية _8 بطانيات _   6 مناش��������ف 
وحقيبة كبي��������رة الحج��������م(. ثم كررت 
الفع��������ل بع��������د مض��������ي ش��������هرين ألقوم 
بسرقة شاش��������ات بالزما  عدد )6( من 
محل كائن في منطقتي مس��������تخدما 
املقص الحديدي ذاته وقمت ببيعها 

بمبلغ )75( الف  دينار". 
ويتاب��������ع "بعد احساس��������ي بس��������هولة 
العم��������ل ونيل��������ي م��������ا احتاج م��������ن مال 
الرابعة  الس��������رقة  ارتكبت  وحاج��������ات 
 بدخول��������ي دار املدع��������و )احم��������د( بعد 
تأك��������دي م��������ن خلوه��������ا من س��������اكنيها 
فس��������رقت )خم��������س عش��������رة بطاني��������ة 

 واس��������طوانة غاز وجهاز س��������تاليت(. 
ن��������وم  فرص��������ة  انته��������زت  ي��������وم  وذات 
احد االش��������خاص بالق��������رب من محله 
 بمنطقت��������ي وس��������رقت من��������ه موباي��������ل 
كاالكسي وقمت ببيعه بمبلغ )150( 
الف دينار وكانت تلك كانت  الس��������رقة 

الخامسة". 
ويواصل اعترافاته "خالل تلك الفترة 
لم أج��������د أي عمل أحص��������ل من خالله 
على دخل مادي فع��������ادت لي  االفكار 
بارتكاب س��������رقة أخرى بدخولي دار 
يعود ملعلمة فس��������رقت من��������ه موبايل 
نوع )هواوي( ألبيع��������ه  بمبلغ )150( 

الف دينار". 
واضاف )صالح( ان "جميع السرقات 
التي ارتكبتها كانت الجل الحصول 

عل��������ى املال لس��������د متطلب��������ات  الحياة 
املعيش��������ية ول��������م تك��������ن لدي اي��������ة نية 

اجرامية واني نادم على فعلي". 
قبل أن يقع بيد العدالة كانت ارتكب 
)صالح( س��������بع جرائم )بسيطة( في 
منطقة س��������كناه كان الهدف  الوحيد 
منه��������ا ه��������و كس��������ب امل��������ال عل��������ى قلته  
بغض النظر عن مشروعيته، غايته 
منه��������ا التغل��������ب على آف��������ة  الفقر التي 
انتش��������رت في تل��������ك املناط��������ق املدمرة 
بفعل مام��������رت به املدنية طوال ثالثة 
أع��������وام من احتالل  داع��������ش لها وآثار 

الدمار التي خلفها عليها. 
هذا الدمار والتخريب وتأخر االعمار 
الذي ت��������رك بصمته على حياة اهالي 
تل��������ك املناط��������ق مضفيًا عليها  س��������مة 

الفق��������ر والعوز ج��������راء انعدام مصادر 
ال��������رزق وقلة فرص  العيش وكس��������ب 

العمل وانعدام االعمار  فيها. 
م��������ن جانبه، يق��������ول قاض��������ي محكمة 
تحقيق املوصل / االيمن واملختص 
بنظر دعاوى الس��������رقات السيد   )عبد 
املطلب فاضل محمود( ان "انتش��������ار 
الس��������رقات من الن��������وع البس��������يط في 
االيم��������ن  ملدين��������ة  الجان��������ب  مناط��������ق 
املوص��������ل ظه��������ر جلي��������ًا بمطل��������ع عام 
2018 اي بع��������د فت��������رة وجي��������زة م��������ن 
تحرير املدينة م��������ن عصابات  داعش 
االرهابي��������ة، حيث انحس��������رت نوعية 
املواد املس��������روقة فيها بمواد غذائية 
وحاج��������ات منزلي��������ة بس��������يطة  تتمثل 
بكي��������س طح��������ني او اس��������طوانة غ��������از 
وبطاني��������ات وغيرها...لتأخذ منحى 
اوسع  واخطر بمرور  الوقت نتيجة 
سوء الوضع االقتصادي وقلة فرص 

العمل".  
ويس��������تعرض القاض��������ي إحصائيات 
الس��������رقة  جرائ��������م  بأع��������داد  س��������نوية 
البس��������يطة في الجان��������ب األيمن التي 
قدرت  في سنة )2018( ب� )40 دعوى( 
لت��������زداد االع��������داد ف��������ي ع��������ام )2019( 
ان  مبين��������ا  دع��������وى(،   99( وتس��������جل 
 االرتفاع في أعداد الدعاوى الخاصة 
بتلك الس��������رقات  في س��������نوات مابعد 
تحرير املدين��������ة قد أخذ  باالنخفاض 
وبش��������كل ملحوظ في الوقت الحالي 
لق��������اء ارتف��������اع في اع��������داد الس��������رقات 
 72( املش��������ددة حيث قدرت  االع��������داد ب�
دعوى( في العام املاضي، ما يؤش��������ر 
خط��������ورة تفيد بتح��������ول الجريمة من 
البسيطة الى  املشددة نتيجة ازدياد 
االقتص��������ادي وزيادة  الوضع  س��������وء 
معدالت الفقر في املدينة بشكل عام 

وفي  الجانب االيمن منها تحديدًا. 

موظف رفض الرشوة فدفع 
حياته ثمنا لنزاهته! 

صالح الدين / سبأ خلف  

لم يدر ببال الضحي��������ة وهو يخرج مع عائلته أنها 
س��������تكون رحلته األخي��������رة معهم وهم س��������عداء في 
 نزهة بسيطة لجلب طعام العشاء الذي لم يتمتعوا 
به بعد أن قاطعت تلك اللحظات إطالقات  استقرت 
في جس��������ده ألنه لم يرضخ لطلب��������ات املجرمني ولم 

يخالف مبادئه ويحيد عن نزاهته. 
وتذكر األوراق التحقيقية بأنه بتاريخ 2018/1/10 
وفي محافظة صالح الدين / قضاء الشرقاط  ذهب 
املجني عليه )خ. ن. خ( م��������ع زوجته املدعية بالحق 
الش��������خصي وابنتهم الصغيرة إلى سوق  الشرقاط 
حوالي الس��������اعة الس��������ابعة والنص��������ف ليال لغرض 

جلب العشاء من احد املطاعم قرب  املعارض. 
  وبعد جلب العشاء وقيادة السيارة لغرض العودة 
إل��������ى الدار وقرب املعارض تعرض املجنى  عليه إلى 
إط��������الق نار كثيف من س��������يارة نوع دي��������ر بيك اب / 
حم��������راء الل��������ون كانت متوقف��������ة قرب  املع��������ارض في 
م��������كان ال يصل إليه الن��������ور وغادرت تلك الس��������يارة 
م��������كان الحادث وأدت تلك  االطالقات إلى قتل الزوج 
وعلم��������ت الزوجة من أهال��������ي املنطقة بان القاتل هو 

املتهم ) خ خ خ(.  
وتش��������ير وقائع الحادث الى أن "الس��������بب هو وجود 
خالفات بني املجنى عليه واملتهم املاثل وذلك  كون 
زوجه��������ا املجن��������ى علي��������ه موظفا في محكم��������ة بداءة 
الش��������رقاط بصفة محاسب وكان املتهم يراجعه  إلى 
املحكمة لغرض طلب تمشية معامالت غير أصولية 
وان زوجها املجنى عليه يرفض ذلك  ويقوم بطرده 

من املحكمة وان تلك األقوال وردت في إفادة املدعية 
بالحق الشخصي وإنها  تطلب الشكوى ضد املتهم 

املاثل امام املحكمة. 
من جانبها، روت املدعية بالحق الش��������خصي والدة 
املجني عليه في إفادتها بأنه بتاريخ الحادث  خرج 
ولده��������ا مع زوجت��������ه وأوالده لغرض جلب العش��������اء 
وس��������معت بحادث مقتله من قب��������ل املتهم  املاثل أمام 
املحكم��������ة وذلك بإط��������الق عدة عي��������ارات نارية وأنها 

تطلب الشكوى ضد املتهم املاثل  إمام املحكمة. 
وف��������ي تاريخ الحادث تم جلب الس��������يارة دير حمراء 
اللون من قبل ش��������رطة الش��������رقاط وبداخلها مخازن 
 بندقية كالش��������نكوف مملؤءة بالعتاد وس��������اطورة 
يدوي��������ة وبين��������وا بأنه��������ا تع��������ود إلى املته��������م وبذلك 
صدر أمر  القبض علي��������ه وبعد عدة أيام تم القبض 
علي��������ه وتوقيفه م��������ن قبل قاضي تحقيق الش��������رقاط 
وتم إيداعه  في مركز ش��������رطة تكري��������ت حفاظا على 

حياته. 
بع��������د إج��������راء التحقيق��������ات االبتدائي��������ة والقضائية 
الش��������خصي  بالح��������ق  املدع��������ني  إف��������ادات  وتدوي��������ن 
والش��������هود  وتقديم كافة األدل��������ة بعد إحالة الدعوى 
إلى املحكمة املختص��������ة قررت املحكمة إدانة  املتهم 
وف��������ق  املادة 1/406/أ  من قانون العقوبات رقم 111 
لسنة 1969 املعدل وبداللة أمر مجلس  الوزراء رقم 
3 لسنة 2004 وتحديد عقوبته بمقتضاها ، وصدر 
القرار باالتفاق اس��������تنادا إلحكام  امل��������ادة 182/أ من 
قانون أص��������ول املحاكمات الجزائية رقم 23 لس��������نة 
1971 املعدل حكما وجاهي��������ا  قابال للتمييز وحكم 

على املدان )خ خ خ ( باإلعدام شنقا حتى املوت. 

الفطرة هي الصبغة التي خلق الله بها اإلنس��������ان والتي 
تمثل مجموعة الصفات املالصقة للش��������خصية  والتي ال 
يمكن للش��������خص ان يتخلق بعكس��������ها طوال حياته ، اما 
التربية فهي ما يزرع في الفرد من  صفات يكتسبها من 
األفراد املس��������ؤولني عن تربيته أما التأهيل فهو وسائل 
التأثير املعرفي  واالجتماعي والنفس��������ي والتي تمارس 
على مجموعة أش��������خاص لغرض تدريبه��������م وتهيئتهم 
ب��������ان يكونوا  أش��������خاصا نافع��������ني في املجتم��������ع، وهناك 
صفات وسمات شخصية قد تكون موروثة او اكتسبت 
من  خالل التربية املبكرة تؤهل أناس��������ا معينني ليكونوا 
أهال إلص��������دار الحكم وأهال لتول��������ي الوظيفة  القضائية 
وتطبيق القانون ، حيث يولد البعض وفي شخصيتهم 
سمات خاصة تجعلهم أكثر مالءمة  لتولي هذه الوظيفة 
وتك��������ون بمثابة هب��������ة اس��������تثنائية من الل��������ه تجعلهم ال 
يتس��������اوون مع اآلخري��������ن او يكونوا  قد اكتس��������بوها من 
خ��������الل التربية الصالحة منذ الصغر ومن هذه الصفات 
الش��������خصية امتالك الشجاعة  في اتخاذ القرار والجدية 
ف��������ي العمل وامتالك الحنكة واألمان��������ة واالتزان والرزانة 
واحت��������رام النفس  واحت��������رام االخرين والنزاه��������ة والقدرة 
على االبتكار، هذه الصفات الوراثية واملكتسبة يجب ان 
تتوفر  بش��������خصية من يتولى الوظيفة القضائية ابتداًء 
ألنها ان لم تكن ضمن س��������ماته  الشخصية فان التأهيل 
 والتدري��������ب حتى وان كان في أعلى مس��������توياته ال يمكن 
ان يجع��������ل منه قاضيا هذا من جان��������ب، ومن  جانب آخر 
فان هذه الصفات الشخصية رغم أهميتها ال تجعل من 
يمتلكه��������ا مؤهال للعمل القضائي  بل الب��������د من التعليم 
والتدريب والتأهيل املستمر لكسب الخبرات املتراكمة. 

إن من يمتلك الصفات الشخصية الفطرية واملكتسبة هو 
فقط من يستحق ان يتلقى التدريب  والتأهيل للوظيفة 
القضائية ، فالقاضي الذي ال يملك شجاعة اتخاذ القرار 
بالفطرة ال يمكنه مطلقا ان  يكتسب هذه املهارة من خالل 
التدريب، لذا فان الطالب في املعهد القضائي أن لم يكن 
يملك هذه  الصفات الفطرية فان التأهيل ملدة سنتني في 
املعهد القضائي ال يجعله يكتسب هذه املهارة بالتعلم 
 واملمارسة والتمرين ، كون ان بعض هذه الصفات التي 
يجب ان تكن لصيقة بشخصية القاضي  هي موروثات 
وهب��������ة إلهية وان ما يتلقاه الطالب في املعهد القضائي 
هو لغ��������رض تمكينه علمي��������ا  وصقل الصف��������ات الوراثية  
الش��������خصية لديه ، الن املعهد القضائي ال يصنع قضاة 
بل يؤهلهم لشغل  الوظيفة القضائية ، ويطور الصفات 
املوج��������ودة لدي��������ه، وقد لوحظ��������ت في الس��������نوات االخيرة 
الجه��������ود  الكبيرة من مجلس القض��������اء االعلى املوقر في 
التركي��������ز على آلية اختيار القض��������اة للتعرف املبكر على 
 الصف��������ات الش��������خصية لديهم ، وان  تحليل الش��������خصية 
ه��������و علم يتعلق بعل��������م النفس وعلم االجتم��������اع لذا اجد 
 انه من الضروري ان يتم ترش��������يح دكتور في علم النفس 
واالجتم��������اع واختياره عضوا ف��������ي لجنة مقابلة  الطالب 
الذين يجت��������ازون االمتح��������ان التحري��������ري او يتم اضافة 
مرحلة  هي مرحلة تحليل الش��������خصية  الختيار املؤهل 
فطريا م��������ن قبل مختص��������ني بعلم النف��������س وقبل مرحلة 

االمتحان الشفوي. 
ومما سبق نصل الى خالصة مفادها ان القاضي يجب 
ان يكون اهال لهذه الوظيفة بالفطرة والتربية  والتأهيل 
فه��������و يول��������د قاضي��������ا ويؤهل ليك��������ون كذلك ع��������ن طريق 

صقل صفاته الوراثية واملكتس��������بة  
ال��������ى  اعل��������ى مقايي��������س األخالقيات 
الش��������خصية خاصة واننا ندرك ان 
الفرد ال يمكن ان يعيش اخالقيات 
حيات��������ه  ف��������ي  احداه��������ا   مزدوج��������ة 
الش��������خصية واالخ��������رى ف��������ي العمل 
الن االخالقيات الشخصية البد ان 
تؤثر  عل��������ى االخالقيات املهنية في 

كل األحوال. 

القاضي بين الفطرة 
والتربية والتأهيل

الحبس سنتين لمدان باختراق الكتروني لمعلومات آخرين
بغداد / علي طالب  

أص��������درت املحكم��������ة الجنائي��������ة املركزي��������ة في 
رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف بغداد الرصافة 
االتحادي��������ة حكم��������ًا  بالحب��������س الش��������ديد ملدة 
سنتني وغرامة مالية مقدارها مليون دينار 
ضد مدان بالوصول الى معلومات  شخصية 
آلخرين عبر أحد املواقع االلكترونية وافشاء 

أسرارهم. 
وبن��������اء عل��������ى تقرير امني ص��������ادر من جهاز 
االمني��������ة  الق��������وات  الق��������ت  الوطن��������ي  االم��������ن 
القبض على امل��������دان عن  جريمة الدخول الى 
ش��������بكة االنترنت باس��������تعمال أح��������د املواقع 
االلكتروني��������ة والذي عن طريق��������ه تم الدخول 
 الى اش��������خاص ملعرفة تفاصيل خاصة كون 
ه��������ذا املوق��������ع يمكن الش��������خص ال��������ذي يديره 

باالطالع بصورة  مباش��������رة على معلومات 
ذاتية لألشخاص عبر حساباتهم الخاصة. 

ام��������ام القاض��������ي  امل��������دان واثن��������اء التحقي��������ق 
املخت��������ص افاد بانه يعمل على بيع بطاقات 
التعبئ��������ة لش��������ركات  االتص��������ال وبع��������د فترة 
"علمت ان ش��������ركة اسياس��������يل ترغب بدخول 
طري��������ق  اجه��������زة  ع��������ن  له��������ا   ) client ( وكالء 
لتفعي��������ل خطوط الهواتف النقال حيث قمت 
بتقديم طلب باس��������مي الى الشركة املذكورة 
لتزويدي  بجهاز محمول متصل بالش��������ركة 
ع��������ن طري��������ق  IP   وعن طريقه يمك��������ن للوكيل 
تفعيل خط��������وط الهواتف  النق��������ال من خالل 
ارس��������ال املستمس��������كات الخاصة بالتسجيل 
وهي هوية االحوال املدنية وبطاقة الس��������كن 

 والبطاقة التموينية". 
وأض��������اف "بعد مرور فت��������رة ذهبت الى دولة 

مج��������اورة للع��������راق ووج��������دت اعالن��������ا عل��������ى 
الفيس ب��������وك ألح��������د  املواقع محت��������واه طلب 
 master card ( وكالء للموق��������ع لبيع بطاق��������ات
gift ( وان ه��������ذا املوقع يحتوي  على خاصية 
) block site ( ويقصد بها انه ال يمكن الي  ال���������
مستخدم في العراق الدخول على هذا  املوقع 
اال باس��������تخدام تطبيق��������ات ال  VPN  )وه��������و 
برنامج مختص بحج��������ب املوقع الجغرافي 
للمس��������تخدم  ولهذا السبب ولكوني في هذه 
الدولة ولس��������ت في العراق ظهر لي االعالن, 
حيث قمت بالتسجيل بهذا  املوقع واالتصال 
بقسم الدعم الفني واصبحت وكيال رسميا 
للموقع"، الفتا الى ان "من ضمن  ميزات هذا 
املوق��������ع يقوم باظهار البيانات الش��������خصية 
الي ش��������خص ع��������ن طري��������ق خاصي��������ة خدمة 
البحث  بادراج االسم الثالثي لهذا الشخص 

بعدما قام باظهار بيانات اش��������خاص تلبية 
لرغب��������ة ناس اخرين  طلبوا من��������ه ذلك مقابل 

منفعة مادية". 
بدورها أصدرت املحكمة الجنائية املركزية 
في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة 
االتحادي��������ة  حكم��������ًا بالحب��������س الش��������ديد ملدة 
سنتني وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، 
بالرغ��������م من ع��������دم وجود  ش��������خص متضرر 
ثاب��������ت من خ��������الل التحقيق ف��������أن فعل املتهم 
يشكل جريمة افشاء سر وفقا الحكام املادة 
  437 م��������ن قان��������ون العقوبات رقم 111 لس��������نة 
1969 املع��������دل , كونه حص��������ل على معلومات 
من خالل  الدخول غير املش��������روع الى ش��������بكة 
االنترنت دون اذن من ش��������ركة اسياسيل ولم 
يقم باي عمل اجرامي  او تسريب معلومات 

  القاضية أريج خليلالى اي جهة ارهابية". 

االنبار / سميح قاسم  

تزوج��������ت )س��������ناء( وهي فتاة في مقتب��������ل العمر من 
محافظة االنبار / مدينة هيت في عمر ال�15 س��������نة 
 وانتمت إلى تنظيم داعش اإلرهابي في سنة 2014 
بع��������د انتماء زوجها األول املدع��������و )س.ش.ع(  حيث 

كان عمرها آنذاك 16 سنة. 

  وبعد مقتل زوجها اإلرهابي اثناء القصف الجوي 
م��������ن قبل طيران الجيش العراقي انتقلت الى  مدينة 
القائ��������م التابع��������ة الى محافظة االنب��������ار والتي تبعد 
أكث��������ر م��������ن 500 كيلومتر ع��������ن بغداد والت��������ي كانت 
 تحت س��������يطرة تنظيم داعش اإلرهابي، وفي نهاية 
سنة 2016 تزوجت مرة أخرى من اإلرهابي  املدعو 
)أ.ن.ع( ولم تكن تعلم ان مصيرها املحتوم سيكون 

عل��������ى يد هذا األخي��������ر فيما كانت الق��������وات  العراقية 
تتق��������دم لتحري��������ر مدين��������ة القائم ه��������رب زوجها الى 
صح��������راء  األنبار ليتخ��������ذ منها مق��������رًا، أما هي فقد 
 انتقلت وعائلتها الى محافظة السليمانية لتسكن 
فيه��������ا مدعية عدم انتمائها أو عدم وجود والء الى 

 التنظيم اإلرهابي. 
  لكن في الشهر العاشر من سنة 2020 يأتي اتصال 
هاتف��������ي م��������ن زوجها ليطل��������ب منها الحض��������ور الى 
 مدين��������ة الرمادي، وفعال قامت ه��������ي ووالدة زوجها 
بالحضور الى مدينة الرمادي وبتنس��������يق مس��������بق 
من  قب��������ل زوجها حيث هي��������أ لها س��������يارة نوع بيك 
اب يقودها ش��������خص ال تعرف��������ه ليأخذها الى عمق 
الصحراء  بمس��������افة سير خمس ساعات لتصل الى 
زوجه��������ا اإلرهابي وتتوجه الى اح��������د كهوف اوكار 
عصاب��������ات  داع��������ش، وقضي��������ا تل��������ك الليل��������ة األخيرة 
س��������ويا وحدهم��������ا داخل ذل��������ك الكهف وف��������ي صباح 
اليوم التالي فوجئا  بهجوم عنيف من قبل القوات 
العراقية على املنطقة حيث أصيب زوجها بإطالقة 
في رأس��������ه، وعلى  اثر ذلك قام بالضغط على الحزام 
الناسف الذي كان يرتديه فانفجر وتناثرت أشالءه 
وتعرضت هي  إلصابات بليغة في وجهها ويدها 
جراء انفجار الحزام الناسف وبعدها فقدت الوعي 
لتس��������تفيق متفاجئ��������ة  ومصدوم��������ة في مستش��������فى 
الرم��������ادي التعليمي لتنتهي مس��������يرتها االجرامية 
جراء التس��������تر على مكان  زوجه��������ا وكذلك التعاون 
مع العصاب��������ات اإلرهابية بإدالء املعلومات لتحكم 
عليه��������ا محكمة جناي��������ات  االنبار/الهيئ��������ة الثانية 
ملدة خمسة عشر س��������نة  وفقًا الحكام املادة الرابعة 
/2 من قانون مكافحة  اإلرهاب واس��������تدالال باملادة 

2/132 من قانون العقوبات. 

فتاة في مقتبل العمر تنتهي خلف القضبان 
ضريبة انتمائها لإلرهاب

■ مبنى محكمة تحقيق الموصل

■ المحكمة جرمتها بعد تسترها على االرهاب
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يعترف )صالح( الذي يعمل كاسبًا 
ويسكن في منطقة وادي حجر 

)الجانب األيمن من مدينة  املوصل( 
للقضاء بارتكابه سبع عمليات 

سرقة في منطقته مشتركا بالبعض 
منها مع مجموعة من  املتهمني 
متذرعًا بحاجته ملواد املعيشة 

وكسبا للمال الذي يعاني من شحته. 

نينوى/ رغد سمير

https://www.hjc.iq/view.68246/
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

أولياء األطفال )المحضونين) يضعون 4 
طلبات على طاولة رئيس  استئناف ديالى

بغداد/ عالء محمد

بحث الس��������يد رئيس محكمة اس��������تئناف ديالى 
االتحادية القاضي حسني كاظم وسمي مع عدد 
م��������ن أولياء  األطفال )املحضون��������ني( ممن لديهم 
قرارات قضائية باالصطحاب واملش��������اهدة وتم 
االستماع لهم من  خالل أربع نقاط تم تقديمها 

أثناء االجتماع. 
وذكر مراس��������ل املركز اإلعالمي ملجلس القضاء 
األعلى في استئناف ديالى أن "رئيس املحكمة 
 القاضي حسني كاظم وسمي استمع الى نقاط 
قدمها أولياء محضونني حيث كان الرأي االول 
الذي  ط��������رح من قبلهم هي زيادة عدد س��������اعات 
االصطحاب وجعلها حتى الس��������اعة السادسة 

مساًء بداًل من  الرابعة أو الخامسة مساًء". 
وأضاف ان "رئيس االس��������تئناف ش��������دد على أن 
موضوع زيادة الس��������اعات ه��������ي من اختصاص 
قاضي  املحكمة املختص��������ة مؤكدا على ضرورة 
مراع��������اة الجان��������ب اإلنس��������اني من خ��������الل عودة 

األطف��������ال بوقت  متأخر للحاض��������ن أو الحاضنة 
وكذلك وجود حاالت تخص من يسكنون أماكن 
بعيدة عن مكان  االس��������تالم والتس��������ليم بالنسبة 
للمحضون ما يتطلب إحضار املحضون بوقت 

مناسب لعودته ملحل  سكناه بوقت مناسب". 
وتابع املراس��������ل أن "أولي��������اء املحضونني طالبوا 
بزي��������ادة عدد م��������رات املش��������اهدات واالصطحاب 
مشيرين  الى قرارات سابقة لتوجيهات مجلس 
القض��������اء األعلى املوقر وال��������ذي تضمن عددا من 
التوجيه��������ات من  ضمنها جعل املش��������اهدة أربع 
مرات من كل ش��������هر م��������ع أن تتضمن ايام الجمع 
والسبت املش��������اهدة  واصطحاب األطفال ملرتني 
ش��������هريًا معتبرين أن الفترات املخصصة سابقا 
قليلة وال يس��������تطيع االب  معه��������ا ان يتابع ولده 
املحضون بش��������كل مناس��������ب، ومن جانبه أش��������ار 
السيد رئيس االستئناف إلى ان الحق  القانوني 
ل��������الب بإقامة دعوى قضائي��������ة جديدة تتضمن 
زيادة عدد مرات املشاهدة تماشيًا مع توجهات 

 مجلس القضاء األعلى املشار اليها أعاله". 

واستمع رئيس اس��������تئناف ديالى الى شكاوى 
الحاضرين بتعمد الغي��������اب من قبل الحاضنة 
وع��������دم  إحض��������ار املحض��������ون ألكث��������ر م��������ن م��������رة 
ما يس��������بب إرب��������اكا لعملي��������ة املش��������اهدة وغبنا 
لح��������ق األب في مش��������اهدة  واصطح��������اب األطفال 
املحضونني, فيما بني القاضي وسمي إمكانية 
ولي أم��������ر املحضون إتباع  الطرق القانونية في 
مثل هك��������ذا حاالت إلس��������قاط الحضانة اذا ثُبت 
هنالك تقصير متعمد بعدم إحضار  املحضون 

بالوقت املحدد للمشاهدة. 
كما تم طرح موض��������وع إعادة املحضون لوالده 
لرعايت��������ه بع��������د بلوغه س��������ن العاش��������رة في هذه 
الجلس��������ة..  وعل��������ق م��������ن جانب��������ه الس��������يد رئيس 
محكمة اس��������تئناف ديال��������ى االتحادية القاضي 
حس��������ني كاظم وس��������مي بأن "هذا  املوضوع يتم 
اتخ��������اذ الق��������رار املناس��������ب بش��������أنه عل��������ى ضوء 
ق��������رار اللجن��������ة الطبية حيث تت��������م إحالة اطراف 
 الدعوى واملحضون الى اللجنة لتقرير مصير 

■  رئاسة محكمة استئناف ديالى االتحاديةحضانته". 
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أكدت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف ميس��������ان 
االتحادية عن تسجيل املحاكم التابعة لها 
17 حالة انتحار في  املحافظة العام املاضي، 
الفت��������ة إل��������ى أن اغل��������ب طرق االنتح��������ار التي 
س��������جلت كانت عن طريق الشنق أو  الحرق 
أو استخدام أسلحة نارية ألسباب مختلفة 

يقف العامل االقتصادي في مقدمتها. 
وقال قاضي اول محكم��������ة تحقيق العمارة 
حارث جبار عبد الحس��������ن ف��������ي حديث إلى 
"القض��������اء" إن   "مراك��������ز الش��������رطة والش��������عب 
واألقس��������ام التابعة ملديرية شرطة محافظة 
ميس��������ان س��������جلت هذه األرقام م��������ن  حاالت 
االنتح��������ار في مناطق مختلفة والتي بلغت 
)17( حال��������ة انتح��������ار منها )9( نس��������اء و)8( 

رجال ومن  مختلف األعمار". 
وعند النظر في أغلب األسباب التي تؤدي 
إلى االنتحار، بني عبد الحس��������ن أن "أسباب 
قي��������ام الش��������خص  بقت��������ل نفس��������ه واالنتحار 
يرج��������ع إل��������ى املش��������كالت النفس��������ية وحال��������ة 
الي��������أس واالضطراب نفس��������ي مثل االكتئاب 
 وانفصام الش��������خصية او ال��������ى الصعوبات 
املالية واملشكالت في العالقات الشخصية 

وعدم الرغبة في  الحياة أو حدوث تغييرات 
في الش��������خصية أو فرط االحساس بالقلق 
أو الغض��������ب"، الفت��������ا إلى أن "هذه  األس��������باب 
تختلف من ش��������خص إلى آخر حيث يعتقد 
املنتح��������ر أن حال��������ة االنتح��������ار هي الس��������بيل 
الوحيد  للخ��������روج من األزم��������ة التي يعاني 

منها". 
وأكد القاضي أن "الدوافع مختلفة وعديدة 
فف��������ي أغل��������ب األحيان يتخذ ق��������رار االنتحار 
نتيجة الش��������عور بعدم  إمكانية وجود حل 
عندما تواجه الش��������خص مشكلة أو موقف 
مربك ف��������ي الحياة أو ضي��������ق وانعدام قيمة 
 الش��������خص ف��������ي املجتم��������ع وك��������ون املنتح��������ر 
معزوال اجتماعيا أو لديه مرض نفسي مثل 
االكتئاب أو  االضطراب النفس��������ي أو وجود 
مشاكل مادية تمر بها العائلة"، مشددا على 
ان "معالجة االنتح��������ار  والحد منه يقتضي 
تحقيق خط��������وات صحية عدي��������دة منها أن 
يتم تأس��������يس مؤسس��������ة مختص��������ة بالطب 
 النفسي إلحالة األشخاص الذين يشرعون 
باالنتح��������ار عليه��������ا لغ��������رض معالجتهم إذ 
دائم��������ا ما تكون  مش��������اعر االنتح��������ار مؤقتة 
وباألخص م��������ا ينعلق باألطفال واملراهقني 
الحتياجهم عادة إلى طبيب نفسي  ملتابعة 

حالتهم النفسية". 
وأكد القاضي على ضرورة "إبعاد وس��������ائل 
وغيره��������ا  الناري��������ة  كاالس��������لحة  االنتح��������ار 
ع��������ن متناول من  يعانون مش��������اكل نفس��������ية 
واجتماعية واقتصادية، وال ننس��������ى الدور 
املهم والبارز الذي تؤديه األس��������رة في  هذه 
الحاالت من خالل احتواء الشخص القادم 
عل��������ى عملي��������ة االنتح��������ار وتهيئ��������ة األجواء 
املالئم��������ة له الت��������ي  تحول بين��������ه وبني إنهاء 

حياته". 
ويش��������اطره الرأي القاضي علي ستار جبار 
بالقول إن "أغلب طرق االنتحار هي الحرق 
والش��������نق  واالنتح��������ار بواس��������طة األس��������لحة 
النارية وفقًا إلفادات اغلب ذوي املنتحرين". 
الفتا الى ان "س��������بب  االنتحار الذي س��������جل 
ف��������ي املحافظة يكم��������ن بممارس��������ات العنف 
األسري ضد الضحية الذي يمارسه  اآلباء 
تجاه أبنائهم وإجباره��������م على أداء بعض 
األعمال دون رغبتهم أو بسبب كثرة اللوم 
والزجر  واإلهان��������ة بحقهم وكذل��������ك نتيجة 
حرمانهم من أبس��������ط الحق��������وق إضافة إلى 
ضعف الواع��������ز الديني واألف��������كار  املتطرفة 
التي يروج لها عن طريق وسائل التواصل 

االجتماعي". 

بغداد / القضاء

أكم��������ل نحو أربع��������ني حارس��������ا قضائي��������ا دورة 
تدريبية مكثفة لحماية الش��������خصيات أقامتها 
دائرة الحراس��������ات  القضائي��������ة التابعة ملجلس 

القضاء األعلى بالتعاون مع وزارة الداخلية. 
وذك��������ر مراس��������ل "القض��������اء" إن "قس��������م العمليات 
والتدريب التابع لدائرة الحراس��������ات القضائية 
الش��������خصيات  حماي��������ة  أق��������ام  دورة  العام��������ة 
الحراس��������ات  ملنتس��������بي  الهام��������ة  القضائي��������ة 

القضائية بالتعاون م��������ع وزارة الداخلية  مركز 
تدريب الحبانية في محافظة األنبار".  

وأضاف املراسل أن ")40( متدربا من منتسبي 
مجلس القضاء األعلى أفاد من هذه الدورة التي 
 تضمن منهاجها الدورة دروسا عن اإلسعافات 
األولية، وط��������رق معالجة اإلصاب��������ات، والكمني 
 واملجابهة، ودروس عن األس��������لحة املستخدمة 
ف��������ي املواكب الخاص��������ة بحماية الش��������خصيات، 
وط��������رق  التصدي للتع��������رض للموك��������ب، وطرق 
التعامل مع التجمعات، ومهارات االتصال بني 
أعداد املوكب  بالسرية أثناء التجوال، كما تلقوا 
طرق تفتيش األش��������خاص والعج��������الت، وطرق 
عم��������ل بوك��������س الحماية  الخاص بالش��������خصية 
وغيرها من الدروس النظري��������ة والعملية التي 

تفيد إعداد الحماية". 
وتابع املراسل "تم تنس��������يق هذه الدورات على 
ش��������كل وجبات مس��������تمرة بهدف رفع مس��������توى 
مهارات  املشاركني على يد خبراء في هذا املجال 
وهناك دورات مماثلة ف��������ي بغداد واملحافظات 
لغ��������رض  االرتق��������اء وتطوير مهارات منتس��������بي 
الحراس��������ات القضائية لتامني الحماية للسادة 
القضاة ودور القضاء  التابعة ملجلس القضاء 

األعلى. 

استئناف ميسان تسجل 17 حالة انتحار 
في المحافظة خالل عام واحد

 40 حارسا قضائيا يكملون 
دورة تدريبية مكثفة في األنبار
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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.

يأتي تداول مصطل��������ح العناية الواجب��������ة عند الحديث 
ع��������ن إجراءات مكافحة جريمة غس��������ل األم��������وال  وتمويل 
اإلره��������اب، وهذه العناي��������ة يحب ان تبذلها املٔوسس��������ات 
املالية من مصارف وش��������ركات صراف��������ة  وتحويل مالي 
وذوي املهن مث��������ل املحامني والدالل��������ني وصاغة الذهب 
عن��������د اجراء اي عملية مالية  لعمي��������ل معروف من قبلها 

او الي عميل عارض. 
باعتق��������ادي فان الس��������ٔوال االه��������م الذي على املٔوسس��������ات 
املالي��������ة اثارته ومحاول��������ة االجابة عنه  عن��������د اجراء  اي 
عملية مالية يتمثل فيما اذا كانت العملية املالية التي 
اجراه��������ا او ينوي إجراءها الزب��������ون تتالءم  وامكانياته 
املادية وطبيعة االنش��������طة التجاري��������ة او الوظيفية التي 
ئوديه��������ا وهل هناك عالقة مش��������روعة  ب��������ني الذي يجري 
العملية املالية من جهة واملستفيد الذي جرت العملية 
املالي��������ة ملصلحته من جهة  اخ��������رى  ام ان العملية املالية 
ته��������دف ملناقلة وتحوي��������ل اموال متحصل��������ة عن جريمة 
معين��������ة كاالخت��������الس  او الرش��������وة او تج��������ارة املخدرات 

وغيرها. 
  والن اغلب املٔوسسات املالية ال تقوم بدورها القانوني 
ببذل العناية الواجبة تجاه الزبائن  وتعامالتهم املالية 
ف��������ان عملية غس��������ل االموال تجري بس��������هولة وسالس��������ة 
م��������ن خالل نظامن��������ا املصرفي  ومٔوسس��������اته املالية اذ ان 
بديهيات العمل املصرف��������ي التي تنص عليها املدونات 
االرش��������ادية في اطار  مكافحة غسل االموال  وتوصيات 
منظمة الفاتف الدولية  FATF  تتضمن ان يقوم موظف 
املصرف  بتثبيت املعلومات في استمارة معرفة الزبون 
بدقة وامانة ومطالبته بمستمس��������كات صحيحة وعدم 
 قب��������ول مستمس��������كات م��������زورة وتثبيت ش��������اهد تعريف 
حقيق��������ي يع��������رف الزبون ام��������ام املصرف وليس ش��������اهدا 
 وهمي��������ا اضافة ال��������ى تعريف فاتح الحس��������اب بخطورة 
عملية فتح الحس��������اب المكانية ان يكون فاتح  الحساب 
بسيطا او ساذجا ويجري استخدامه كواجهة لجهات 
مالية متنفذة تس��������تخدمه وتستخدم حسابه  املصرفي 
الغراض تهريب العملة وغس��������ل االموال ، هذه الظاهرة 
التي تتكرر يوميا في القضاي��������ا  التي تنظرها املحاكم 
وان اي تلك��������ٔو او تواط��������ٔو من قبل املوظف املس��������ٔوول عن 
بذل العناية الواجبة  س��������وف يس��������هل لغاس��������لي االموال  
تمرير جرأيمهم ويجعل من كافة القوانني واالجراءات 

التي وضعت  ملكافحة الجريمة تذهب أدراج الرياح. 

وقد بني قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب 
في العراق رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ في املادة   ١/ ثامنا منه ان 
على املٔوسس��������ات املالية ان تبذل العناية الواجبة وهي 
عديدة منه��������ا املصارف  وش��������ركات الصرافة والتحويل 
املال��������ي وش��������ركات بي��������ع وت��������داول االس��������هم ب��������ل وحتى 
اصحاب امله��������ن مثل  املحامني والداللني وصاغة الذهب 
عن��������د قيامهم بتنفيذ اي اجراء للعم��������الء او الزبائن في 
ح��������دود مهنهم  كذلك فان امل��������ادة ١٠ من القانون املذكور 
بين��������ت تفاصيل واج��������راءات العناية الواج��������ب اتباعها 
من  املٔوسس��������ات املالية وف��������ي امل��������واد ٣٩ و٤٠ و٤١ و ٤٤ 
بني القان��������ون املذكور العقوب��������ات الواجب فرضها  على 
املٔوسس��������ات املالية ومنس��������وبيها وذوي املهن في حال 
إخاللهم بواجبات العناية الواجبة السيما  عند لجوء 
اي ش��������خص من ذوي املخاطر العالية اليهم ملس��������اعدته 
ف��������ي اجراء اي تعامل مال��������ي، وذوي  املخاطر العالية هم 
األش��������خاص الذين حددتهم الضوابط املرقمة ١ لس��������نة 
٢٠١٧ الص��������ادرة م��������ن البنك  املرك��������زي العراق��������ي ومنهم 
رٔوس��������اء ال��������دول او الحكوم��������ات او السياس��������يني رفيعي 
املس��������توى واملس��������ٔوولني  الحكوميني والقض��������اة والقادة 

العسكريني وقيادات االحزاب السياسية. 
  اما عن س��������بب تصنيف متس��������نمي الوظأيف الس��������ابقة 
كاش��������خاص ذوي مخاطر عالية فالن طبيعة  وظائفهم 
املهم��������ة وقدرته��������م على اصدار ق��������رارات مالي��������ة وادارية 
تجع��������ل م��������ن املحتم��������ل ان يراف��������ق اداء  بعضه��������م وجود 
عملي��������ات فس��������اد مال��������ي او تلق��������ي رش��������ى او قيامه��������م 
باختالس��������ات مالية وف��������ي حالة لجوء اي  ش��������خص من 
ذوي املخاطر العالية الي مٔوسس��������ة مالية كمصرف او 
الي شخص من ذوي املهن  االخرى كاملحامي او الدالل، 
وطلب تس��������جيل ش��������ركة او نق��������ل ملكية عقار او ش��������راء 
مصوغات ذهبية  فان على ذوي املهن التحقق من كون 
االموال محل الش��������راء ليس��������ت ناتجة من عمليات فساد 
مال��������ي  يجري غس��������لها وتحويلها لعقارات او ش��������ركات 
او مصوغ��������ات ذهبية ومن ثم يجب االمتناع عن تقديم 
 املساعدة لذوي املخاطر العالية واالبالغ عنهم بغية ان 
تتخذ السلطات املختصة االجراءات  القانونية بحقهم 
عن جراءم غس��������ل االم��������وال وفي حال ع��������دم االبالغ فان 
لة القانونية عن عدم  ذوي املهن س��������يتعرضون  للمساء
بذلهم العناية القانونية الواجبة وفقا ملا رسمه قانون 

مكافحة غسل  األموال وتمويل اإلرهاب. 

عناية قانونية واجبة

الطبيعة القانونية للقضاء المستعجل

فالصف��������ة القضائي��������ة للقضاء املس��������تعجل واضح��������ة املظاهر 
فاألح��������كام والق��������رارات املس��������تعجلة تص��������در عن  ق��������اٍض, وهو 
يباش��������ر إصدارها على وفق إجراءات ال تختلف عن إجراءات 
الخصومة ف��������ي الدعوى  العادية والذي يميزها بس��������اطة تلك 
اإلجراءات وس��������رعتها –وهذه البساطة وس��������رعة االجراءات-  
تجد  س��������ندها في نصوص القانون. وان عدم تصدي األحكام 
املس��������تعجلة الص��������ل الح��������ق وع��������دم ال��������زام محكم��������ة  املوضوع 
باألس��������باب التي يستند اليها القضاء املستعجل عند الفصل 
في اصل موضوع الن��������زاع ال  ينفي عنها طبيعتها القانونية, 
سيما ان القرارات الصادرة من قاضي االمور املستعجلة تقّيد 
قاضي  املوضوع عند عدم تغي��������ر الظروف واتحاد الخصوم. 

كم��������ا انها تح��������وز حجية االم��������ر املقض��������ي به  باملعن��������ى الفني 
الدقي��������ق, ذلك ان الحكم املس��������تعجل يصدر بن��������اًء على طلبات 
قائمة لظ��������روف متغيرة من  دون املس��������اس باصل الحق, فهو 
اجراء وقتي غايته حماية مصالح الخصوم او حفظ اموالهم 
حتى  الفصل في اصل الحق موضوع النزاع, فان ذلك يستلزم 
ان تكون حجية االحكام املس��������تعجلة حجي��������ة  مؤقتة مرتبطة 
ببق��������اء الظروف الت��������ي ادت الى اصدار هذه االح��������كام من دون 
تغيي��������ر, وليس كما يذهب  البعض على اس��������اس انها ال تقّيد 
قاضي املوضوع, ذلك ان الحكم الوقتي يمنح حماية قضائية 
مؤقت��������ة  تمتد هذه الحماية الى ح��������ني الحصول على الحماية 
النهائية وه��������ذا االمتداد ال يمنع من عّده��������ا حماية  قضائية, 

وان الحك��������م الوقت��������ي اذا كان ال يقيد محكم��������ة املوضوع, اذ ال 
حجية له بالنس��������بة لثبوت الحق  املوضوع��������ي او نفيه, فمرد 
ذل��������ك ليس عدم حي��������ازة الحك��������م الوقتي للحجي��������ة, انما مرده 
ان الدع��������وى  املوضوعي��������ة تختلف عن الدع��������وى الوقتية التي 
ص��������در الحكم الوقتي فيها, ذل��������ك ان الدعوى الوقتية  تتضمن 
بطبيعته��������ا عنصر االحتمال, س��������واء أكان بالنس��������بة للحق ام 
املركز القانوني ام بالنس��������بة  لالعتداء الحاصل عليه, والحال 
هذا فان قاضي األمور املستعجلة عند اصداره للقرار ال يبني 
 القرار على اس��������اس وجود الحق او االعت��������داء عليه, انما على 
اس��������اس احتمال الوجود, فالقرار مبني  على اساس الظروف 
القائمة عند نظ��������ر الدعوى, وان تغيير ه��������ذه الظروف يجعل 

بالضرورة أن يكون  قراره قاباًل للتغيير, فتغيير الظروف قد 
يس��������تلزم تغييرًا في التقدير, ولهذه الطبيعة الخاصة للحكم 
 الوقتي, فان من املقرر ان حجية الحكم الوقتي ال تمنع – عند 
تغيي��������ر الظروف- من امكان اصدار  حكم وقتي مخالف يجابه 
الظروف املس��������تجدة. وال يعني هذا عدم حيازة الحكم الوقتي 
لحجية االمر  املقضي به بل يعني انها حجته منحت ملواجهة 
ظروف وقتية ال يستلزم استقرارها اذا تغيرت  الظروف, وعند 
ع��������دم تغيير الظروف التي صدر فيه��������ا الحكم الوقتي ال يقبل 
م��������ن الخصم اثارة النزاع  الذي فصل فيه القاضي املس��������تعجل 
م��������ن جديد. م��������ا لم تتغي��������ر اش��������خاص الدعوى او س��������ببها او 

موضوعها. 

اإذا كان الق�صاء امل�صتعجل له ما مييزه عن غريه من ان�اع الق�صاء ب��صفه اأ�صاًل عامًا ين�صب على  ا�صدار احكام وقرارات م�ؤقتة يف 
امل�صائل التي يخ�صى عليها من ف�ات ال�قت و�صرورة اال�صتعجال  يف ا�صدارها ملالقاة ذلك فهذا ال يعني ان طبيعته تختلف عن طبيعة 

الق�صاء العادي –كما ذهب  البع�ض- انه ذو طبيعة اإدارية او تنفيذية, وان اختالف بنائه ونظامه القان�ين امنا يربره الدور  املتميز له داخل 
ال�ظيفة الق�صائية, وهذا ما يجعله فقط ن�عًا متميزًا من ان�اع الق�صاء. 

القاضي اياد محسن ضمد
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القاضي عبد الستار ناهي 

قبل الخ��������وض ف��������ي الطبيع��������ة القانونية 
للضم��������ان العش��������ري الب��������د م��������ن الوقوف 
على معنى  الضمان  العش��������ري في عقود 
املقاوالت. والضمان بصورة عامة يقصد 
به االلتزام  بتعويض الغير عما  لحقه من 
تلف املال أو ضياع املنافع، أو عن الضرر 
الح��������ادث بالنف��������س  أو  الكل��������ي  الجزئ��������ي 
 اإلنس��������انية أما الضمان العشري فيعرف 
بكون��������ه مس��������ؤولية املق��������اول  واملهن��������دس 
املعماري عن البناء  الذي أنشأه ملدة عشر 
س��������نوات ويتحمالن األضرار التي  تلحق 

به .    
فالطبيع��������ة القانوني��������ة لهذه املس��������ؤولية 
)الضمان العش��������ري( مردها عقد املقاولة 
الت��������ي تربط  املق��������اول  برب العم��������ل والذي 
ينتهي بالتس��������ليم، ووفق��������ا لذلك تعددت 
االتجاه��������ات واالراء في  الفق��������ه والقضاء 
 ح��������ول تحدي��������د طبيع��������ة تلك املس��������ؤولية 
)مس��������ؤولية مهندس البناء و  املقاول في 
عالقتهم��������ا برب  العم��������ل ( واألثر املترتب 
على التس��������ليم واب��������رز ه��������ذه  االتجاهات 

ثالثة رئيسية هي:-  
 1 – االتجاه األول الضمان العش��������ري هو 

مسؤولية تقصيرية  
يرى الفقهاء في فرنسا أن تسليم األعمال 
ينهي عق��������د املقاول��������ة، الن العقد في هذه 
 اللحظة يكون قد  استنفد كل آثاره، والقول 
بخ��������الف أي أن املهندس��������ني او املقاول��������ني 
 يبقون مسؤولني بعد تسليم  األعمال في 
عقد املقاولة ال يك��������ون اال باإلرادة العليا 
 للمش��������رع و تك��������ون عندئذ مس��������ؤوليتهم 
  )مسؤولية قانونية استثنائية ( تستند 
إلى نص  غير مألوف في القواعد العامة   ، 
األمر ال��������ذي  يترتب عليه وجوب خضوع 
هذه  املسؤولية للتفس��������ير الضيق وعدم 
امتدادها خارج اإلطار الذي  رسمته هذه 

النصوص.  
 2 - االتجاه الثاني الضمان العشري هو 

مسؤولية عقدية 

يرى الفقه الحديث أن تس��������ليم األعمال ال 
ينهي عق��������د املقاولة الن التس��������ليم واقعة 
مادية  وليس  تصرف��������ا قانونيا وإذا كان 
للتس��������ليم من اث��������ر مدني فان ذل��������ك األثر 
يقتص��������ر على  العي��������وب الظاه��������رة حيث 
 يعتب��������ر الس��������ليم قب��������وال م��������ن رب العم��������ل 
العي��������وب إم��������ا العي��������وب الخفي��������ة  التي لم 
ح��������ال  التس��������ليم  العم��������ل  رب  يكتش��������فها 
ولم يك��������ن بإمكان��������ه اكتش��������افها حتى لو 
ب��������ذل عناي��������ة  الرجل املعت��������اد فأنها تبقى 
م��������ن مس��������ؤولية  املهندس واملق��������اول. وقد 
أخذت محكم��������ة  النقض املصرية في أحد 
أحكامها بوجهة النظر  الحديثة هذه بأن 
مس��������ؤولية املق��������اول أو  املهندس عن خلل 
البناء بعد تس��������ليمه إنما هي مسؤولية 
 عقدي��������ة قررها القانون ل��������كل عقد  مقاولة 
على البناء سواء نص عليها في العقد أم 
لم ينص،  كمسؤولية البائع عن  العيوب 
الخفية فإنها ثابتة بن��������ص القانون لكل 
عقد بيع على أس��������اس أنه��������ا مما  يترتب 

 على عقد البيع الصحيح
 3 – االتجاه الثالث الضمان العشري هو 

مسؤولية قانونية. 
بع��������ض الفقه��������اء ف��������ي فرنس��������ا إذا مابقي 
املقاول واملهندس مس��������ؤوال بعد تسليم 
العم��������ل فمعنى  ذلك أن  املش��������رع قد فرض 
ذل��������ك بإرادته، وتكون مس��������ؤولية املقاول 
مس��������ؤولية  قانوني��������ه بحتة  واملهن��������دس 
 مصدرها ن��������ص القانون وح��������ده، بحيث 
التس��������ري عليها أال النصوص  القانونية 

التي قررتها. 
وفي ظل هذه االتجاهات الثالثة نجد أن 
املش��������رع العراقي في القان��������ون املدني رقم 
40  لس��������نة   1951 املعدل ذه��������ب إلى القول 
بان املس��������ؤولية ف��������ي الضمان العش��������ري 
ه��������ي  مس��������ؤولية عقدي��������ة ألنه  رب��������ط هذه 
املسؤولية مباشرة بعقد املقاولة فقد ورد 
ف��������ي الفقرة )1  ( من املادة 870 من القانون 
 املدني قولها )يضمن املهندس املعماري 

واملقاول  ما يحدث خالل عش��������ر س��������نوات 
من تهدم  كلي أو جزئي فيما ش��������يده من 
مبان أو أقاموه  من منشات ثابتة أخرى، 
وذل��������ك حتى ل��������و كان التهدم  ناش��������ئا من 
عيب ف��������ي األرض ذاتها  أو كان رب العمل 
قد أجاز إقامة املنشات املعيبة، ما لم يكن 
 املتعاقدان قد أراد أن  تبقى هذه املنشات 
م��������دة اقل من عش��������ر س��������نوات. وتبدأ مدة 
الس��������نوات العش��������ر  من وقت  إتمام العمل 
وتسليمه ويكون باطال كل شرط يقصد 
به اإلعف��������اء أو الح��������د من  ه��������ذا  الضمان( 
وهذا يعني أن عق��������د املقاولة يكون نافذا 
أي قائم��������ا وتتحقق مس��������ؤولية  املهندس 
 واملقاول خالل مدة العشر سنوات )حالة 
الضمان العش��������ري( من وقت تمام  العمل 
وتسليمه  لرب العمل وكل شرط يقصد به 
اإلعفاء أو الحد من الضمان يكون  باطال 
وبالتالي ف��������ان هذه  املس��������ؤولية مؤداها 
العقد فهي مس��������ؤولية عقدي��������ة، وهذا ما 
 ذهبت إل��������ى محكمة التميي��������ز االتحادية 
 املوقرة ف��������ي قرارها بالع��������دد 171/ هيئة 
استئنافية  عقار في 22/ 1/ 2018بقولها 
)يتحمل  املهن��������دس املعماري واملقاول أو 
املعول  علي��������ه قانونا املس��������ؤولية املدنية 
وضمان أي عيب أو  تهدم ينشأ أو يظهر 
خالل عش��������ر  س��������نوات م��������ن تاري��������خ إقامة 
املنش��������آت الثابتة واملباني واس��������تالم رب 
 العمل للمش��������روع املنج��������ز  املتعاقد عليه 
بني الطرفني وتحسب املدة البالغة عشر 
س��������نوات من  تاري��������خ االس��������تالم  النهائي 
وليس من تاريخ االس��������تالم األولي( ومع 
ذلك كله يجب أن تقام  الدعوى  للمطالبة 
بالضمان العش��������ري إمام محكمة البداءة 
املختص��������ة خ��������الل مدة س��������نة م����������ن  تاريخ 
 انكش��������اف العي��������ب وف����ق ملا نص��������ت علية 
الفقرة )4( من املادة )870(  بقولها ) تسقط 
دعوى الضمان املنصوص عليه في هذه 
امل��������ادة بانقضاء س��������نة واح��������دة من  وقت 

 حصول التهدم وانكشاف العيب(.      

الطبيعة القانونية للضمان العشري 
في عقود المقاوالت   

القاضي ليث جبر حمزة

https://www.hjc.iq/view.68249/
https://www.hjc.iq/view.68248/
https://www.hjc.iq/view.68251/
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عين قانونية

سالم مكي

تدمير أبراج

أصدرت املحكم��������ة الجنائية املركزية 
في رئاس��������ة محكمة استئناف بغداد 
الرصافة االتحادية حكما  بالس��������جن 
املؤب��������د مل��������دان أق��������دم عل��������ى تفجي��������ر 
عبوتني ناس��������فتني عل��������ى أبراج لنقل 
الطاقة الكهربائية في بغداد  منطقة 

جسر ديالى. 
وذكر مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القض��������اء االعلى أن "مدانا اعترف في 
التحقي��������ق  واملحاكمة بوضع  دوري 
عب��������ارة  وه��������ي  ناس��������فتني  عبوت��������ني 
ع��������ن قذائف ه��������اون على أب��������راج نقل 
الطاق��������ة الكهربائية  خ��������ط الصمدية 
– كصيب��������ة في بغ��������داد"، الفتا إلى أن 
"املدان ضبطت بحوزته كدس��������ان من 

االسلحة  والعتاد". 
وأضاف املراسل أن "املحكمة وجدت 
األدلة املتحصلة كافية ومقنعة إلدانة 
املدان وفقا ألحكام  املادة الرابعة / 1 
من قانون مكافح��������ة اإلرهاب رقم 13 
لسنة 2005 والحكمة عليه بالسجن 

املؤبد". 

اختالس

أصدرت محكمة جنايات ميس��������ان 
حكما بالسجن ملدة ١٥ عاما بحق 
مدي��������ر املصرف الزراعي الس��������ابق 
 بتهمة هدر واختالس مبلغ مليار 

وخمسني مليون دينار. 
اإلعالمي  املرك��������ز  مراس��������ل  وذك��������ر 
ملجلس القضاء األعلى أن "محكمة 
جناي��������ات ميس��������ان نظ��������رت قضية 
 تتعل��������ق باخت��������الس مبال��������غ مالية 
كبيرة ضد مدير املصرف الزراعي 
املحافظة، وأصدرت  الس��������ابق في 
 حكمه��������ا وفقا ألحكام امل��������ادة 316 
من قانون العقوب��������ات بحقه  بعد 
اختالس��������ه مبلغ مليار وخمس��������ني 

مليون  دينار". 
وأض��������اف أن "املبل��������غ املذك��������ور ت��������م 
صرفه على ش��������كل قروض وهمية 
إدارت��������ه  أثن��������اء  امل��������دان  قب��������ل  م��������ن 
 للمص��������رف"، الفتا إلى أن "املحكمة 
وجدت األدلة كافية لتجريم املدان 
والحك��������م علي��������ه بالس��������جن ملدة   15 

عاما. 

لصوص "الجكسارة"! 

أصدرت محكمة جناي��������ات الرصافة 
املختص��������ة بقضاي��������ا النزاه��������ة حكمًا 
لثالث��������ة  س��������نوات  ث��������الث  بالحب��������س 
 مدانني عن جريمة س��������رقة س��������يارات 

حديثة. 
وأوض��������ح مراس��������ل املرك��������ز اإلعالمي 
ملجلس القض��������اء األعلى أن "املحكمة 
نظ��������رت دعاوى لعصاب��������ة  مكونة من 
ثالث��������ة أش��������خاص يقومون بس��������رقة 
س��������يارات حديث��������ة ن��������وع الندك��������روز 
)جكس��������ارة( عن طريق  جه��������از يقوم 

بفك تشفير العجلة". 
وأضاف أن " املدان��������ني قاموا بتنفيذ 
عمليات ع��������دة ف��������ي العاصمة، حيث 
يقومون بتغيير رقم العجلة  ومن ثم 
يتم التوجه بها إلى إقليم كردستان 
وتحديدا في محافظة الس��������ليمانية 

لغرض بيعها". 
وب��������ني أن "املحكم��������ة وج��������دت األدل��������ة 
املتحصل��������ة كافي��������ة ومقنع��������ة إلدانة 
املدان��������ني الثالثة وفق��������ا ألحكام املادة 

  443/ ثالثًا من قانون العقوبات". 

 عالء محمد

نصت املادة 342  من قانون العقوبات العراقي رقم 
111 لسنة 1969 على أن : 

 1 - يعاقب بالس��������جن مدة ال تزيد على خمس عشرة 
سنة كل من أشعل نارا عمدا في مال منقول  أو غير 
منق��������ول ول��������و كان مملوكا له إذا كان من ش��������أن ذلك 

تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر. 
 2 – تكون العقوبة الس��������جن املؤبد أو املؤقت إذا كان 

إشعال النار في إحدى املحالت التالية: 
أ– مصن��������ع أو مس��������تودع للذخائ��������ر أو األس��������لحة أو 
ملحقاته أو في مخزن عسكري أو معدات  عسكرية. 

ب – منجم أو بئر للنفط. 
ج – مس��������تودع للوقود أو املواد القابلة لاللتهاب أو 

املفرقعات. 
د – محطة للقوة الكهربائية أو املائية أو الذرية. 

ه� - محطة للس��������كك الحديدية أو ماكنة قطار أو في 
عربة فيها ش��������خص أو في عربة من ضمن  قطار فيه 
أش��������خاص أو في مطار أو ف��������ي طائرة أو في حوض 

للسفن أو في سفينة. 
و – مبنى مسكون أو محل اهل بجماعة من الناس. 

ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية أو شبه رسمية 
أو مؤسسة عامة أو ذات نفع عام. 

 3 – وتكون العقوبة الس��������جن املؤبد إذا كان الغرض 
م��������ن الجريمة تيس��������ير ارتكاب جناي��������ة أو جنحة  أو 
طم��������س أثاره��������ا أو اذا عطل الفاع��������ل آالت االطفاء أو 

وس��������ائله أو أفض��������ى الحريق الى عاهة  مس��������تديمة 
أو  مفرقع��������ات  باس��������تعمال  الن��������ار  إش��������عال  كان  أو 

متفجرات. 
 4 – وتكون العقوبة االعدام أو السجن املؤبد إذا افضى 

الحريق الى موت إنسان. 
فيما نصت املادة  343  م��������ن قانون العقوبات العراقي 

رقم 111 لسنة 1969 
 1 – يعاق��������ب بالحب��������س وبالغرام��������ة أو بإح��������دى هاتني 
العقوبت��������ني كل من تس��������بب بخطئه ف��������ي إحداث  حريق 
ف��������ي مال منقول أو غي��������ر منقول إذا كان من ش��������أن ذلك 

تعريض حياة الناس أو أموالهم  للخطر. 
 2 – وتك��������ون العقوبة الس��������جن مدة ال تزيد على س��������بع 
سنوات أو بالحبس إذا نشأ عن الحريق  تعطيل مرفق 

عام أو ضرر جسيم باألموال. 
 3 – وتك��������ون العقوبة الس��������جن مدة ال تزيد على عش��������ر 

سنني إذا نشأ عن الجريمة موت انسان. 
كما نصت املادة 344 من قانون العقوبات العراقي رقم 

111 لسنة 1969 
يعاقب بالس��������جن مدة ال تزيد على س��������بع س��������نوات أو 
بالحبس والغرامة كل من صنع أو اس��������تورد أو  حاز أو 
احرز دون إجازة أو خالف��������ا للغرض املبني في اإلجازة 
مفرقع��������ات أو متفج��������رات ويعتبر  في حك��������م املفرقعات 
واملتفج��������رات كل م��������ادة تدخل ف��������ي تركيبه��������ا ويصدر 
بتحديدها قرار من الوزير  املختص ينشر في الجريدة 
الت��������ي  الرس��������مية وكذل��������ك االجه��������زة واآلالت واألدوات 

تستخدم في صنعها  أو في تفجيرها. 

الحريق والمفرقعات
ثقافة قانونية

ص��������در مؤخ��������را الع��������دد الثام��������ن من مجل��������ة "مجموع��������ة األحكام 
القضائية" الت��������ي يعدها قاضي محكمة بداءة  الحلة االس��������تاذ 
حيدر عودة كاظم. وقدم العدد القاضي ش��������رف املعموري نائب 
رئيس محكمة اس��������تئناف  باب��������ل االتحادية، ال��������ذي بني أن أحد 
أه��������داف إصدار املجلة هو تش��������كيل حلقة وص��������ل بني الباحثني 
 واملنش��������غلني بالهم القانوني والقضائي.. وج��������اء العدد بواقع 

324 صفحة من القطع الطويل.  
ويأتي إصدار العدد، في ظل التوجه نحو نشر املبادئ التمييزية 
املهم��������ة الت��������ي ال غنى عنه��������ا ألي  مش��������تغل في القانون، س��������واء 
املختص أو غير املختص. أهمية نشر القرارات التمييزية، تأتي 
من  كون القرار التمييزي، هو كاشف للنص القانوني، وكاشف 
لطبيعة تعامل أعلى سلطة داخل مجلس  القضاء األعلى وهي 
محكمة التميي��������ز االتحادية في التعامل م��������ع النص القانوني، 
وكيفية تطبيقه على  أرض الواقع. وتطبيقات محكمة التمييز 
عل��������ى الن��������ص القانوني، تكون على ش��������قني حس��������ب طبيعة ذلك 
 الن��������ص، فهنالك نص قانوني واض��������ح وصريح ال يقبل التأويل 
وال االجته��������اد. وهنالك نص قانوني قابل  للتأويل، ذو عبارات 
فضفاض��������ة، يمكن قراءتها قراءة مختلف��������ة من قاض آلخر. كما 
ان هنال��������ك وقائع  معينة ال يوجد ن��������ص صريح ينطبق عليها، 
وهنال��������ك مب��������ادئ تمييزية، تطبقه��������ا محكمة التمييز حس��������ب 
 الظروف العامة والس��������ياقات الت��������ي تحكم الواقع��������ة القانونية، 
حيث س��������بق ملحكم��������ة التمييز االتحادية أن  أق��������رت مبدأ معينا، 
وتراجعت عنه الحقا، حس��������ب قراءتها للظ��������روف والوقائع. كل 
ه��������ذه األمور،  اس��������تدعت من القاض��������ي حيدر ع��������ودة، أن يختار 
بعناي��������ة فائق��������ة، فاحصة، املب��������ادئ التمييزية التي من ش��������أنها 
 خدم��������ة الباحثني واملتقاضني في س��������بيل معرفة آخر توجهات 
محكمة التمييز االتحادية، وهذا الشيء  ال يقل أهمية عن نشر 
القوانني ف��������ي جريدة الوقائ��������ع العراقية. وال ش��������ك أن جميع ما 
يصدر من محكمة  التمييز، موض��������ع اهتمام واحترام الجميع، 
لكن ثمة قرارات يمكن تس��������ميتها قرارات تأسيسية، أي  بمعنى 
تؤس��������س ملبدأ قضائي، تس��������ير عليه املحاكم املختلفة، واملجلة 
بدورها، تسعى ألن تكون  هكذا، وهو ما تحقق برأيي، والدليل، 
هو االهتمام البالغ والترقب من قبل املتابعني ملوعد  صدورها.. 
والقاض��������ي حيدر عودة، لم يت��������رك فرعا من ف��������روع القانون، اال 
ونش��������ر عنه مبدأ تمييزا،  حتى تلك الق��������رارات النادرة التطبيق، 
كالق��������رار الذي يتحدث عن تطبيق قان��������ون الحفاظ على الثروة 
 الهيدروكاربوني��������ة، وغي��������ره الكثي��������ر من الق��������رارات التي تخص 
املحام��������ي واملمثل القانون��������ي والقاضي  واملتقاض��������ي واملراجع، 
حيث إن تس��������لح رج��������ل القانون باملب��������ادئ التمييزي��������ة، يجعله 
صاحب حجة  وس��������الح في مواجهة الخصم أمام املحكمة. ومن 
القرارات املهمة لي ش��������خصيا، هو مبدأ جواز حبس  املدين من 
قب��������ل الدائرة الحكومي��������ة الدائنة وع��������رض املوضوع على قاض 
البداءة، حيث أن هذا املبدأ  هو تطبيق س��������ليم لقانون تحصيل 

الدي��������ون الحكومي��������ة، لك��������ن بع��������ض دوائر 
التنفيذ ترفض طلبات املخولني  بتطبيق 
قانون تحصيل الديون الحكومية بحبس 
املدين، إال بموجب قرار قضائي مكتسب 
الدرج��������ة  القطعي��������ة. ووجود ه��������ذا القرار، 
يعني إلزام تلك الدوائ��������ر بتطبيق النص 
القانون��������ي، الذي ع��������ززه املب��������دأ  القانوني 
املنش��������ور في مجل��������ة " مجموع��������ة األحكام 

القضائية" . 

مجموعة األحكام القضائية
القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر 
ع��������ن إرادة الدول��������ة وُتنظم س��������لوك األش��������خاص  الخاضعني 
لهذه الدولة أو الداخلني في تكوينها. اما  تفس��������ير القانون  
في اللغة فيقصد به الكش��������ف  والبيان وااليضاح والتبيني 
وازالة الغموض قد يكون النص القانوني مشوبا بعيب من 
العيوب التي  تجعله في حاجة إلى التفسير وهذه العيوب 
ه��������ي الخطأ املادي أو املعن��������وي او الغم��������وض و اإلبهام او 
 النقص والس��������كوت او التناقض والتعارض ويمكن تقسيم 
تفسير القانون الى عدة اقس��������ام منها التفسير  التشريعي  
ويك��������ون ه��������ذا النوع م��������ن التفس��������ير عندما يصدر املش��������رع 
قانون��������ا معينا ث��������م يرى أن ثمة  ضرورة لتفس��������يره فيصدر 
قانون��������ا ثانيا مفس��������را للقان��������ون األول ، ويعتب��������ر القانون 
ا منه ويجب اتباعه  املفسر بمنزلة القانون  ااألصلي وجزء
ف��������ي جميع القضايا التي يطبق فيها القانون األصلي ، إي 
أنهم��������ا  على نف��������س الدرجة من اإللزامي��������ة . ومثال على ذلك 
تخصي��������ص النص العام بنص اخر ف��������ي تخصيص  عموم 
املادة السادس��������ة من قانون العقوبات النافذ )تسري احكام 
ه��������ذا القانون على جميع الجرائم الت��������ي  ترتكب في العراق 
وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فيه من االفعال 
املكون��������ة لها اذا  تحققت فيه نتيجتها...( وهناك  التفس��������ير 
القضائي: وهو أكثر أنواع التفس��������ير شيوعا، ويصدر عن 
 القض��������اة في مع��������رض تطبيقه��������م للقواع��������د القانونية التي 
تحتاج إلى تفس��������ير ومن ش��������أنه أن يوضح معنى  القانون 
بحيث يس��������هل فهمه وتتبني أحكام��������ه، كما يتالفى جوانب 
النقص ويساعد على توس��������ع القانون  وتطويره. وتفسير 
القاضي بص��������ورة خاصة هو تحديد املعن��������ى الذي قصده 
املش��������رع من ألف��������اظ النص  حني تش��������ريعه لجعل��������ه صالحا 
للتطبي��������ق وملا كان من واجب املفس��������ر ه��������و البحث عن نية 
املشرع وقت  التشريع لذلك يستعني باألعمال التحضيرية 
كونه��������ا اكثر وضوحا لالس��������تدالل على ما قصده املش��������رع 
 ويختل��������ف التفس��������ير القضائي عن التفس��������ير التش��������ريعي 
في أن التفس��������ير القضائي ليس��������ت له أية صف��������ة إلزامية  إال 
بالنس��������بة للواقع��������ة التي صدر م��������ن أجله��������ا، ويترتب على 
ذل��������ك جواز مخالفته وتبني تفس��������ير مغاير له  في القضايا 
األخرى املش��������ابهة س��������واء من قبل املحكمة التي صدر عنها 
التفس��������ير أو من غيرها من  املحاكم وبالنس��������بة للنصوص 
الجزائية ينبغي ان يكون التفس��������ير محدودا على اس��������اس 
مبدأ املش��������روعية  اي ال جريمة وال عقوبة اال بنص قانوني 
وعليه يجب أن ال يشمل التفسير أفعاال لم يجرمها  املشرع 
ول��������م يقرر لها اي عقاب حيث ال يمكن القياس في تفس��������ير 
النص��������وص الجزائية كما ه��������و الحال  في املس��������ائل املدنية 

احتراما ملبدأ املشروعية  
وعلى القاضي أن يأخذ بنظر االعتبار 
النص��������وص  القان��������ون  تفس��������ير  عن��������د 
القانوني��������ة من حيث منط��������وق  النص 
ووضعه ف��������ي مكانه املح��������دد وتاريخ 
تش��������ريع النص واألس��������باب التي دعت 
املش��������رع لتش��������ريعه في  ذل��������ك التاريخ 
والجان��������ب االجتماعي ال��������ذي أدى الى 
تشريع النص وأخيرا الغاية والهدف 
الذي س��������عى له  املشرع من تشريع ذلك 

النص. 

تفسير القانون

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

كتاب قضائي

للطباع��������ة  الس��������نهوري  دار  ع��������ن 
والنشر في بيروت صدر للقاضي 
الكتاب  التميم��������ي  س��������عد جري��������ان 
املوس��������وم   )املب��������ادئ القانونية في 
قضاء محكم��������ة التمييز االتحادية 
الج��������زء   ..)2021  –  2019 لألع��������وام 

الرابع.  

الكتاب الذي تكون من 285 صفحة 
ق��������رارات جس��������دتها  احت��������وى على 
قض��������اء  ف��������ي  القانوني��������ة  املب��������ادئ 
 محكم��������ة التمييز لعام��������ي 2019 و 
2020 بوب��������ت ف��������ي الكتاب بش��������كل 

تسلسلي وفقًا للوارد في أدناه: 
  -أتع��������اب املحام��������اة، اث��������راء ب��������دون 

س��������بب، أج��������ر مس��������مى، أج��������ر مثل، 
اختصاص، إقرار، العمل والتقاعد 
 والضمان، إيجار، بيع، بيع بإس��������م 
تعوي��������ض،  تضام��������ن،  مس��������تعار، 
تقادم، تصرف، حجز، حجز عقار، 
 حجية األح��������كام، خبرة، خصومة، 
خطاب ضمان، دي��������ن، رفع تجاوز، 

رهن، سحب عمل، سندات،  شيوع، 
صل��������ح، ضرر، ضم��������ان، طعن، عدم 
نفاذ تص��������رف، غصب، عقد، فائدة، 
فسخ، كفالة،  املس��������ؤولية عن عمل 
الغي��������ر، مصادرة، مقاول��������ة، ملكية، 
منع معارضة، هبة، وكالة، وديعة، 

ويمني. 

المبادئ القانونية في قضاء 
محكمة التمييز االتحادية لألعوام 2019 – 2021 

 ■ غالف الكتاب

ش��������ريعة  كان��������ت   1947 الع��������ام  حت��������ى 
)حمورابي( تعتبر أقدم الش��������رائع في 
تاريخ البش��������رية ولكن ف��������ي عام   1952 
عثر في العاصمة الدينية للسومريني 
)نيبور( عل��������ى ألواح تجس��������د )قانون 
أورنمو( ما ع��������د منذ  ذلك الوقت حتى 
يومنا هذا بأنه أقدم تشريع في تاريخ 
البشرية، حيث س��������ن تلك التشريعات 
املل��������ك  الس��������ومري )أورنمو( مؤس��������س 
س��������اللة أور الثالثة نح��������و )2050 ق.م( 
ليك��������ون بذلك أق��������دم من تش��������ريع امللك 

 البابلي )حمورابي( بنحو 350 سنة. 
كان لوح التش��������ريع املكتش��������ف في ذلك 
العام يش��������كل واحدا من مئات األلواح 
الس��������ومرية املتناث��������رة ب��������ني  متاح��������ف 
العالم حاليا بقياس 20×10س��������م وقد 

تلف نصف ما ُكتب عليه. 
  حكم أورنمو على امتداد 17 س��������نة ما 

ب��������ني 2112 و2095 قبل امليالد، فش��������ّيد 
 ) Ziggurat (   الزق��������ورات م��������ن  العدي��������د 
بمختلف امل��������دن وأمر ببناء زقورة أور 
بعاصمته على ش��������رف إل��������ه القمر نانا 
 ،) Sīn ( املعروف أيضا بس��������ني  ) Nanna (
واتجه لف��������رض األمن عق��������ب النزاعات 
والفوض��������ى الت��������ي أحدثته��������ا الحروب 

 .) Gutian ( والخالفات مع الكوتيني 
إقامة العدل والقضاء على الفساد

أورنم��������و  قان��������ون  مقدم��������ة  تضمن��������ت 
مدحا للمل��������ك وحصوله على تفويض 
إله��������ي للحكم وش��������ّيدت بإنجازاته في 
 إقام��������ة الع��������دل والقضاء على الفس��������اد 
تع��������رض  ف��������ي  املتمث��������ل  االقتص��������ادي 
الحقول واألغنام واملواش��������ي  للسرقة، 
الش��������هرية  املعب��������د  نفق��������ات  وح��������ددت 
لتجن��������ب التحّيل والتبذير والس��������رقة. 
كما أكدت على املس��������اواة  بني الجميع 

وحفظ حقوق الضعفاء. 
ف��������ي األثناء عالج��������ت القوان��������ني جملة 
كالطالق  االجتماعي��������ة  املس��������ائل  م��������ن 
ووضعت عقوبات لعدد من  املس��������ائل 
والزنا  والس��������رقة  كالقت��������ل  الجنائي��������ة 

واالغتصاب. 
ولتنظيم الحياة داخل املجتمع، وضع 
أورنم��������و قب��������ل نح��������و أربع��������ة آالف عام 
مجموع��������ة م��������ن القوانني التي  نس��������بت 
إليه، فحملت اس��������م "قوان��������ني أورنمو" 
وقيل إنه��������ا تضمنت 57 قانونا كتبت 

على ألواح الطني. 
وتألفت شريعة اورنمو من )31(  مادة 
ضمه��������ا 57 قانونا كتب��������ت على ألواح 

الطني. 
عالج��������ت بمجمله��������ا مس��������ائل االحوال 
الش��������خصية، كم��������ا خصص��������ت بعض 
الجان��������ب  االقتصادي  املواد ملعالج��������ة 

ووض��������ع العقوب��������ات لجرائ��������م معين��������ة 
و كان م��������ن ضم��������ن املواد الت��������ي تمكن 
الباحث��������ني من قراءته��������ا   - اذ ان بعضًا 
من تلك االلواح الطينية كانت متآكلة 
و ممس��������وحة بفعل العوامل الطبيعية 
و املناخي��������ة    - هي امل��������ادة )4 الى املادة 
12( التي كانت تتولى معالجة مسائل 
كالخطوب��������ة  الش��������خصية  االح��������وال 
 وال��������زواج والطالق  ال��������ى جانب جرائم 

الزوجية املتمثلة بالخيانة. 
  حيث تنص املادة )4( على انه: )يحق 
لل��������زوج ان يقت��������ل زوجت��������ه الزاني��������ة و 
االبقاء عل��������ى حياة الرجل  الذي ارتكب 
معها الزنا( و تنص املادة الخامس��������ة 
على عقوبة جريمة اغتصاب امه وهي 
التعوي��������ض  الذي يؤدي��������ه املعتدي الى 
مال��������ك االم��������ة و التي تس��������اوي )خمس 
شيقالت من الفضة، اما املادة السادسة 

 فتن��������ص على ان عدول االب عن تزويج 
ابنته الى خطيبها و قيامه بتزويجها 
الى ش��������خص اخر  يس��������توجب ان يقوم 
االب بدف��������ع تعوي��������ض يق��������در بضعف 
ما ق��������ام الخطيب بتقديم��������ه الى ابنته 
م��������ن هدايا و  ام��������وال. كم��������ا ان املادتني 
والسادس��������ة  والعش��������رين  الخامس��������ة 
والعش��������رين تناولتا موضوع شهادة 
ال��������زور حيث  ن��������ص على ان��������ه: )يعاقب 
بغرامة قدرها خمسة عشر شيقال من 
الفضة كل من ادلى بشهادة زور( وفي 
 حالة رفض الشاهد تأدية اليمني على 
شهادته فانه يلتزم بدفع غرامة تعادل 
قيمة الح��������ق املتنازع  علي��������ه. اما بقية 
امل��������واد القانونية فقد تناولت الجرائم 
التي تقع عل��������ى االراض��������ي الزراعية و 
املحاصي��������ل  الزراعي��������ة  وبعض االمور 

االخرى املتعلقة بالزراعة. 

قانون أورنمو الرافديني ... األول في تاريخ البشرية

إعداد 
علي البدراوي

ف���������ي ب������اد 
)4(  ال��راف��دي��ن 
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