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حدود اإلنسانية 
في العمل القضائي

يحدث أحيانًا أن يتم التلويح للقاضي بوالدة وزوجة وأطفال 
املته��������م كمحاولة الس��������تهداف جوانب��������ه النفس��������ية ذات البعد 
اإلنس��������اني ووضعه تحت شكل من أشكال الضغط الوجداني  
الستمالته نحو تخفيف للعقوبة، أو قد يجد القاضي نفسه 
محاطا بضغط الظروف اإلنسانية لبعض املتهمني كالحالة 

املرضية او سوء الظروف االجتماعية واالقتصادية لهم.
 وبالتأكي��������د فان املهني��������ة تقتضي عدم االنس��������ياق خلف تلك 
الضغوطات الن اإلنس��������انية ليس��������ت قيمة معنوية سائبة بال 
محددات وليس��������ت س��������بيال متاحا ينهل منها من يريد بل ان 
القاضي واي ش��������خص يصدر قرارًا او يدير مس��������ؤولية عامة 
عليه ان يخضع إنسانيته ملحددات املهنة وضوابط الوظيفة 
العام��������ة وان يحق��������ق التوازن املعقول بني إنس��������انيته من جهة  
وتطبي��������ق القان��������ون وإنفاذه م��������ن جهة اخ��������رى الن اي تغليب 
لإلنس��������انية س��������يأكل من جرفه املهني وقد يدف��������ع به باتجاه 

مخالفة القانون واإلضرار باملصلحة العامة.
وعلى س��������بيل املثال فان لجنة مناقشة رسالة املاجستير في 
أي جامعة ال يمكن أن تقبل وتقر رسالة طالب ال تتوافر فيها 
ش��������روط الس��������المة العلمية فقط الن الطالب يعاني من مرض 
مس��������تعص وس��������بب ذلك الن اللجنة حينذاك س��������وف تخالف 
األمانة املهنية التي تفرضها القوانني والتعليمات التي تنظم 
عمل لجنة املناقشة كذلك الحال بالنسبة لقاض يحكم متهما 
في بيع املواد املخدرة فال مجال ملراعاة الظروف اإلنسانية له 
إال في الحدود التي وضعها وبينها القانون، فاملش��������رع وفي 
قانون العقوبات العراقي أتاح املس��������احة اإلنسانية املناسبة  
ف��������ي الحاالت الت��������ي يمكن للقاض��������ي فيه��������ا ان يراعي ظروف 
بع��������ض املتهمني لكن ه��������ذه املراعاة يجب ان تك��������ون محدودة 
ومحكوم��������ة بح��������دود نص��������وص القان��������ون ومنه��������ا العقوبات 
التخييرية الت��������ي تجيز للقاضي ان يحك��������م بإحدى عقوبتي 
الحبس او الغرامة كذلك الحد االعلى والحد االدنى للعقوبة 
والتي يمكن من خالله��������ا للقاضي ان يراعي بعض الجوانب 
االنسانية للمتهمني في حدود ما يسمح به النص القانوني 
وفي غير املوارد التي أتاحها القانون فال مجال للتهاون وال 
مجال إلعمال الجوانب اإلنسانية الن في الجانب االخر هناك 
مصالح عامة قصد املش��������رع تحقيقها من وراء تجريم بعض 
األفعال منها ما يتعلق بالحق العام ومنها ما يتعلق بحفظ 
حقوق املواطنني الخاص��������ة وال يجوز التفريط بتلك املصالح 

تحت ذريعة اعمال الجوانب اإلنسانية. 

بغداد/ سحر حسني

دعا مجلس القضاء األعلى إلى ضرورة تمرير مشروع 
قان��������ون لتجري��������م التحري��������ض الطائف��������ي والعنصري 
وخط��������اب الكراهي��������ة، ج��������اء ذل��������ك خالل مش��������اركته في 
إس��������تراتيجية مكافحة التطرف العني��������ف املؤدي إلى 

اإلرهاب التي أعدها مجلس األمن الوطني.
وحض��������ر القض��������اء الورش��������ة املنعقدة ف��������ي أربيل التي 
نظمتها اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اس��������تراتيجية 
مكافح��������ة التط��������رف العني��������ف بالتع��������اون م��������ع منظمة 
الهجرة الدولية ومشاركة عدد من الوزارات ومنظمات 

املجتمع املدني.
وتح��������دث ممث��������ل القضاء في الورش��������ة القاضي ناصر 

عمران املوس��������وي ع��������ن تفاصيل هذه اإلس��������تراتيجية، 
داعيًا البرملان إلى "ضرورة تس��������ريع تمرير مش��������روع 
قان��������ون تجري��������م التحري��������ض الطائف��������ي والعنص��������ري 
وخطاب الكراهية الذي رفعه مجلس الوزراء مؤخرًا".  
وأوضح املوس��������وي أن اإلس��������تراتيجية حددت ضعفا 
في تناول التش��������ريعات للتط��������رف العنيف املؤدي الى 
اإلره��������اب، الفتا الى أن  "التش��������ريعات القانونية تخلو 
م��������ن قانون جام��������ع يوحد امل��������واد القانوني��������ة املتعلقة 
بتجري��������م العنف والتط��������رف والكراهي��������ة والتحريض 
والتميي��������ز الدين��������ي والعرقي"، مؤكدا ان "تش��������تت هذه 
املواد في اكثر من قانون يصعب معه اتخاذ اإلجراءات 

القانونية تجاه املخالفني".
وقال املوس��������وي إن "وثيقة هذه االس��������تراتيجة نظمت 

عل��������ى جزأين تناول االول البيئ��������ة االجتماعية وخطر 
التطرف الذي يهددها، وتحديد العوامل التي تس��������هم 
في تكوين بيئة مش��������جعة للتط��������رف العنيف والنزوع 
للعنف وكراهية اآلخر"، مش��������يرا إلى أن "القسم الثاني 
م��������ن الج��������زء االول  تط��������رق ال��������ى التحدي��������ات والفرص 
لتنفي��������ذ اإلس��������تراتيجية بنج��������اح"، منوهًا ال��������ى انه  " 
من ابرز التعقي��������دات ملعالجة العوام��������ل الدافعة تجاه 
التطرف هو وجود تحديات تتمثل في ضعف قدرات 
مؤسسات الدولة املعنية بس��������المة البيئة املجتمعية 
من جهة، وحقيقة وجود عوام��������ل مؤثرة في املجتمع 

العراقي تسهم في ايجاد بيئة دافعة للتطرف". 
وأك��������د املوس��������وي أن "اإلس��������تراتيجية اش��������ارت الى ان 
التط��������رف ف��������ي الع��������راق هي صف��������ة ليس��������ت اصيلة وال 

مالزمة للمجتمع العراقي على الرغم من وقوع فترات 
قصي��������رة متقطعة من العنف والتطرف في تاريخه اال 
ان التن��������وع الديني والعرقي والثقافي الذي اتس��������مت 
به مكوناته االجتماعية املتعايش��������ة بسالم على مدى 
تاريخ��������ه الطويل خير ش��������اهد على ثقاف��������ة التعايش، 
غي��������ر انه ومنذ عقود تس��������هم عدة عوام��������ل في تكوين 
بيئة مش��������جعة دافعة للتطرف في التفكير والس��������لوك 
وكراهي��������ة االخر والن��������زوع للعنف دافع��������ة الى تحول 

اجتماعي تراكمي خطير".
وخلص املوس��������وي إلى أن االستراتيجية تطرقت الى 
العوامل واألسباب التي خلقت التطرف العنيف، وفي 
مقدمتها اآلث��������ار االقتصادية واالجتماعية والحروب 

واألزمات التي مرت بالبالد.

القضاء يدعو إلى ضرورة تشريع قانون لتجريم 
التحريض الطائفي وخطاب الكراهية

خالل مشاركته يف ورشة منع التطرف العنيف ومكافحته

بغداد / القضاء 

بعد دخ��������ول البث الفضائي إل��������ى البالد ازدادت 
أعداد القن��������وات الفضائية بش��������كل كبير ومعها 
تضاعف��������ت البرام��������ج السياس��������ية واالجتماعية 
والرياضية التي تتضمن آراء مختلفة. وبسبب 
عدم وجود رقابة كافية وسيطرة مهنية ُمحكمة، 
حملت بعض هذه اآلراء التي تتضمنها البرامج 
إساءات واعتداءات لفظية، ووصلت إلى املحاكم 
على شكل قضايا "تهديد" و"قذف" و"سب وشتم" 
و"إساءة وتشهير".. فما موقف القانون من هذه 

اإلساءات؟
وأوضح قاضي محكم��������ة تحقيق صالح الدين، 
رام��������ي قدوري محم��������ود أن "الش��������خص املتداخل 
م��������ع أي قن��������اة فضائية عبر برامجه��������ا املختلفة، 
مس��������ؤول ج�زائي��������ا عما يصدر عنه م��������ن عبارات 
تن��������م ع��������ن الق��������ذف أو الس��������ب او اإلهان��������ة طامل��������ا 

 أن العب��������ارات الت��������ي ص��������درت من��������ه تحم��������ل هذا 
املعنى".

إن  ل�"القض��������اء"  ف��������ي تصري��������ح  محم��������ود  وق��������ال 
"املسؤولية القانونية تقع على القناة الفضائية 
إذا كان��������ت أعماله��������ا الت��������ي تبث ضم��������ن البرامج 
املس��������جلة، أم��������ا إذا كان��������ت غي��������ر مس��������جلة فتقع 
املس��������ؤولية على عاتق من صدرت منه اإلساءة 

أو االعتداء". 
 وأضاف محمود: "تطبيقًا لذلك، يجب عد الشخص 
ة ف��������ي البرنامج الذي بث  الذي صدرت منه اإلس��������اء
مباش��������رة، فاع��������ال أصليًا للجريمة فيم��������ا يعد مدير 
القن��������اة ش��������ريكًا في الجريم��������ة"، عازيًا الس��������بب  في 
ذل��������ك الى "ان��������ه )مدير القناة( ق��������دم للفاعل املتداخل 
اإلمكاني��������ات التي هيأت له ارت��������كاب الجريمة ولكن 

بشرط توافر القصد الجرمي لديه".

التفاصيل ص 3

بغداد/ غسان مرزة

تتمظه��������ر جريم��������ة االتجار 
بالبش��������ر بوج��������وه متعددة 
في الش��������ارع، إذ ذكر قضاة 
م��������ن مرتكبيها  الكثي��������ر  أن 
ش��������ركات  م��������ن  يتخ��������ذون 
تش��������غيل االي��������دي العامل��������ة 
غط��������اء له��������ا، وكذل��������ك إدارة 
مجاميع لألطفال املتسولني 

وغيرها من الصور.
ويعل��������ق القاض��������ي محم��������د 
األول  القاض��������ي  س��������لمان 
ملحكمة تحقيق الكرخ على 
قان��������ون مكافح��������ة جريم��������ة 
االتجار بالبش��������ر، الفتا إلى 
أن امل��������ادة ) 1 / أوال ( من��������ه 
عرف��������ت باالتجار بالبش��������ر: 
تجنيد أشخاص أو نقلهم 
أو إيوائهم أو اس��������تقبالهم 
بالقوة  التهديد  بواس��������طة 
غي��������ر  أو  اس��������تعمالها  أو 
ذلك من أش��������كال القس��������ر أو 
االختط��������اف أو االحتيال أو 
السلطة  الخداع واستغالل 
أو بإعط��������اء أو تلقي مبالغ 
مالية أو مزايا لنيل موافقة 
شخص له سلطة أو والية 
على ش��������خص آخ��������ر بهدف 
اس��������تغاللهم  أو  بيعه��������م 

أو  الدع��������ارة  أعم��������ال  ف��������ي 
أو  الجنس��������ي  االس��������تغالل 
القسري  العمل  أو  السخرة 
التسول  أو  االس��������ترقاق  أو 
بأعضائه��������م  املتاج��������رة  أو 
ألغ��������راض  أو  البش��������رية 

التجارب الطبية". 
وأض��������اف س��������لمان "في هذا 
التعري��������ف نجد أن املش��������رع 
العراق��������ي ق��������د وس��������ع صور 
استغالل الضحايا ملعاقبة 
ومحاسبة املجرمني، بل إن 
املش��������رع العراقي ذهب إلى 
ابعد مما جاء في االتفاقية 
الدولية حيث أضاف صورًا 
لم يتم ذكرها في االتفاقية 
وه��������ي االس��������تغالل لغرض 
التسول أو التجارب الطبية، 
وذل��������ك لغاية التوس��������ع في 
تعريف الجريمة وش��������مول 
عدة ح��������االت للحد من هذه 
ه��������ذه  كل  رغ��������م  الجريم��������ة 
الجه��������ود املبذول��������ة س��������واء 
عل��������ى الصعي��������د الدولي أو 
املحل��������ي للحد م��������ن جريمة 
إال  باألش��������خاص  االتج��������ار 
أنها مازالت تجارة نش��������طة 

وتديرها شبكات واسعة".

التفاصيل ص 2

ما موقف القانون من "إساءات" 
ضيوف القنوات الفضائية؟

جريمة االتجار بالبشر 
بغداد / القضاءتنمو بوجوه متعددة

حس��������مت املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا عدة 
دعاوى خالل ش��������هر تش��������رين الثاني املاضي 

تتعلق بطعون دستورية.
وذكر مراس��������ل "القض��������اء" أن املحكمة اصدرت 
قراره��������ا بالدع��������وى املرقم��������ة )42/ اتحادي��������ة 
/2020( وه��������و الحكم بعدم دس��������تورية املادة 
)43( من قان��������ون املرور رقم )8( لس��������نة 2019 

والغائها ملخالفتها احكام الدستور. 
وأض��������اف أن املحكمة قضت بعدم دس��������تورية 
عدد من النصوص الواردة في قانون أس��������س 
تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية 
واألجنبي��������ة، وقضت بعدم دس��������تورية عبارة 
)ذوي الدرجات الخاصة الواردة في املادة )2 
/ ثاني��������ًا / أ ( من القان��������ون( وكذلك عبارة )او 

الس��������فرات او امللحقيات الثقافية( الواردة في 
القرة )ب( م��������ن البند الثاني م��������ن املادة 2 من 
القان��������ون، باإلضافة الى الفق��������رة )أ( من البند 
)ثالث��������ًا( م��������ن امل��������ادة )2( املتعلق��������ة بصالحية 
االمان��������ة العام��������ة ملجل��������س الن��������واب بمعادلة 
الش��������هادات التي تصدر ع��������ن معهد التطوير 
البرملان��������ي. وأش��������ار إل��������ى ان املحكمة أصدرت 
قراره��������ا بالدعوى املرقم��������ة 112(/ اتحادية / 
2021( القاضي بعدم دستورية )9( مواد من 

قانون االدعاء العام رقم )49( لسنة 2017.
وأض��������اف أن املحكم��������ة أص��������درت حكمها برد 
بع��������دم  الحك��������م  طل��������ب  املتضمن��������ة  الدع��������وى 
دس��������تورية ن��������ص امل��������ادة )2/11( م��������ن قانون 
االس��������تمالك رقم )12( لسنة 1981 وذلك لعدم 

وجود مخالفة دستورية.
وب��������ني املص��������در ان "املحكمة أص��������درت قرارها 

ب��������رد الدعوى املرقمة )93 / اتحادية / 2021( 
املتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية املادة 
)/2 ثانيًا( من نظام املراس��������م رقم )4( لس��������نة 
2016 في ما يتعلق بأس��������بقية رئيس مجلس 
القضاء االعلى في التراتبية واالسبقية عند 
حض��������ور االجتماع��������ات واملناس��������بات العامة 
والخاص��������ة التي ينص عليها النظام املذكور 
النتف��������اء الغاية منها بص��������دور نظام رقم )4( 
لسنة 2021 التعديل الثاني لنظام املراسم رقم 
)4( لس��������نة 2016 واملتضمن تكون )االسبقية 
لرئي��������س الجمهوري��������ة ث��������م لرئي��������س مجلس 
الوزراء ثم لرئيس مجلس النواب ثم لرئيس 
مجل��������س القضاء األعلى ث��������م لرئيس املحكمة 
االتحادية العليا ثم لرئيس مجلس االتحاد 
ثم لرئيس اإلقليم ث��������م لرئيس مجلس وزراء 

اإلقليم ثم لرئيس مجلس نواب اإلقليم(.

المحكمة االتحادية العليا تحسم دعاوى عدة في تشرين الثاني 

كركوك / إيناس جبار

كرك��������وك خامس أكبر مدن العراق من حيث عدد الس��������كان، وتعتبر 
إحدى أهم املدن النفطية في البالد ومن املدن التي تمتاز بالتنوع 
الس��������كاني، وق��������د ش��������هدت املنطقة ف��������ي العقود املاضي��������ة تغييرات 
ديموغرافية واس��������عة، خاصة بعد اكتش��������اف النفط فيها، فما هي 
القضايا التي تشغل الش��������ارع الكركوكلي، وما هي ابرز الدعاوى 

التي تتصدر اهتمام املحاكم هناك؟
 صحيف��������ة "القض��������اء" كان لها لق��������اء مع رئيس اس��������تئناف كركوك 
للحديث ع��������ن عمل القضاء ف��������ي املحافظة، وأه��������م التطورات التي 

واجهت عمل املحاكم. 
يق��������ول القاضي قاس��������م محمد س��������لمان رئيس محكمة اس��������تئناف 
كركوك االتحادية إن "أهم القضايا التي تنجزها رئاسة استئناف 
كرك��������وك االتحادية هي قضايا اإلره��������اب، ولدينا محكمة تحقيق 
كرك��������وك أصبح التحقيق فيها بقضايا اإلرهاب )تحقيقا مركزيا( 
بعدما كان التحقيق يتم في محاكم األطراف التابعة لهذه الرئاسة، 
وهذه آلي��������ة جديدة تعمل بها الرئاس��������ة ويتول��������ى التحقيق فيها 
قضاة تحقي��������ق أكفاء وذوو خبرة في مجال التحقيق ويش��������غلها 

حاليا ثالثة قضاة مختصني بالتحقيق في جرائم اإلرهاب".
وأض��������اف "تتم بع��������د ذلك إحال��������ة الدعاوى املنجزة إل��������ى محكمتي 

جنايات كركوك األولى والثانية حس��������ب التخصص املكاني ملكان 
وقوع الجريمة، وقد أصدرت محاكم الجنايات العديد من األحكام 
تنوعت مابني )اإلعدام، الس��������جن املؤبد، السجن املؤقت( حسب كل 

حالة وحجم الجريمة التي ارتكبها اإلرهابيون". 
ويضيف رئيس االس��������تئناف إن "قضية حيازة وتهريب املخدرات 
من القضايا املهمة الت��������ي تنظرها محاكم تحقيق كركوك، وتأتي 
باملرتب��������ة الثاني��������ة بعد قضايا اإلره��������اب، وأيضا ص��������درت أحكام 
عديدة في ما يخص املتاجرة باملخدرات وكذلك موضوع تعاطي 

املخدرات من قبل محاكم الجنح".
التفاصيل ص 3

رئيس استئناف كركوك: اإلرهاب والمخدرات يتصدران القضايا في محاكمنا

■ رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان.. عدسة/ حيدر الدليمي
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بغداد/ غسان مرزة

تتمظهر جريمة االتجار بالبشر 
بوجوه متعددة في الشارع، إذ 

ذكر قضاة أن الكثير من مرتكبيها 
يتخذون من شركات تشغيل 

االيدي العاملة غطاء لها، وكذلك 
إدارة مجاميع لألطفال املتسولني 

وغيرها من الصور.
ولم تكن جريمة االتجار بالبشر 

وليدة السنوات األخيرة، بل كانت 
منذ انقسام البشر إلى فئتني؛ 

سادة وعبيد، فنشأت في البداية 
ظاهرة الرق وفاقمت ذلك الحروب 

واستخدام الضعفاء كأسرى 
وعبيد، وأوصت جميع الشرائع 
والديانات السماوية باملساواة  

ومحاربة االستعباد، أما في 
العهد الحديث فقد ازداد شيوع 

هذه الظاهرة بعد االستكشافات 
الجغرافية من األمريكيني حيث 
اتخذت حرفة القرصنة وسيلة 
للرق إذ يتم بيع سكان املناطق 

املضطهدة في أسواق محددة لهذا 
الغرض.

وبع��������د تطور الوعي الثقافي وظهور تيارات في 
أوربا تدعو إلى التحرر، بادرت الدول للحد من 
هذه الجريمة ملا لها من تأثير على ذات اإلنسان 
وكرامت��������ه ووجوده لذا فقد عقدت عدة اتفاقيات 
دولي��������ة ملكافحة هذه الظاهرة والحد منها، ومن 
ه��������ذه االتفاقيات هي االتفاقي��������ة الخاصة بالرق 
الع��������ام / 1926 واتفاقي��������ة من��������ع إعمال الش��������حن 
لعام /1930 وبروتوكول منع ومعاقبة االتجار 
باألشخاص وخاصة النساء واألطفال واملكمل 
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة 
عبر الوصي��������ة والذي اعتمد وع��������رض للتوقي���ع 
بم���وج��������ب ق���������رار األمم املتحدة في 15/ تش��������رين 
الثان��������ي / نوفمب��������ر /2000 وال��������ذي انضم إليها 
العراق وصادق عل��������ى االتفاقية والبروتوكولني 
املحلف��������ني به��������ا، وبناًء عل��������ى ه��������ذه االتفاقية تم 
تش��������ريع قانون مكافحة جريمة االتجار بالبشر 
رقم 28 لس��������نة 2012 كجزء م��������ن الجهود الدولية 
واملحلي��������ة للحد م��������ن ه��������ذه الظاه��������رة ومعاقبة 

مرتكبيها.
ويعل��������ق القاضي محمد س��������لمان القاضي األول 
ملحكم��������ة تحقي��������ق الك��������رخ على قان��������ون مكافحة 
جريم��������ة االتج��������ار بالبش��������ر، الفتا إل��������ى أن املادة 
)1/ أوال ( منه عرفت باالتجار بالبش��������ر: تجنيد 
أش��������خاص أو نقلهم أو إيوائهم أو اس��������تقبالهم 
بواس��������طة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير 
ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال 
أو الخداع واستغالل السلطة أو بإعطاء أو تلقي 
مبال��������غ مالية أو مزايا لنيل موافقة ش��������خص له 
سلطة أو والية على شخص آخر بهدف بيعهم 
أو اس��������تغاللهم في أعمال الدعارة أو االستغالل 
الجنس��������ي أو الس��������خرة أو العم��������ل القس��������ري أو 

االسترقاق أو التس��������ول أو املتاجرة بأعضائهم 
البشرية أو ألغراض التجارب الطبية". 

وأض��������اف س��������لمان "في ه��������ذا التعري��������ف نجد أن 
املش��������رع العراق��������ي ق��������د وس��������ع ص��������ور اس��������تغالل 
الضحاي��������ا ملعاقبة ومحاس��������بة املجرمني، بل إن 
املش��������رع العراقي ذه��������ب إلى ابعد مم��������ا جاء في 
االتفاقي��������ة الدولي��������ة حيث أضاف ص��������ورًا لم يتم 
ذكرها ف��������ي االتفاقية وهي االس��������تغالل لغرض 
التسول أو التجارب الطبية، وذلك لغاية التوسع 
في تعريف الجريمة وش��������مول عدة حاالت للحد 
م��������ن هذه الجريمة رغم كل هذه الجهود املبذولة 
س��������واء على الصعيد الدولي أو املحلي للحد من 
جريم��������ة االتجار باألش��������خاص إال أنه��������ا مازالت 

تجارة نشطة وتديرها شبكات واسعة".
وأش��������ار س��������لمان الى "القبض على عدة شبكات 
وأش��������خاص يقومون بهذه الجرائم مع اإلشارة 
إل��������ى أن القض��������اء العراقي قد اص��������در عدة أحكام 
ضد ع��������دة متهمني في االتجار بالبش��������ر كما تم 
القب��������ض عل��������ى عدة ش��������بكات متخصص��������ة لهذا 
الغ��������رض س��������يما وان هذه الش��������بكات بدأت تكثر 
ف��������ي العراق ومنها من يحاول اتخاذ مس��������ميات 
أخرى لغرض إخفاء نش��������اطه مثل إنشاء شركة 
لتش��������غيل أي��������دي عاملة كظاهر األم��������ر إال انه في 
حقيقة نش��������اطها هي االتجار بالبش��������ر في عدة 
مج��������االت منها الدع��������ارة أو الس��������خرة أو العمل 

القسري وغيرها من صور االستغالل".
وعرج س��������لمان على أن "هذه الجريمة قد ازدادت 
واتسعت في العراق نتيجة للتطور التكنولوجي 
وتطور وس��������ائل النقل واالتص��������ال، لذلك فقد تم 
إنش��������اء مكات��������ب متخصصة ملكافح��������ة الجريمة 
في كل محافظة في العراق ومارس��������ت نش��������اطها 
منذ تش��������كيلها لغرض الحد من ه��������ذه الجريمة 
والواقع إن الظ��������روف االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية كانت لها األثر األكبر في شيوع هذه 
الجريمة في الع�راق الس��������يما بعد عام ) 2003 ( 
وكذل��������ك نتيجة للحروب التي حصلت والنتائج 
االجتماعي��������ة املترتبة عليها بع��������د ذلك كان لها 

األثر األكبر في انتشار هذه الجريمة".
 وق��������د كان لزواج القاص��������رات في بعض املناطق 
الريفي��������ة التأثي��������ر الفاع��������ل ف��������ي ازدي��������اد جريمة 

االتجار بالبشر وكذلك محاولة بعض املتهمني 
بيع أطفالهم لغرض الكس��������ب املادي مما ساهم 

في انتشار هذه الجريمة، كما يقول. 
وتابع سلمان إن "املش��������رع العراقي نظم قانون 
مكافحة االتجار بالبش��������ر رقم /28 لسنة 2012 
وق��������د ش��������دد عقوب��������ة مرتكب��������ي ه��������ذه الجريم��������ة 
لبش��������اعتها س��������يما إذا ما ارتكب��������ت ضمن اطار 
مؤسس��������ة أو جماعة إجرامي��������ة منظمة حيث إن 
امل��������ادة )6( من قانون مكافحة االتجار بالبش��������ر 
فرضت عقوبة الس��������جن املؤبد وبغرام�����ة م����الية 
ال تق��ل عن ) 15000000( خمس��������ة عش��������ر مليون 
دينار عراقي على مرتكبي الجريمة  وقد تصل 
العقوب��������ة إل��������ى اإلعدام في حالة وف��������اة الضحية 
إضافة إل��������ى بعض النصوص العقابية األخرى 
املنصوص عليها في القانون وحس��������ب ظروف 
كل جريمة ومن هنا نجد إن املشرع العراقي قد 

وسع حاالت وصور استغالل الضحايا.
وأتم القاضي حديثة قائاًل إن "القضاء العراقي 
بدوره ش��������دد في فرض العقوبات على مرتكبي 
الجريم��������ة وذل��������ك كون املتع��������ارف علي��������ه في كل 
مج��������االت القانون إن الغرض من إيقاع العقوبة 
على الجاني في كل الجرائم هو نتيجة اعتدائه 
على حق معني جدير بالحماية القانونية فمثاًل 
في جريمة الس��������رقة يفرض املشرع عقوبة على 
الجان��������ي العتدائ��������ه على حق اآلخر ف��������ي التملك 
أو الحيازة وفي جريم��������ة القتل يتمثل االعتداء 
على حق الشخص بالحياة وفي جرائم اإليذاء 
يتمث��������ل  االعت��������داء عل��������ى الح��������ق بس��������المة بدن 
الشخص أما في جريمة االتجار بالبشر فأنها 
تس��������تهدف كامل اإلنسان وحقوقه لذا تكون من 
أبش��������ع الجرائم ومن هنا يظهر س��������بب تش��������ديد 

القضاء العراقي في محاسبة مرتكبيها".
م��������ن جانب��������ه، أوض��������ح القاضي مصطف��������ى عبد 
القادر فالح النجدي قاضي أول محكمة تحقيق 
تكريت إن املشرع العراقي اصدر قانونا خاصا 
له��������ذه الجريمة وه��������و قانون مكافح��������ة االتجار 

بالبشر رقم 28 لسنه 2012".
وبني النجدي إن "املجنى عليه في هذه الجرائم 
هو الش��������خص الطبيعي الذي تعرض إلى ضرر 
م��������ادي أو معن��������وي ناتج ع��������ن جرائ��������م االتجار 

بالبش��������ر، وت��������رد القضاي��������ا الخاص��������ة بجريمة 
االتج��������ار بالبش��������ر ف��������ي اغلبه��������ا عل��������ى ص��������ورة 
االستغالل الجنس��������ي في قضايا البغاء وكذلك 
على صوره اس��������تغالل األطف��������ال القاصرين من 
قبل ذويهم في جرائم التسول التي تعد االتجار 
بالبشر عندما يكون الجاني من أصول املجني 
علي��������ه أو من فروع��������ه أو من له الوالي��������ة عليه أو 
زوجا له حس��������ب ما نص عليه قان��������ون االتجار 

بالبشر املشار إليه أعاله".
 وأكد النجدي أن "إعداد هذه القضايا في تزايد 
مس��������تمر إال إن الجه��������ات األمني��������ة والتحقيقية 
تس��������عى جاهدة للكش��������ف عنه��������ا وإحالتها إلى 
املحاكم املختصة لكي ينال الفاعلني العقوبات 
املقررة قانونا لتخليص املجتمع من هذه اآلفة 
الخطي��������رة واملثال األكثر وضوح��������ا عمليا ومن 
خ��������الل القضاي��������ا املعروضة حاليا ه��������ي جرائم 
استغالل األطفال القاصرين من قبل ذويهم في 

أعمال  التسول".
وأوض��������ح القاضي إن "جريمة االتجار بالبش��������ر 
لي��������س لها م��������كان مح��������دد أو مدين��������ة ومحافظة 
تنتش��������ر فيها أكثر من أخرى وإنما تنشط عند 
وج��������ود فاعليها والتخطيط لها كبقية الجرائم 
ولك��������ن من املمكن القول أنها تكثر بنس��������بة اكبر 
في املدن واملحافظات الكبيرة وتقل نس��������بيا في 
امل��������دن واملحافظ��������ات الصغيرة وذل��������ك لصعوبة 
اكتشافها في املدن الكبيرة حيث توجد شبكات 
متعددة لالتجار بالبشر وتتعدد أساليبها في 

تحقيق الجرائم".
 ولف��������ت القاض��������ي ال��������ى إن "ملواق��������ع التواص��������ل 
االجتماع��������ي دور كبي��������ر ف��������ي انتش��������ار جرائ��������م 
االتجار بالبشر فمن خاللها أصبح سهال على 
الش��������بكات الجرائ��������م املنظم��������ة إدارة ضحاياها 
وتوجيههم بالش��������كل الذي يصعب معه كش��������ف 

شبكاتهم اإلجرامية".
وخلص النجدي الى أن "جريمة االتجار بالبشر 
ق��������د تجاوزت حدود العراق وانتش��������رت منه إلى 
املحي��������ط اإلقليم��������ي  وهي منتش��������رة ف��������ي الدول 
املحيطة بالع��������راق وخاصة جرائم االس��������تغالل 
البش��������رية  باألعض��������اء  املتاج��������رة  و  الجنس��������ي 

والتسول".

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

االتجار بالبشر .. جريمة بوجوه 
متعددة يشدد القانون عقوباتها

 بغداد / سحر حسني   

يعتب��������ر االعتراف أحد األدلة املعتمدة أمام املحاكم، 
وهو أحد ضمان��������ات املتهم عندما يدون أمام جهة 
قضائي��������ة مختصة. وف��������ي تعليقات إل��������ى "القضاء" 
يفس��������ر قضاة تحقيق مفهوم "االعتراف" بحس��������ب 
القوان��������ني الناف��������ذة ويح��������ددون ش��������روط قبوله في 

املحكمة.
وق��������ال القاض��������ي علي أن��������ور دلف قاض��������ي محكمة 
تحقيق هيت أن "قانون أصول املحاكمات الجزائية 
وقوان��������ني أخرى حددت الجه��������ات املختصة بقبول 
االعتراف، وتحديد هذه الجهات يعد احد ش��������روط 
قبول��������ه لكي يعتد ب��������ه كدليل من أدل��������ة اإلثبات في 

الدعوى الجزائية".
وأضاف قاضي التحقيق في تصريح إلى "القضاء" 

أن "أهم شروط قبول االعتراف هو أن يكون صادرًا 
أمام جه��������ة مختصة بقبوله حتى يكتس��������ب قيمته 
القانوني��������ة ويل��������زم ب��������ه املته��������م وكذلك ه��������و ضمان 
للمتهم وحفاظا عليه من انت��������زاع اعترافه بإحدى 
الوس��������ائل غير املش��������روعة املس��������تعملة في التأثير 
علي��������ه وتأكيدا للثق��������ة واالطمئنان الت��������ي يجب ان 
تتوافر ف��������ي هذا الدليل الذي يصدر من املتهم أمام 

الجهة املختصة بقبوله".
   وي��������رى دل��������ف أن "اتجاه املش��������رع ف��������ي جعل قبول 
االعتراف أم��������ام املحكمة الجزائي��������ة أو املدنية التي 
تنظ��������ر الدع��������وى الداخلة ضم��������ن اختصاصها هو 
اتجاه صائ��������ب جدًا"، الفتًا إل��������ى أن "ال مبرر إلهدار 
مثل هذا االعتراف الذي أدلى به املتهم بكامل إرادته 
واختي��������اره بحجة انه صدر أم��������ام محكمة غير تلك 
التي تنظ��������ر الدعوى"، مبينًا أن "هذا االتجاه يؤدي 
إلى اس��������تقرار األح��������كام القضائية وزي��������ادة احترام 
اته بمختل��������ف تنظيماته  أح��������كام القض��������اء وإجراء

ودرجاته القضائية". 
  وأوض��������ح دل��������ف أن "املحكمة الجزائي��������ة املختصة 

بنظ��������ر الدع��������وى الجزائي��������ة او املدنية الت��������ي تنظر 
الدع��������وى الداخل��������ة ضم��������ن اختصاصه��������ا وقضاة 
التحقيق اثناء مرحلة التحقيق االبتدائي وعضو 
االدعاء العام والهيئة التحقيقية املنصوص عليها 
في املادة )35/ ثالثا( من قانون التنظيم القضائي 
واملحقق هي أهم الجه��������ات املختصة التي حددها 
قان��������ون أص��������ول املحاكم��������ات الجزائي��������ة والقوانني 

األخرى بقبول االعتراف". 
ويرى القاضي أن "قي��������ام قاضي التحقيق بتدوين 
إف��������ادات املته��������م ابت��������داًء او مباش��������رة دون الحاجة 
لتدوينها من قبل الشرطة واملحقق وأخيرا القاضي 
وذلك لتالفي احتماالت وق��������وع الضغط والتهديد 
واإلكراه ولدحض ما يزعمه بعض املتهمني من ان 
تلك االفادات اخذت منهم بوسائل غير مشروعة". 

اما في ما يتعلق باالعتراف القضائي امام املحقق 
فقد بني القاضي ان "املش��������رع اعتبر االعتراف أمام 
املحق��������ق بمنزل��������ة االعتراف املدون م��������ن قبل قاضي 
التحقيق اال ان هذه الثقة التي اوالها املشرع مقيدة 
بقيدي��������ن أوردتها الفق��������رة )أ( من امل��������ادة )217( من 

قانون أص��������ول املحاكمات الجزائية وهي اطمئنان 
محكم��������ة املوض��������وع التي تنظر الدع��������وى الجزائية 
بان االعت��������راف الواقع امام املحق��������ق لم يكن صادرا 
من املتهم نتيجة وس��������يلة غير مشروعة"، موضحًا 
ان "الوسائل غير املشروعة هي التي حددتها املادة 

)218( من قانون اصول املحاكمات الجزائية".
ام��������ا القي��������د الثان��������ي فقد بين��������ه دلف ه��������و "أن يثبت 
للمحكم��������ة وبالدليل املقنع بأنه ل��������م يكن للمحقق 
وقت كاف إلحض��������ار املتهم ام��������ام قاضي التحقيق 
لتدوين أقواله"، موضحًا بان "املراد بالدليل املقنع 
هو أي دليل يمكن ملحكمة املوضوع استنتاجه من 
وقائع الدعوى املنظورة أمامها ويكون مقنعا لها 
م��������ن أن املحقق لم يكن لديه الوقت الكافي إلحضار 
املته��������م ال��������ذي اعترف أمام��������ه إلى قاض��������ي لتحقيق 
لتدوين اعترافه وفق األصول، كأن تكون املس��������افة 
بني مركز الشرطة او دائرة املحقق القضائي بعيدة 
ع��������ن مقر القاض��������ي ما يؤدي إل��������ى صعوبة وصول 

املحقق واملتهم الى القاضي". 
ونوه الى انه "في حالة ثبت للمحكمة عند تدقيقها 

لوقائع الدعوى أن املحقق كان لديه الوقت الكافي 
إلحضار املتهم أمام قاضي التحقيق، وليس هناك 
م��������ا يعي��������ق وصوله إلي��������ه لغرض تدوي��������ن اعتراف 
املته��������م، ف��������ان االعت��������راف امل��������دون من قب��������ل املحقق 
يفق��������د صفته القانونية كدلي��������ل صالح في اإلثبات 
ويعتبر من باب إجراءات االستدالل يمكن الركون 
إليه لتعزيز بقية األدل��������ة التي توفرت في الدعوى 
وذل��������ك لتكوين قناعة املحكمة بم��������ا توفر فيها من 

أدلة وقرائن".
وأش��������ار دل��������ف ال��������ى إن "االعتراف ال��������ذي يصدر من 
املتهم أمام الجهات املختصة بقبوله قانونًا يطلق 
)االعتراف القضائي(، اما اذا صدر االعتراف  عليه ب�
خارج نطاق مجلس القضاء االعلى فيطلق عليه ب� 
)االعتراف غير القضائي( كأن يكون اعتراف املتهم 
امام مختار املحلة او ش��������يخ القبيلة او امام جهات 
التحقيق االداري فطبقًا لنص الفقرة )ب( من املادة 
)217( م��������ن قانون اص��������ول املحاكم��������ات الجزائية ال 
يمكن للمحكمة ان تعتمد على مثل هذه االعترافات 

في اإلثبات الن هذه الجهات ليست قضائية".

قضاة يفسرون مفهوم "االعتراف" ويحددون شروطه

الطبيعة القانونية 
لجرائم التهريب الكمركي

إضاءات
قضائية

من أهم مظاهر س��������يادة الدول��������ة هو حقها في إيقاع العق��������اب وان هذا الحق 
يمتد بامتداد حدود هذه الس��������يادة ومن املسائل املهمة في القانون التهريب 

الكمركي، حيث عنى املشرع العراقي بالتهريب في قانون الكمارك.
وتعتب��������ر جرائ��������م التهريب من الجرائ��������م الخطرة التي تنط��������وي على ارتكاب 
نش��������اط اقتص��������ادي غير مش��������روع ي��������ؤدي الى نتائ��������ج وعواقب جم��������ة تواجه 
التنمية االجتماعية واالقتصادية في جميع البلدان. اذ شعرت معظم الدول 
بالحاجة الى فرض الرقابة على دخول البضائع وخروجها ولم يكن الدافع 
االساس��������ي لهذا االجراء من اجل تحصيل الضرائب والرس��������وم فقط بل ألجل 
حماية الصناعة الوطنية ايضا ولعل هناك أسبابا لوقوع جريمة التهريب 
الكمركي منها زيادة الرس��������وم الكمركية وضعف الجهاز التس��������ويقي وكثرة 
القي��������ود على االس��������تيراد والتصدير وتباين االس��������واق والضعف في الرقابة 

وقلة عدد املوظفني العاملني في مجال الكمارك والرغبة في جمع الثروة.
وال ج��������دال في ان ارتكاب جريم��������ة التهريب فيه غش للدولة س��������واء أكان عن 
طريق التس��������لل بالبضائع عبر الحدود هربا من تأدية الضرائب والرس��������وم 
ل��������دى االس��������تيراد أو خرق��������ا ألنظمة املنع ل��������دى التصدير او ع��������ن طريق بيان 
كاذب او قائمة غير حقيقة يمكن بواس��������طتها التخلص من جزء من الرسوم 

الواجبة الدفع.
 ولقد ثار خالف ب��������ني الفقهاء املختصني في القانون حول طبيعة التهريب، 
وه��������ل يعتبر جريمة جنائي��������ة ام افعال مدنية فهناك م��������ن يذهب الى اعتبار 
الجريم��������ة الكمركي��������ة بمثابة فعل مدني غير مش��������روع أي هو عمل تقصيري 
بينم��������ا يذه��������ب البعض االخر ال��������ى اعتبارها جريمة جنائي��������ة صرفة ال فرق 
بينه��������ا وب��������ني الجرائم املنص��������وص عليها ف��������ي القوانني العقابي��������ة. واعتبار 
التهريب جريمة جنائية يعني س��������ريان قانون العقوب��������ات وقانون الكمارك 
عليه��������ا وخاص��������ة في ما يتعل��������ق بتعدد الجرائ��������م واثره في العق��������اب وكذلك 
الش��������روع في الجريم��������ة والضرورة والعود وغيرها م��������ن االحكام في حني لو 
تقرر اعتبارها فعال مدنيا غير مش��������روع سيؤدي الى تطبيق القانون املدني 
عليها في ما يتعلق باملس��������ؤولية التقصيري��������ة فيقرر التعويض عن كل غير 
مش��������روع الى الحد الذي ال يوجد فيه ش��������روع كما يتق��������رر التعويض بغض 
النظ��������ر عن وجود حالة الضرورة ام ال وبغض النظر عن اعتياد الفاعل على 

ارتكاب العمل غير املشروع ام ال.
 ونجد ان املشرع العراقي كان حاسما في اعتبار التهريب جريمة جنائية 
حي��������ث جاء بنصوص صريحة في قان��������ون الكمارك النافذ يقضي بتطبيق 
أح��������كام املواد )141و  142و 143( من قان��������ون العقوبات العراقي النافذ رقم 
111 لسنة 1969 املعدل فيما يخص حاالت تعدد جرائم التهريب الكمركي 
وايضا اش��������ترط وبنص صريح توفر القصد الجرمي لترتيب املس��������ؤولية 
الجنائي��������ة عن جرائم التهريب الكمركي كم��������ا ان قانون الكمارك النافذ رقم 
23 لس��������نة 1984 وتعديالت��������ه  تضم��������ن قواعد جنائية عديدة مثل الش��������روع 
اذ نص��������ت امل��������ادة )194 / اوال( على انه ) مع عدم االخالل بأية عقوبة اش��������د 
تقض��������ي به��������ا القوانني النافذة يعاق��������ب عن التهريب وما ف��������ي حكمه وعلى 
الش��������روع ف��������ي أي منهما( كما نصت الفقرة ثانيا من امل��������ادة )194( على انه 
)يج��������وز الحك��������م بضعف العقوبات املش��������ار اليها في البندي��������ن ) أ وب ( من 
الفق��������رة اوال من هذه املادة عندما يكون املس��������ؤولون عن التهريب من ذوي 
الس��������وابق( كما تضمن القان��������ون عقوبة الحبس البدل��������ي وان كل ذلك يدلل 
على الطبيعة الجنائية لجريمة التهريب الكمركي. وان املشرع العراقي في 
قانون الكمارك النافذ يلقي باملس��������ؤولية على الفاعلني والشركاء بالتكافل 
والتضام��������ن دون اعتبار لدرجة مس��������اهمة كل منهم ف��������ي الجريمة وان هذه 
املس��������ؤولية ال تقتصر على األشخاص املسؤولني جنائيا بل تتعداهم الى 

االشخاص املسؤولني مدنيا.
 وقد س��������اوى املش��������رع في العقوبة بني حالتي الجريمة التامة والش��������روع من 
حي��������ث العقوبة  وان خط��������ورة هذه الجرائم والنتائج الس��������لبية التي تتركها 
عل��������ى االقتصاد الوطن��������ي والتي تح��������ول دون تنفيذ السياس��������ة االقتصادية 
واالجتماعية التي تس��������عى الدولة الى تحقيقها كما انها وسيلة من وسائل 
التخريب االقتصادي وافشال الخطط التنموية واالضرار باملوارد الصناعية 
والزراعية والصحية والطبيعية  للبلد وتمثل انتهاكا للملكية العامة حيث 
ان جريم��������ة التهريب تمثل تجاوزا على النظ��������ام الكمركي والضريبي للدولة 
وه��������ي تمس بالسياس��������ة التجارية والنقدية  فهي م��������ن الجرائم االقتصادية 
لكونها تمس الرس��������وم والضرائب الكمركية وهي ف��������ي محصلتها النهائية 
ملكي��������ة عامة تنصب في خدم��������ة املجتمع  ومما ال يخف��������ى عليه الدور املالي 

واالقتصادي الذي تضطلع ب��������ه الدوائر الكمركية 
فقد بات من الضروري على املعنيني العاملني في 
ه��������ذا املجال إلغناء خزينة الدولة بش��������كل قانوني 
م��������ن خالل مكافح��������ة جريم��������ة التهري��������ب الكمركي 
خصوص��������ا مع ازدي��������اد االس��������تيراد والتصدير ما 
ادى ال��������ى كثرة ح��������االت التهرب من دفع الرس��������وم 
والضرائ��������ب التي تفرض على البضائع والس��������لع 
وان جريمة التهري��������ب الكمركي هي جريمة مالية 

كونها تنطوي على اعتداء على خزينة الدولة.

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

شركات تشغيل العمال والتسول والبغاء أشكال جديدة لها

https://www.hjc.iq/view.69100/
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الحدث المجنى عليه
املجنى عليه هو الش��������خص الذي وقعت عليه الجريمة وأصابته 
بضرر في نفس��������ه, كجريمة القت��������ل, أو في جس��������ده، كاالعتداءات 
واإلصاب��������ات والعاه��������ات، أو في عرضه، كالجرائم الجنس��������ية، أو 
في مال��������ه كجريمة الس��������رقة وخيانة األمانة، فاملجن��������ى عليه هو 
موض��������وع الجريمة بصرف النظر عن س��������نه أو جنس��������ه أو حالته 
أو مرك��������زه االجتماعي أو الوظيفي، وهو الش��������خص الذي ينبغي 
أن يك��������ون محاًل للحماية القانوني��������ة، أن املجنى عليه إذا كان من 
األحداث، أي من األشخاص غير البالغني السن القانونية املحدد 
تش��������ريعًا، يكون أكثر تضررًا من السلوك اإلجرامي الذي يصيب 

الشخص البالغ فما هو موقف التشريعات منه ؟
عندما نطالع النصوص القانونية لقانون األحداث العراقي رقم 
76 لسنة 1983 والتشريعات الجزائية األخرى وكذلك التشريعات 
املماثلة للدول العربية أو غيرها والتش��������ريعات الدولية املتمثلة 
باالتفاقيات كاتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل الصادرة عام 
1989 وقواع��������د بك��������ني واتفاقية الرياض، نج��������د أن هناك اهتماما 
واس��������ع النطاق لش��������خص الح��������دث الذي ق��������ام بارتكاب الس��������لوك 
اإلجرام��������ي، فقد وضع��������ت هذه القوانني حقوق��������ا وضمانات لهذه 
الفئة العمري��������ة، بل وصلت العناية إل��������ى االهتمام بالحدث الذي 
يظهر عليه سلوك كاشف عن احتمالية أن يؤدي إلى الوقوع في 
حال��������ة الجنوح والذي يطلق اصطالحًا عليه )األحداث املعرضني 
لخطر االنحراف(، أما في ما يخص الحدث املجنى عليه فأن أكثر 
التشريعات املنظمة لشؤون األحداث وكذلك التشريعات األخرى 
ق��������د أهملت تقدي��������م العناية الكافية للح��������دث املجنى عليه، فليس 
هناك أي تدابير واضحة أو ملموسة في مواجهة اآلثار السلبية 
التي تركها الس��������لوك اإلجرامي على نفسية الحدث املجنى عليه 
في جس��������ده أو شخصه أو نفس��������يته، هذا إذا استثنينا الحق في 
التعويض الذي تعطيه املحكمة للمجنى عليه س��������واء كان حدثًا 
أو بالغًا، أما ضمانات أخرى أو اهتمامات استثنائية فليس لها 

وجود في الواقع الحياتي.
أن ظاهرة الحدث املجنى عليه ظاهرة ملموسة في الواقع العملي 
فكثير من الدعاوى املعروضة أم��������ام املحاكم تكون الجرائم فيها 
ومحلها شخص الحدث، وعلى سبيل االستشهاد نعرض هاتني 

الواقعتني : 
الواقعة األولى: هذه الواقعة تدخل في جرائم تعرض األطفال إلى 
اعتداءات جنس��������ية من قبيل اللواط أو االعتداء على العرض ومن 
التطبيق��������ات دع��������اوى أحيلت أمام املحاكم ش��������خص املجنى عليه 
طفل أرسله ذووه لغرض جلب بعض املواد الغذائية القريبة من 
منزل��������ه وعند دخول��������ه املحل تعرض إلى اعتداء جنس��������ي من قبل 
صاح��������ب املحل أو العام��������ل فيه أو كان يلعب في الش��������ارع وأخذه 
الجان��������ي في مكان من��������زٍو بعيدًا عن األنظ��������ار وأرتكب معه الفعل 
الجرم��������ي، في مثل هذه الوقائع وغيره��������ا يكون الضحية الحدث 

الذي لم يبلغ السن القانونية. 
أما الواقعة الثاني��������ة : تدخل في باب تعرض األحداث إلى جرائم 
اعتداء من قبيل قيام أحد األحداث باللعب ببندقية صيد كسرية 
وأدى الحادث إلى خ��������روج إطالقة أصابت ابن عمه الذي لم يبلغ 
العاش��������رة من عمره وأدى الحادث إلى قطع ساقه األيمن وركبت 

له ساق اصطناعية.
في مثل هذه الحوادث نجد أن األضرار التي وقعت على شخص 
املجن��������ى عليه أضرار كبيرة لكونه طف��������ل صغير، وفي مقابل ذلك 
ف��������أن ما يقدم ألمثال ه��������ذه الحاالت من معالج��������ات لحالة الضرر 
الجس��������دية أو النفس��������ية التي لحقت باملجنى عليه ليس بالشيء 
ال��������ذي يذكر م��������ع التنوي��������ه إن تقديم بعض االمتيازات البس��������يطة 
املادية أو املعنوية من قبل دوائر الدولة كوزارة العمل والضمان 
الجه��������ات  وكل  التربي��������ة  ووزارة  الش��������باب  ووزارة  االجتماع��������ي 
املؤسس��������اتية األخ��������رى ال تعتبر ثقاًل كبيرًا عل��������ى ميزانيتها وأن 
ايجابياتها ونفعها في تحقيق الس��������المة النفس��������ية والجس��������دية 

لهذه الش��������ريحة املتضررة يمك��������ن أن تكون 
ذات أثر طيب في املجتمع.

إن معالجة أض��������رار الجريمة التي تلحق 
بالح��������دث املجن��������ى عليه تؤدي بش��������كل أو 
بآخر إلى تحقيق توازن في نفس الحدث 
وسالمة ش��������خصيته وإعادة الثقة له بما 
يحق��������ق الطمأنينة في مواصلة مس��������يرة 
حياته االجتماعية القادمة، على أن تكون 
ه��������ذه املعالج��������ة بحكم��������ة وكياس��������ة وعلم 

ودراية.  

بغداد / القضاء 

الدين،  ص���الح  تحقيق  محكمة  ق��اض��ي  وأوض����ح 
ق��دوري محمود أن "الشخص املتداخل مع  رام��ي 
أي قناة فضائية عبر برامجها املختلفة، مسؤول 
ج�زائيا عما يصدر عنه من عبارات تنم عن القذف 
أو السب او اإلهانة طاملا أن العبارات التي صدرت 

منه تحمل هذا املعنى".
وقال محمود في تصريح ل�"القضاء" إن "املسؤولية 

القانونية تقع على القناة الفضائية إذا كانت 
البرامج  ت��ب��ث ض��م��ن  ال���ت���ي  أع��م��ال��ه��ا 

غير  ك����ان����ت  إذا  أم������ا  امل���س���ج���ل���ة، 
على  املسؤولية  فتقع  مسجلة 
عاتق من صدرت منه اإلساءة 

أو االعتداء". 
وأضاف محمود: "تطبيقًا لذلك، 

يجب عد الشخص ال��ذي صدرت 
الذي  البرنامج  ف��ي  اإلس���اءة  منه 

فاعال  م�����ب�����اش�����رة،  ب�����ث 

أصليًا للجريمة فيما يعد مدير القناة شريكًا في 
"ان��ه )مدير  الجريمة"، عازيًا السبب  في ذلك الى 
ال��ق��ن��اة( ق���دم ل��ل��ف��اع��ل امل��ت��داخ��ل اإلم��ك��ان��ي��ات التي 
ه��ي��أت ل��ه ارت���ك���اب ال��ج��ري��م��ة ول��ك��ن ب��ش��رط توافر 

القصد الجرمي لديه". 
واض�����اف أن "ت��ح��ق��ي��ق ذل���ك ي��ك��م��ن ف���ي م���ا اذا كان 
املدير عاملا قبل بدء تصوير البرنامج ان املتداخل 
س���وف ت��ص��در م��ن��ه ال��ج��ري��م��ة أم���ا إذا ان��ت��ف��ى لديه 

القصد الجرمي فال ُيساءل كشريك فيها".
وبني محمود ان االشخاص املتداخلني 
أم��ا أن يكونوا م��ن الضيوف  "ه��م 
ال���ذي���ن ت��س��ت��ض��ي��ف��ه��م ال��ق��ن��اة في 
برامجها سواء داخل األستوديو 
او خ��ارج��ه ف��ي األم��اك��ن العامة 
املتنزهات  او  ك������ال������ش������وارع 
وال��������دوائ��������ر  امل������ؤس������س������ات  او 
الحكومية  وغ���ي���ر  ال��ح��ك��وم��ي��ة 
الخاصة  األم��������اك��������ن  ف�������ي  او 
من  يكونون  ق��د  او  كالبيوت 
القناة  م�����ع  امل����ت����واص����ل����ني 
االتصال  عبر  الفضائية 
الهاتفي او الرسائل عبر 
االلكتروني،  ال����ب����ري����د 
واملتداخلون مع القناة، 
إما أن يكونوا معروفني 
الفضائية  ل��ل��ق��ن��اة 
من  ك�������ان�������وا  اذا 

ال�����ذي�����ن ت��س��ت��ض��ي��ف��ه��م ح���س���ب موعد  ال����ض����ي����وف 
الذين  ك��أول��ئ��ك  ي��ك��ون��ون مجهولني  ق��د  او  مسبق 
العامة  االم���اك���ن  ف��ي  ص��دف��ة  ال��ق��ن��اة  تستضيفهم 
او م���ن امل��ت��واص��ل��ني م���ع ال��ق��ن��اة ع��ب��ر ال��رس��ائ��ل او 

االتصال الهاتفي املباشر".
ومن األمور التي من خاللها يمكن معرفة القصد 
التلفزيوني، ذكر  ال��ب��رن��ام��ج  م��ق��دم  ل��دى  ال��ج��رم��ي 
على  تظهر  ال��ت��ي  "التعابير  أن  محمود  ال��ق��اض��ي 
م��الم��ح م��ق��دم ال��ب��رن��ام��ج م��ش��ي��رة إل���ى ال��رض��ا عما 
ي��ق��ول��ه امل���ت���داخ���ل م���ن خ����الل ه���ز ال������رأس م��ث��ال او 
تصدر  ال��ذي  املتداخل  مقاطعة  وع��دم  االبتسامة 
منه اإلس��اءة او االعتداء وإعطاؤه الوقت الكافي 
إلت��م��ام ق��ول��ه م��ع ع���دم تنبيهه إل���ى أن م��ا يصدر 
القانون  ي���ج���رم���ه  ي��ش��ك��ل إس�������اءة واع�����ت�����داء  ع���ن���ه 
وك��ذل��ك األس��ئ��ل��ة االس��ت��دراج��ي��ة وغ��ي��ر الحيادية 
التلفزيوني  املقدم  يوجهها  التي  املوضوعية  او 
الى الضيف او املتصل بحيث يدفعه الى قول ما 

يريده هو". 
وفي هذا الصدد، أوضح اإلعالمي طالب الشمري 
أن "هيئة اإلع��الم واالت��ص��االت وضعت مجموعة 
ال��ت��ي تحث  امل��رئ��ي��ة  للبرامج  ال��ع��ام��ة  املعايير  م��ن 
ال��ن��زاه��ة وال��ح��ي��اد ف��ي مضمون  م��ن خاللها على 
البرامج، وأصدرت تعليمات بالنسبة للمراسلني 
الفضائية"،  املحطات  ومديري  البرامج  ومقدمي 
مشيرًا الى انه "إذا ما تم اإلدالء بالتصريح أثناء 
مقابلة او مؤتمر صحفي او نقاش حول الطاولة 
الهواء  ع���ل���ى  ب���ث���ه  ي���ت���م  ح�����دث  اي  او  امل���س���ت���دي���رة 

مباشرة وف��ورا، ان تحاجج من ادل��ى بالتصريح 
املحتملة  ال��ع��واق��ب  ع��ن  املسؤولية  تحمل  بقبول 

لذلك التصريح". 
القدر  "يضمنوا  ان  البث  ودع��ا اصحاب محطات 
الدقة والنزاهة في كل ما يبثونه من  الكافي من 
برامج بما في ذلك األخبار"، الفتًا الى انه "ينبغي 
الوقائع"،  ع����ن  ت��م��ي��ي��زًا واض����ح����ا  ال��������رأي   ت��م��ي��ي��ز 
م��ش��ددًا على ان "ي��ك��ون نقل االخ��ب��ار متجردًا وان 
تكون االحكام اإلخبارية قائمة على الحاجة الى 
متوازنا  وص��ف��ا  واملستمعني  امل��ش��اه��دي��ن  اع��ط��اء 
ل��الح��داث وت��راع��ي الحساسية في بث الصور او 
ن��اج��ني او شهود  امل��ق��اب��الت م��ع ذوي ضحايا او 
امل�����ح�����ررون  ي����ك����ون  ع���ل���ى ح���������وادث م�����روع�����ة ، وال 
عن  بالكشف  ملزمني  والصحفيون  وامل��راس��ل��ون 
سرية مصادر معلوماتهم ومن حقهم حمايتها 

في كل األوقات".
وأض��������اف ال����ش����م����ري ان "ق�����ان�����ون ش���ب���ك���ة اإلع������الم 
ال���ع���راق���ي أل����زم أع���ض���اء م��ج��ل��س األم���ن���اء ورئيس 
الشبكة ومنتسبيها كافة بتحقيق أهداف الشبكة 
ال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل ب��ال��ع��م��ل وف����ق م���ب���ادئ ال���ب���ث العام 
املتعارف عليها دوليًا والتي تتسم باالستقاللية 
وال��ح��ي��ادي��ة وال��ن��زاه��ة وامل��ص��داق��ي��ة واملوضوعية 
وال��ش��ف��اف��ي��ة وال����وق����وف ع��ل��ى م��س��اف��ة واح�����دة من 
واطالع  السياسية،  العملية  ف��ي  األط���راف  جميع 
ال��ج��م��ه��ور ب��ش��ك��ل ش��ام��ل وح���ي���ادي وموضوعي 
على القضايا واألحداث التي تثير االهتمام داخل 

العراق وخارجه واحترام خصوصية اإلنسان".

كركوك / ايناس جبار

كرك��������وك خام��������س أكبر مدن الع��������راق من حيث 
ع��������دد الس��������كان، وتعتب��������ر إح��������دى أه��������م املدن 
النفطية ف��������ي البالد وم��������ن املدن الت��������ي تمتاز 
بالتن��������وع الس��������كاني، وق��������د ش��������هدت املنطق��������ة 
في العق��������ود املاضية تغيي��������رات ديموغرافية 
واسعة، خاصة بعد اكتشاف النفط فيها، فما 
هي القضايا التي تشغل الشارع الكركوكلي، 
وما هي ابرز الدع��������اوى التي تتصدر اهتمام 

املحاكم هناك؟
 صحيف��������ة "القضاء" كان لها لق��������اء مع رئيس 
اس��������تئناف كركوك للحديث عن عمل القضاء 
ف��������ي املحافظة، وأهم التط��������ورات التي واجهت 

عمل املحاكم. 
ويقول القاضي قاس��������م محمد سلمان رئيس 
محكمة اس��������تئناف كركوك االتحادية إن "أهم 
القضاي��������ا الت��������ي تنجزها رئاس��������ة اس��������تئناف 
كركوك االتحادية هي قضايا اإلرهاب، ولدينا 
محكمة تحقيق كركوك أصبح التحقيق فيها 
بقضايا اإلره��������اب )تحقيقا مركزي��������ا( بعدما 
كان التحقيق يتم في محاكم األطراف التابعة 
له��������ذه الرئاس��������ة، وه��������ذه آلي��������ة جدي��������دة تعمل 
بها الرئاس��������ة ويتولى التحقي��������ق فيها قضاة 
تحقيق أكفاء وذوو خبرة في مجال التحقيق 
ويش��������غلها حالي��������ا ثالث��������ة قض��������اة مختصني 

بالتحقيق في جرائم اإلرهاب".
وأض��������اف "تت��������م بع��������د ذل��������ك إحال��������ة الدعاوى 
املنج��������زة إل��������ى محكمت��������ي جناي��������ات كرك��������وك 
األولى والثانية حس��������ب التخص��������ص املكاني 
ملكان وق��������وع الجريمة، وقد أص��������درت محاكم 
الجنايات العدي��������د من األحكام تنوعت مابني 
)اإلع��������دام، الس��������جن املؤب��������د، الس��������جن املؤقت( 
حسب كل حالة وحجم الجريمة التي ارتكبها 

اإلرهابيون". 
ويضيف رئيس االستئناف إن "قضية حيازة 
وتهري��������ب املخدرات من القضاي��������ا املهمة التي 
تنظره��������ا محاك��������م تحقي��������ق كرك��������وك، وتأتي 
باملرتبة الثانية بعد قضايا اإلرهاب، وأيضا 
صدرت أح��������كام عديدة في ما يخص املتاجرة 
باملخدرات وكذلك موضوع تعاطي املخدرات 

من قبل محاكم الجنح".
ويش��������ير رئيس االس��������تئناف إل��������ى أن "جرائم 
املخدرات تعتبر من الجرائم الحديثة إذ بدأت 
تنتش��������ر في العقد األخي��������ر، ولم تكن موجودة 
قب��������ل الع��������ام 2003 وحتى في الس��������نوات التي 
تل��������ت هذه املدة لم تكن ظاه��������رة إلى العيان أو 
منتش��������رة إال بعد الع��������ام 2010 إذ بدأت تنمو 
ه��������ذه الظاهرة وتفاقمت قضاياها"، الفتا إلى 
أن "هذه القضاي��������ا تعتبر على األغلب دعاوى 
فردية ألشخاص متاجرين أو متعاطني أال إن 
التحقيقات أثبتت وج��������ود بعض العصابات 
املنظم��������ة وهن��������اك تعاون بني الق��������وات األمنية 
والقضاء ملكافحة ه��������ذه الظاهرة لخطورتها 
والتأكيد عليها كونها تمس شريحة الشباب 

املهمة في النسيج االجتماعي".
التابع��������ة  "املحاك��������م  أن  القاض��������ي  ويواص��������ل 
لالستئناف تنظر القضايا املجتمعية األخرى 
مثل سائر بقية االس��������تئنافات كجرائم القتل 
التي تتراوح أحكامها بني اإلعدام والس��������جن 

املؤبد والس��������جن املؤقت وتعتبر جرائم قليلة 
ف��������ي املحافظة وأيضا يج��������ري فيها التحقيق 

في محاكم التحقيق وتحال إلى الجنايات".
وف��������ي ما يخ��������ص محكمة النزاه��������ة والجريمة 
االقتصادي��������ة هناك ذك��������ر أن "أحكام��������ا عديدة 
ص��������درت ضد موظف��������ني ومس��������ؤولني، ولدينا 
محكمة جن��������ح وجنايات مختصة في قضايا 

النزاهة".
وعن قضايا ودعاوى حاالت تزوير نقل امللكية 
والعق��������ارات التي طالت العدي��������د من ممتلكات 
املكونات املختلفة لش��������رائح الش��������عب وبعض 
العائ��������الت الت��������ي غ��������ادرت الب��������الد واملحافظة، 
أجاب القاضي أن "تلك الحاالت فردية وقليلة 
وليس��������ت هناك دعاوى عديدة حولها بل أنها 
اقل من باقي املحافظات على الرغم من التنوع 

النسيجي لشرائح مجتمع محافظة كركوك".
وفي م��������ا يخص موضوع��������ة ال��������زواج الطالق، 
يقول القاضي إن "دعاوى األحوال الشخصية 
ف��������ي املحافظ��������ة دع��������اوى عام��������ة وال توجد بها 
أي إش��������كاليات والتزاوج بني مكونات كركوك  
كالع��������رب م��������ع الك��������ورد أو التركم��������ان أو حتى 
األقليات الدينية األخرى ال تشهد أي مشكالت، 
وإج��������راءات ال��������زواج والط��������الق ه��������ي ذاتها في 
محاكم العراق كافة، وال توجد قضايا نوعية 
بهذا الخص��������وص"، ويلفت إل��������ى أن "املحافظة 
تشهد حالة تعايش تام والعالقات طيبة بني 
القومي��������ات واملكون��������ات عكس م��������ا يفكر به من 

يسكن خارجها". 

وعن البني��������ة التحتية للقضاء ف��������ي املحافظة 
ذكر القاضي أن "املحكمة حاليا تش��������غل بناية 
تابعة لألوقاف وتتم إجراءات اإلش��������غال منذ 
ع��������ام 1986، وبع��������د ذلك ت��������م تخصيص قطعة 
ارض مطلع عام 2010 وتم إنش��������اؤها بتمويل 
م��������ن محافظة كرك��������وك اكتمل��������ت كبناية وهي 
االن قيد التجهيز باألثاث واملس��������تلزمات ليتم 
افتتاحه��������ا واالنتق��������ال لها بالقري��������ب العاجل 
وبإش��������راف من مجلس القض��������اء األعلى، وهي 
بناية كبيرة تس��������ع لجميع محاكم اس��������تئناف 
كركوك من محاكم )تحقيق وجنايات ومحاكم 
بداءة وأحوال ش��������خصية.. ال��������خ(، أيضا هناك 
نية  إلنش��������اء محكمة جنايات كب��������رى وهناك 
متابع��������ة مع املحافظ��������ة لتنفيذ هذا املش��������روع 

بموافقة مجلس القضاء األعلى".
وع��������ن ع��������دد املحاك��������م يش��������ير إل��������ى أن "محكمة 
اس��������تئناف كرك��������وك االتحادي��������ة تحوي عش��������ر 
محاكم خارج املرك��������ز منها أربع في الحويجة 

وكوبري والدبس".
ويلف��������ت القاض��������ي إل��������ى أن "مجل��������س القض��������اء 
الوظيفي��������ة  الك��������وادر  كس��������ائر  تأث��������ر  األعل��������ى 
للدوائر األخرى بقلة املوظفني بس��������بب األزمة 
االقتصادية وتأخر إق��������رار املوازنات فمحكمة 
استئناف كركوك بحاجة إلى رفدها بموظفني 
ومحققني وقضاة"، مؤكدا على "ضرورة زيادة 
عدد القضاة املقبولني ف��������ي املعهد القضائي"، 
أيضا لفت إلى أن "الدوام في استئناف كركوك 
انتظم وأصبح بشكل يومي كامل بعد جائحة 

كورونا وما رافقها من تخفيض لنسبة الدوام 
والتعطيل بسبب الحظر".

وف��������ي محور آخر، يؤك��������د القاض��������ي أن "العمل 
بعقود ال��������زواج االلكترونية جرى منذ تعميم 
النظ��������ام في مجلس القض��������اء وحاليا يعمل به 
في املركز وس��������يتم تعميمه على باقي محاكم 
األقضية والنواحي"، مشيرا الى أن "استئناف 
كرك��������وك مواكبة للتطور ف��������ي العمل القضائي 
ببقي��������ة املحافظات واملحاك��������م تعمل بالضبط 

االلكتروني منذ أن بدأ العمل به".
وبشأن قضايا املوقوفني أكد أن "هناك تعاونا 
مشتركا مع الجهات األمنية للتعاون وهناك 
زي��������ارات دورية للمحاك��������م واملواقف للوقوف 
عل��������ى حاالت املوقوفني ملتابع��������ة مدى مراعاة 
جه��������ات التوقيف ملب��������ادئ حقوق اإلنس��������ان"، 
الفت��������ا إلى "اتخاذ اإلج��������راءات القانونية ضد 
بعض املخالفني من الضباط أو الجهات ذات 

العالقة". 
وعن قضايا األراض��������ي الزراعية، ذكر رئيس 
االس��������تئناف "أنه��������ا تعد م��������ن القضايا املهمة 
والت��������ي برزت داعوه��������ا في أضابي��������ر املحاكم 
وكانت تعد س��������ابقا من اختص��������اص محاكم 
مختصة فهي كانت بعهدة هيئة نزاع امللكية 
قب��������ل ع��������ام 2007، لكنها تحول��������ت إلى محاكم 

البداءة في كركوك". 
"القان��������ون  أن  االس��������تئناف  رئي��������س  ويؤك��������د 
والقضاء هو من يحس��������م هذه املش��������كلة حيث 
الكثير من املواطنني السيما السكان األصليني 
م��������ن الذين تم طردهم ع��������ام 2003 من مختلف 
القومي��������ات ولديه��������م األوراق واملستمس��������كات 
الثبوتية استعادوا عقودهم الزراعية رسميا 

بعد تقديمهم شكاوى للقضاء".
ويلف��������ت القاضي ال��������ى أن "موض��������وع العقود 
الزراعي��������ة موض��������وع ذو إش��������كالية وحالي��������ا 
محاك��������م الب��������داءة واالس��������تئناف متجهة على 
وفق اتجاهات محكمة التمييز لخلق التوازن 
بني مختلف القوميات املوجودة في محافظة 

كركوك".
وينوه القاضي الى أن "إش��������كاليات ودعاوى 
األراضي الزراعية هي من املواضيع والدعاوى 
القديمة وان محاك��������م البداءة تصدر القرارات 
فيها عل��������ى وفق اتجاهات محكم��������ة التمييز، 
مش��������يرا إن "هناك عقودا تبق��������ى مجمدة كون 
املتعاق��������د ليس من س��������كان كركوك أما من هو 
ساكن باألصل ونفوسه كركوك فيحق له رفع 
التجميد إال إذا )استلم تعويض من اللجنة( 
وهنا يعتبر انه اس��������تلم مستحقاته وال يحق 
له رفع التجميد وهذا ما يخص فقرة تجميد 

العقود الزراعية". 
ويوض��������ح القاض��������ي أن "ه��������ذه العق��������ود كانت 
مبرمة س��������ابقا وجمدت بموجب احكام املادة 
140 م��������ن الدس��������تور لك��������ن أصح��������اب العق��������ود 
املجمدة ب��������دأوا برف��������ع دعاوى ل��������دى املحاكم 
برفع التجميد فكان اتج��������اه محكمة التمييز 
طامل��������ا أن الش��������خص هو من س��������كنة محافظة 
كرك��������وك األصليني ما لم يكن وافدا فال يوجد 
مبرر لبق��������اء التجميد عل��������ى األرض املتعاقد 
عليها إال في حالة اس��������تالمه تعويضا عادال 
بأنه تن��������ازل عن عقده هن��������ا ال يمكن أن يرفع 

التجميد عن عقده".

ما موقف القانون من "إساءات" ضيوف القنوات الفضائية؟

رئيس استئناف كركوك : اإلرهاب 
والمخدرات يتصدران القضايا في محاكمنا

■ القاضي قاسم محمد سلمان 

قضاء
 األحداث

القاضي وائل ثابت الطائي

قال إن احملافظة تشهد تعايشًا تاما وال صراع بني املكونات

بعد دخول الب��������ث الفضائي إلى 
الب��������الد ازدادت أع��������داد القن��������وات 
الفضائية بش��������كل كبي��������ر ومعها 
السياس��������ية  البرامج  تضاعف��������ت 
التي  والرياضية  واالجتماعي��������ة 
تتضم��������ن آراء مختلفة. وبس��������بب 
عدم وجود رقابة كافية وسيطرة 
مهنية ُمحكمة، حملت بعض هذه 
اآلراء الت��������ي تتضمنه��������ا البرامج 
لفظي��������ة،  واعت��������داءات  إس��������اءات 
ووصلت إلى املحاكم على ش��������كل 
قضايا "تهديد" و"قذف" و"س��������ب 
وشتم" و"إس��������اءة وتشهير".. فما 

من  القان��������ون  موق��������ف 
هذه اإلساءات؟

https://www.hjc.iq/view.69096/
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■ بغداد/ عالء محمد

جرت العادة أن يالحق القانون 
الظاهرة االجتماعية املستجدة 

فينظم أحكامها ويضع لها 
الحلول ويرتب آثارها على 

األشخاص واألموال، وكما هو 
معروف أن ظاهرة الطالق عبر 

وسائل التواصل االجتماعي 
ظهرت بعد الثورة العلمية 

والتكنولوجيا وانتشار االتصال 
عبر االنترنت لسهولة استعمال 

هذه الوسيلة وسعة انتشارها 
ورخص ثمنها، فضال عن عدم 

حاجة تواجد األفراد بالحضور 
والتجمع والتعبير عن اإلرادة من 

خالل االتصال. 

وع��������ن ذلك، يق��������ول قاضي محكم��������ة األحوال 
الش��������خصية ف��������ي الكاظمي��������ة عل��������ي محم��������د 
العكيلي إن "هذه الظاهرة انتش��������رت بشكل 
واس��������ع وملح��������وظ وغزت س��������احات القضاء 
 
ً
بش��������كل س��������ريع وبتطبيقات مختلفة فتارة
 
ً
تأتي على ش��������كل اتصال غي��������ر مرئي وتارة

أخرى عبر اتصال مرئي ومسموع بواسطة 

تطبيق )الواتساب أو املاسنجر( ومعروف 
أن قان��������ون األح��������وال الش��������خصية العراق��������ي 
النافذ رقم 188 دخ��������ل حيز التنفيذ في عام 
1959 وه��������و بصيغت��������ه الحالية وقف عاجزًا 
أمام هذه الظاهرة كونها ظاهرة مس��������تجدة 
وحديثة وخيرًا فعل املشرع في )2( من املادة 
األول��������ى من القان��������ون عندما أحال املس��������ائل 
الت��������ي لم تعالجها نصوص تش��������ريعية إلى 
أحكام مبادئ الش��������ريعة اإلس��������المية األكثر 
مالءمة لنصوص القان��������ون وهو ما يجري 
العمل به حاليًا حيث يلجأ قاضي األحوال 
الش��������خصية إلى أحكام املذاهب اإلس��������المية 

للزوجني طرفي الدعوى".
وأضاف العكيل��������ي أن "هذه األحكام تختلف 
من مذهب آلخر بتفصيالت متعددة وتنظر 
هذه الدعوى ش��������أنها شأن دعاوى تصديق 
الطالق األخ��������رى بدءًا من إج��������راءات البحث 

ي��������ؤدي  حي��������ث  االجتماع��������ي 
دورًا  االجتماع��������ي  الباح��������ث 

مهمًا ف��������ي تقريب وجهات 
رأب  ومحاول��������ة  النظ��������ر 
الص��������دع ب��������ني الزوج��������ني، 
السيما وأن كانت الزوجة 
الش��������رعية  الع��������دة  ف��������ي 
تتحق��������ق  ذل��������ك  وبع��������د 
إثبات��������ات  م��������ن  املحكم��������ة 
الطالق  الطرفني وموافقة 
والقانون  الش��������رع  ألحكام 

مسترشدة بأحكام املذاهب 
اإلس��������المية ومبادئ محكمة 

التميي��������ز االتحادي��������ة التي ترد 
تباعًا".

كم��������ا دع��������ا القاضي "القس��������م املعني 
في محكم��������ة التميي��������ز بتعميم املبادئ 

املس��������تجدة في مجال الطالق عبر وس��������ائل 
التواص��������ل االجتماعي عل��������ى املحاكم للعمل 
بها، كما نوجه دعوتنا إلى املشرع للتحرك 
العاجل ملالحقة ه��������ذه الظاهرة ومعالجتها 
بنصوص قانونية تنظم أحكامها وآثارها 
وش��������روطها بم��������ا يمكن القضاء من الس��������ير 
عل��������ى مبادئ مس��������تقرة وثابت��������ة وال يفوتنا 
أن نوج��������ه الدعوى إلى اللجن��������ة العلمية في 
رئاسة االستئناف إلى إغناء هذا املوضوع 
من خالل اختيار عناوي��������ن لبحوث الترقية 
للقض��������اة تدخ��������ل ف��������ي صل��������ب املوض��������وع و 

تفرعاته".
فيما يقول القاض��������ي األول ملحكمة األحوال 
الش��������خصية ف��������ي أب��������ي غريب س��������عد محي 
الجب��������وري إن "الط��������الق يقع م��������ن قبل الزوج 
أو الزوج��������ة إذا فوضت ب��������ه, فمن قبل الزوج 
حينما يتلفظ بالصيغة الشرعية املقصودة 
بالطالق فيخاط��������ب زوجته الحاضرة )أنت 
طال��������ق( أم��������ا إذا كان��������ت غائبة ع��������ن املجلس 
فيق��������ول زوجت��������ي فالن��������ة ) طال��������ق مني هي 

طال��������ق(, والزوج��������ة أحيان��������ا تف��������وض وهذا 
موج��������ود غالبًا في املجتم��������ع املصري حيث 
تك��������ون العصم��������ة بي��������د الزوج��������ة وله��������ا حق 
الطالق وللقاضي أيض��������ًا أن يوقع التفريق 

بني الزوجني بوجود أسباب معينة".
وأضاف "أما الطالق عبر وس��������ائل التواصل 
االجتماع��������ي فه��������ذا الطالق حص��������ل باآلونة 
األخي��������رة ب��������أي م��������ن البرامج الت��������ي تختص 
بالتواصل االجتماعي حيث اختلفت اآلراء 
ب��������ني املذاه��������ب حيث ذه��������ب مراج��������ع املذهب 
الجعف��������ري بأن الطالق عبر مواقع التواصل 
االجتماعي ال يعتبر طالقًا واقعًا ومكتسبا 
للشروط فقد يكون الش��������هود على الحادثة 
غير مدركني للش��������خص املعني أو قد تكون 
الصيغة غير مسموعة وغيرها من األسباب 
التي من ش��������أنها التشكيك بحادثة الطالق, 
أم��������ا في املذهب الحنفي فأن الطالق يقع في 
كل األحوال ف��������أن الزوج متى ما تلفظ بلفظ 

الطالق فأن الطالق واقع ال محال".
وأض��������اف الجب��������وري "ف��������ي ه��������ذه املحكم��������ة 
عرضت مثل هكذا دعاوى التي كان الطالق 
فيها عبر وس��������ائل التواص��������ل االجتماعي، 
فمنه��������ا ُصدق��������ت ومنها ل��������م تصدق"، 
وعند سؤالنا للقاضي الجبوري 
عن األس��������باب التي دعت لعدم 
ف��������ي مثل  تصدي��������ق الطالق 
ه��������ذه الح��������االت أج��������اب أن 
"األسباب هي شكلية قد 
يكون الطالق واقع غير 
 
ً
أن��������ه ل��������م يثب��������ت فمثال
ُبلغ  الش��������اهد  يك��������ون 
يقع  ول��������م  بالط��������الق 
أمامه أو لم يس��������معه 
بص��������ورة ش��������خصية 
الطالق  وق��������وع  أثناء 
أو أن الشاهد لم يميز 
عب��������ر  اآلخ��������ر  الط��������رف 
شاش��������ة التواصل أو لم 
يمي��������ز الص��������وت وغيرها 
الش��������كلية  األس��������باب  م��������ن 
بحضور  تطال��������ب  فاملحكمة 
شهود من أهل الزوجة والزوج 
كأن يكون أخا أو أبا ويتم الس��������ؤال 

من قبل املحكمة عن حادثة الطالق". وأوضح 
أن "بعض الحاالت تعرض فيها املحادثات 
أو الصور، وغيرها فأن املحكمة ال تس��������تند 
بص��������ورة كاملة على هذه املحادثات املفرغة 
عل��������ى ال��������ورق ما لم يص��������در بها ق��������رار حكم 
جزائي م��������ن محكمة الجن��������ح وبعدها نقرر 
الحك��������م بالتفري��������ق"، الفتا إل��������ى أن "املحكمة 
تنظر إلى كيان األس��������رة وتسعى دومًا لعدم 
ه��������دم األس��������رة ففي بعض الح��������االت ننصح 
األزواج إل��������ى أن ينظ��������ر للعائل��������ة قبل النظر 

للمشكلة للحفاظ عليها".
وعند س��������ؤالنا للس��������يد القاضي عن نس��������بة 
الط��������الق الذي يق��������ع ف��������ي مواق��������ع التواصل 
االجتماع��������ي فبني لنا أن النس��������بة قد تصل 
إلى 40% م��������ن الدعاوى الت��������ي تعرض على 
ه��������ذه املحكمة وهي نس��������بة كبي��������رة إلى حٍد 
ما وظاهرة خطي��������رة يجب على املجتمع أن 

يقف أمامها".
وعن رأي محكم��������ة التمييز االتحادية تجاه 
الطالق عب��������ر مواقع التواص��������ل االجتماعي 
 
ً
أجاب القاضي س��������عد محي الجبوري قائال
إن "محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة تنظر إلى 
ق��������رار القاضي، وهل أن املحكمة ثبتت اقوال 
 من 

ً
الش��������هود بشكل مفصل واستشفت فعال

اقوال الشهود بأن الزوج كان قاصدًا إليقاع 
الط��������الق يبني أن محكمة التمييز االتحادية 

تصدق القرار وحسب قناعتها".
ه��������ل بات��������ت الحاجة إل��������ى تعديل تش��������ريعي 
يعالج هذه املس��������ألة ويأخذ بنظر االعتبار 

تطور الحياة.
أشار إلى أن "القانون عندما ثبت وشرع لم 
يدخل في كل التفاصيل وترك تقدير األمور 
للقاضي املختص الن الدخول في التفاصيل 
يعني الحاجة إلى قوان��������ني ال تنتهي, لذلك 
نح��������ن ال نحتاج إلى تش��������ريع إنم��������ا بحاجة 
لتوعية وهذا من ش��������أن منظم��������ات املجتمع 
عنى باالهتم��������ام باملواضيع 

ُ
املدني الت��������ي ت

االجتماعي��������ة واألس��������رية، كم��������ا أن الباح��������ث 
االجتماع��������ي يق��������ع عليه دورا كبي��������را وهاما 
وه��������و الوص��������ول إلع��������ادة ال��������زوج والزوجة 
للص��������واب وأن تكون األس��������رة غي��������ر مهددة 
ل��������دور الباحث االجتماعي  باالنفكاك نظرا 

القائم في كل الدعاوى".

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

وقائع وقرارات دستورية حصلت في العراق.

سعى املؤلف من خالل كتابه للوقوف على معرفة مدى توافر التوازن الدقيق بني السلطات الثالث واملقارنة بني ثالثة ُنظم مختلفة وتطبيقاتها في دساتير ثالث دول مختلفة 
)العراق – لبنان – مصر( مع اللجوء الى بعض األنظمة السياسية الكبرى التي تعد رائدة في األنظمة الدستورية املعاصرة، إضافة الى قيامه بتحليل القرارات القضائية الصادرة 

من القضاء الدستوري ذي الصلة وما كان من دور لرقابة القضاء الدستوري في هذا املجال في الدول الثالث.
إن هذه الدراسة التي نشرت في ظل املنعطف التاريخي الذي يعيشه العراق جاءت كمحاكاة لتطبيق مبدأ فصل السلطات السيما في العراق، وتوجها املؤلف بجملة من 

املقترحات التي قد تسهم وفقًا لوجهة نظره في تدعيم مبدأ فصل السلطات سعيًا للقدرة على تحقيق األهداف التي وضعت منذ بداية تكوين األنظمة السياسية.
ونظرًا ألهمية الكتاب وتناغمه مع الوضع العراقي الذي قدم حلوال الشكالياته الدستورية آثرت )القضاء( أن تقدم لقرائها اقتباسات منه لتكون مصدرًا للمطلعني على رؤى 

وأفكار الهرم األعلى للسلطة القضائية في العراق ومرجعًا للباحثني في املستقبل.

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

الطالق عبر مواقع التواصل.. هل يكتسب الشروط الحقيقية؟

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

■  إعداد: سحر حسني

الحلقة الرابعة :   طبيعة النظام السياسي في مصر

اكد الدستور الصادر في عام 2014 على حقيقة 
كون الدولة املصرية ه��������ي دولة موحدة ونظام 
الحك��������م فيها جمهوري��������ة ديمقراطي يقوم على 
اساس املواطنة وس��������يادة القانون ويقوم على 
اساس التعددية السياسية والحزبية والتداول 
الس��������لمي للس��������لطة والفص��������ل ب��������ني الس��������لطات 
)التشريعية والتنفيذية والقضائية( والتوازن 

بينهم واحترام الحقوق والحريات. 
وتم وضع دستور 2014 من قبل لجنة دستورية 
وعرض على االس��������تفتاء ملوافقة الش��������عب عليه 
ونش��������ر في 18/ كانون الثان��������ي /2014 وقامت 
اللجنة بمنح س��������لطة التش��������ريع ملجلس النواب 
وبذلك اخذ الدس��������تور املصري بنظام املجلس 
الواحد وحدد بش��������كل واضح ع��������دد أعضائه ب� 
)450( عضوًا واش��������ترط عدة شروط في املرشح 
لعضوي��������ة املجل��������س ومنه��������ا ان يك��������ون مصريًا 
ومتمتع��������ًا بحقوق��������ه املدني��������ة والسياس��������ية وال 
يقل عمره يوم فتح باب الترش��������يح عن 25 سنة 
ميالدية وحاصل على شهادة التعليم األساس، 
وأح��������ال لقان��������ون االنتخاب��������ات بي��������ان ش��������روط 

الترش��������ح األخ��������رى وبي��������ان النظ��������ام االنتخابي 
وتقسيم الدوائر االنتخابية. 

واخ��������ذ الدس��������تور بفك��������رة ج��������واز قي��������ام رئيس 
الجمهوري��������ة بتعي��������ني ع��������دد من األعض��������اء في 
مجلس النواب بما ال يزيد عن )%5( وهي فكرة 
موروثة من الدس��������اتير املصرية الس��������ابقة ولم 
يحدد ما هي صالحي��������ات الرئيس عند تعيني 
هؤالء االعضاء والشروط الالزمة فيهم واحال 
هذه التفاصيل لقان��������ون االنتخابات الذي يعد 
م��������ن القوان��������ني املكملة للدس��������تور كون��������ه ينظم 

كيفيه ممارسة السلطة وانتقالها.
توفي��������ر  عل��������ى  عم��������ل  الدس��������تور  أن  ويالح��������ظ 
الحيادي��������ة لعض��������و املجل��������س من خ��������الل تفرغه 
للعم��������ل في املجلس ومنح��������ه مكافأة واذا حدث 
وان صوت املجل��������س على تعدي��������ل املكافاة فأن 
التعديل ال ينفذ اال من بداية الفصل التشريعي 
التال��������ي للفصل الذي صوت في��������ه املجلس لكنه 
اح��������ال للقانون ال��������ذي يضعه املجل��������س تحديد 
هذه املكاف��������أة كما الزم عض��������و املجلس بتقديم 
اق��������رار ذمة مالي��������ة عند ش��������غل العضوية وعند 

تركه��������ا وفي نهاي��������ة كل عام وح��������ارب تعارض 
املصال��������ح من خالل اي��������داع اية هدي��������ة نقدية او 
عيني��������ة بس��������بب العضوية او بمناس��������بتها الى 
الخزان��������ة العام��������ة للدولة واكد ف��������ي الوقت ذاته 
على مبدأ الفصل بني الس��������لطات وحق مجلس 
النواب في اس��������تجواب وإقال��������ة مجلس الوزراء 
وسحب الثقة منه وفي املقابل أعطى حق الحل 
لرئيس الجمهورية ولي��������س ملجلس الوزراء إال 
انه قيده بوجود الضرورة وقرار مسبب وبعد 
استفتاء الشعب وعدم جواز حل املجلس لذات 
الس��������بب الذي ح��������ل املجلس الس��������ابق من اجله 
واشار الدستور الى فكرة جلية تتمثل في حق 
كل مواط��������ن ان يتقدم بمقت��������رح مكتوب ملجلس 
الن��������واب ح��������ول املس��������ائل العام��������ة ول��������ه ان يقدم 
شكوى الى املجلس والذي يقوم بدوره بإحالة 

الشكوى الى الوزراء املختصني. 
اما الس��������لطة الثانية وهي الس��������لطة التنفيذية 
املؤلف��������ة م��������ن رئي��������س الجمهوري��������ة والحكومة 
واالدارة املحلي��������ة فم��������ن خالل قراءة الدس��������تور 
يتضح ان��������ه أعطى الدور الرئيس في الس��������لطة 

التنفيذي��������ة لرئي��������س الجمهوري��������ة فه��������و ال��������ذي 
يقوم باختيار رئي��������س الحكومة من الحزب او 
االئت��������الف الحائز على اكثري��������ة مقاعد مجلس 
النواب ويختار بالتشاور مع رئيس الحكومة 
وزراء الدف��������اع والداخلي��������ة والخارجية والعدل 
وه��������ي وزارات س��������يادية في ظل دس��������تور2014 
يتمتع رئيس الجمهورية بصالحيات واسعة 
ويب��������دو ان الدس��������تور املص��������ري قد تأث��������ر كثيرا 
بالدس��������تور الفرنس��������ي ال��������ذي يأخ��������ذ بالنظ��������ام 
املختلط )شبه الرئاسي( مع االشارة الى االخذ 
بنظ��������ام الالمركزي��������ة ف��������ي االدارة وال��������ذي تمثل 

باملجالس املحلية.  
وتمثل السلطة القضائية املحاكم على اختالف 
أنواعها ودرجاتها مع التركيز على اس��������تقالل 
القض��������اة وع��������دم قابليتهم للعزل وال س��������لطان 
عليهم لغير القانون وقد افرد الدس��������تور فرعًا 
كاماًل من��������ه للنيابة العامة وانها جزء ال يتجزأ 
م��������ن القضاء في ض��������وء واجباتها في التحقيق 

وتحريك الدعوى الجنائية.
 إن السلطة القضائية في مصر لها ترتيب يقوم 

على أساس الفصل بني القضاء املدني واإلداري 
فهي تتألف من املحاكم والنيابة العامة وقضاة 
مجلس الدول��������ة املختص باملنازع��������ات اإلدارية 
ونظم اختصاصات املحكمة الدستورية العليا 
والهيئ��������ات القضائي��������ة الت��������ي تك��������ون مس��������تقلة 
وتنوب عن الدول��������ة في ما يرفع منها او عليها 
من دعاوى وهي تشبه محكمة القضاء اإلداري 
في العراق ومن املالحظ أن الدس��������تور املصري 
ان��������ه اس��������توعب جميع حاالت وف��������روض عديدة 
ومنها أفراد الفصل الس��������ادس للمحاماة وآخر 
للخب��������راء وفصل القوات املس��������لحة والش��������رطة 
ومجل��������س الدفاع الوطني والقضاء العس��������كري 
ومجلس االمن القومي وهي تش��������كيالت تدخل 
ضم��������ن الق��������وات املس��������لحة املصرية ول��������م يهمل 
الدس��������تور الهيئ��������ات املس��������تقلة وه��������ي الهيئ��������ة 
الوطنية لالنتخابات واملجلس األعلى لتنظيم 
االعالم واملجال��������س القومية واألجهزة الرقابية 
التي تتولى مهمة مكافحة الفساد وتعزيز قيم 
النزاهة والش��������فافية والبنك املرك��������زي والرقابة 

املالية والجهاز املركزي. 
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السجن لمتهم ابتاع 
دراجات نارية بنقود مزيفة

■  كركوك/ سنان امجد جمال 

ويروي املشتكي في عريضة شكواه أن 
"املتهم زاره وتفاوض معه على ش��������راء 
املعروضت��������ني  الناريت��������ني  الدراجت��������ني 
وبحض��������ور معارف لهما وت��������م االتفاق 
دوالر   )3300( بمبل��������غ  البي��������ع  عل��������ى 
أميرك��������ي"، ويؤك��������د ان��������ه بع��������د تس��������لمه 
النقود عند عملية البيع تبني له الحقا 
إن املبلغ املستلم هو عبارة عن عمالت 

نقدية مزيفة.
 حاول املشتكي إعادة املبلغ واسترجاع 
الدراجت��������ني وبحض��������ور الش��������هود ممن 
كان��������وا موجودين ف��������ي واقعة البيع في 
عدة محاوالت س��������لمية وتدخل جميع 
األط��������راف إال أن املته��������م رف��������ض وأنك��������ر 

عائدية املبلغ امل��������زور له ولم يتوصلوا 
إلى حل.

أو  اإلش��������كال  ح��������ل  م��������ن  يأس��������ه  بع��������د 
اس��������ترداد حقه وتصميم املتهم بإنكار 
العمل��������ة املزيف��������ة، قدم املش��������تكي دعواه 
إل��������ى محكم��������ة التحقي��������ق، وتم الس��������ير 
باإلجراءات القانونية وجرى التحقيق 
مع املتهم والش��������هود والتأكد من األدلة 
واملبرزات ومنها كت��������اب البنك املركزي 
الذي ب��������ني أن األوراق املالية هي عبارة 
عن عملة مزيفة، أمام القائم بالتحقيق 
اعترف الش��������اهدان الذي أفرقت دعوى 
لهما بقيام املتهم بشراء الدراجتني من 
املش��������تكي بمبلغ مالي )عمالت مزيفة( 
وان األخي��������ر يعم��������ل بتروي��������ج العم��������ل 
املزيفة عن طريق تداولها في الس��������وق 

بشراء بضائع وأجهزة وكل ما يساهم 
بضخها إلى السوق. 

وذك��������ر أحد الش��������هود أن "املته��������م يقوم 
يجل��������ب العم��������الت املزيف��������ة م��������ن منطقة 
جمجمال حيث يتواجد هناك مروجو 
وبائعو هذه العمالت التي تصل بطرق 
مختلفة ويت��������م ضخها لعمالء وزبائن 
معرفني من قبلهم كون تلك العصابات 
تتم متابعتها من قبل القوات األمنية". 
محكمة التحقيق واستنادا إلى ضبط 
مبال��������غ العم��������الت املزيف��������ة والش��������كوى 
املقدمة ضد املتهم وش��������هادة الش��������هود 
أحالت القضية على محكمة الجنايات 
املختصة بالنظر فيها وإصدار الحكم 
العقوب��������ات  قان��������ون  وف��������ق  القانون��������ي 

العراقي.

محكمة جناي��������ات كركوك وفق ما تقدم 
قررت تجريم املته��������م وفق أحكام املادة 
1/52/أ م��������ن قان��������ون البن��������ك املرك��������زي 
 رق��������م 56 لس��������نة 2004 وبدالل��������ة م��������واد 

االشتراك.
من جهتها، أص��������درت محكمة جنايات 
كرك��������وك بهيأته��������ا الثاني��������ة حكما على 
املته��������م بالحب��������س الش��������ديد ملدة س��������نة 
وستة أشهر وذلك عن التهمة املوجهة 
ل��������ه بتروي��������ج العم��������الت املزيف��������ة وف��������ق 
أحكام املادة 1/52/أ م��������ن قانون البنك 
املركزي رق��������م 56 لس��������نة 2004 وبداللة 
م��������واد االش��������تراك 47،48، 49 من قانون 
العقوب��������ات العراقي رقم 111 لس��������نة 69 
املع��������دل واس��������تدالل بامل��������ادة 3/132 من 

قانون العقوبات.

إن دس��������تور جمهورية العراق لعام 2005 حدد اختصاص كل س��������لطة من الس��������لطات 
الثالثة التش��������ريعية والتنفيذية والقضائية، وحيث اضطلعت الس��������لطة التشريعية 
بمهم��������ة تش��������ريع القوانني ل��������ذا يكون من البديهي ان يقوم املش��������رع بتنظيم تش��������كيل 
املحاكم وبيان أنواعها ودرجاتها وشروط تعيني القضاة ونقلهم وانتدابهم وكيفية 
األش��������راف على أعمالهم، واملش��������رع عندما يمارس هذا االختصاص املتعلق بتشريع 
القانون فانه يكون مقيدا بمراعاة نصوص الدستور، وقدر تعلق األمر بالتشريعات 
القضائية فان املشرع يكون مقيدا عند تنظيمه شؤون القضاء بالحفاظ على الوالية 
الكاملة للقضاء والتي منحها الدس��������تور له وال يجوز للمشرع ان يمس هذه الوالية 
او ينتقص منها باي وسيلة وإال عد ذلك خروجا على أحكام الدستور كما ال يمكنه 
ا من الوظيفة القضائية ويس��������ندها الى جهات اخرى غير قضائية او  ان يقتطع جزء
يمنع القضاء من النظر في بعض النزاعات، كون املشرع عند ممارسته لصالحياته 
علي��������ه ان يحت��������رم حق االفراد في اللج��������وء للقضاء كونه حقا دس��������توريا لذا ال يجوز 

اصدار تشريعات تتضمن مصادرة هذا الحق. 
وتأكيدا ملبدأ اس��������تقالل القضاء يجب ان تنفرد الس��������لطة القضائي��������ة وحدها بمهام 
القض��������اء وان تمت��������د والية القضاء لتش��������مل املنازعات كافة وان ع��������دم مراعاة ذلك من 
قبل الس��������لطة التش��������ريعية عند اصدار التش��������ريعات فيه إهدار ملبدأ استقالل القضاء 
وانتقاصا من واليته وهو امر غير جائز خاصة وان احترام أحكام وإجراءات القضاء 

هو مظهر من مظاهر سيادة القانون وانه يقوي مكانة الدولة ويعزز هيبتها. 
ومن مظاهر مصادرة حق التقاضي من قبل الس��������لطة التش��������ريعية هو لجوء املشرع 
الى إس��������ناد الوظيف��������ة القضائية إلى جه��������ات غير قضائية وهذا يع��������د انتهاكا لحق 
االفراد في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي، فتضمنت بعض التشريعات تشكيل لجان 
ادارية من عناصر غير قضائية وقد اعتمد املش��������رع العراقي اسلوبا مختلفا اعتبره 
بعض الفقهاء ال يمثل انتهاكا الس��������تقالل القضاء، حيث نصت بعض التش��������ريعات 
على تش��������كيل لجان اداري��������ة للنظر في بع��������ض املنازعات برئاس��������ة قاضي وعضوية 
اثنني من املوظفني تابعني للس��������لطة التنفيذية واجاز املش��������رع الطعن بقراراتها امام 
محكمة التمييز اال ان هذا االس��������لوب ايضا يعد تدخال في شؤون القضاء وانتقاصا 
م��������ن واليته الكاملة فض��������ال الى انه يحرم املتقاضي من درج��������ة من درجات التقاضي 
وهي االس��������تئناف لذا فتعتبر ايضا تشريعات تصادر حق التقاضي او تقيده وهي 
من وجهة نظرنا تش��������ريعات غير دس��������تورية كونها تنال من مبدأ اس��������تقالل القضاء 

وتنتقص من واليته التي كفلها الدستور. 
  اال ان الدستور العراقي ضمن للقضاء وسائل لحمايته من اي تدخل في اختصاصاته 
او اي محاول��������ة للحد م��������ن دوره او تقييد واليته الكاملة عن طريق تش��������كيل املحكمة 
االتحادية العليا التي تتولى عدة اختصاصات حددتها املادة 9٣ من الدستور ومن 
أهمها الرقابة على نصوص القوانني الصادرة عن الس��������لطة التش��������ريعية وهي ابرز 
الوس��������ائل التي تحمي بها الس��������لطة القضائية اس��������تقالل القضاء وفي حالة صدور 
اي قان��������ون ينتقص من والية القضاء يمكن الطعن به امام املحكمة االتحادية العليا 
والحكم بعدم دس��������توريته فيكون ذلك مانعا للمش��������رع من انتهاك والية القضاء عند 
سنه ألحكام القانون وتعتبر املحكمة االتحادية من أفضل الوسائل الرقابية لحماية 

حقوق األفراد وحرياتهم كونها بأيادي مستقلة محايدة. 
فأي تش��������ريع يصدر ويكون مخالفا ملبدأ دس��������توري كمبدأ اس��������تقالل القضاء يجب 
ان  يتم الطعن بعدم دس��������توريته كون ان اس��������تقالل القضاء ضمانة لسيادة القانون 
وس��������المة املجتمع وأمنه، لذا اقترح تش��������كيل لجنة ملراجعة القوانني النافذة لغرض 

تحدي��������د كافة النص��������وص القانونية الت��������ي تتضمن التدخل 
ف��������ي وظيفة القضاء او تم��������س الضمانات املقررة لألفراد في 
اللجوء الى قاضيه��������م الطبيعي أو التي تقيد والية القضاء 
في حدود ضيقة كالنصوص القانونية التي تحصن بعض 
الق��������رارات من رقابة القضاء او تمن��������ع القضاء من النظر في 
بعض املنازعات بل وأكث��������ر من ذلك ان تقترح اللجنة زيادة 
عدد التش��������ريعات التي تعزز مبدأ اس��������تقالل القضاء والتي 
تق��������وي ضمان��������ات القضاة وبالش��������كل الذي يضم��������ن احترام 
الس��������لطة التش��������ريعية لهذا املبدأ وعدم االنتقاص من والية 

القضاء بأي شكل من األشكال.

الوالية الكاملة للقضاء

■ المتهم يواجه السجن سنة ونصف

في الديوانية.. قتل طفال لكي يلغي زواج شقيقته!
■  بغداد/ غسان مرزة

انتشرت مؤخرًا العديد من وقائع 
القتل الناتجة عن الخالفات العائلية 

التي تحدث في بغداد وبقية 
املحافظات بني أفراد البيت الواحد أو 
بني األقارب. وان تلك الوقائع تحصد 

العديد من األرواح البريئة بسبب 
االندفاع واالنفعال وعدم القدرة 

على التحكم والسيطرة على مشاعر 
الغضب اذ ان العصبية والعناد تودي 

بالطرفني املتشاجرين إلى نهايات 
كارثية ذات عواقب وخيمة جدًا.

وف��������ي إح��������دى القضايا الت��������ي وردت إل��������ى املحاكم 
واطلع��������ت عليها "القض��������اء"، تبت��������دئ الحكاية في 
كانون األول من عام 2020 عندما اس��������تخبر مركز 
ش��������رطة في الديوانية عن وجود جثة في الطبابة 
العدلي��������ة وبعد االستفس��������ار أتض��������ح بأنها تعود 
للمجن��������ى علي��������ه الح��������دث )ي( وتم االنتق��������ال إلى 
الطبابة العدلية وأجري الكش��������ف م��������ن قبل القائم 
بالتحقي��������ق وتم اج��������راء التش��������ريح الطبي العدلي 
عل��������ى جثة املجن��������ى علي��������ه وقد ورد ف��������ي محضر 
الكش��������ف وج��������ود كدمة في الجبه��������ة مقدمة الرأس 
ووج��������ود أربع س��������حجات في الجهة اليس��������رى من 
الوج��������ه وواحدة ف��������ي الرقبة من الجه��������ة األمامية 

وكذلك تضمن وجود سحجات وكدمات حول فم 
ووجن��������ة املجنى عليه وتبني أن س��������بب الوفاة هو 

)الصعق الكهربائي(.
دون��������ت اق��������وال املدعي بالح��������ق الش��������خصي )والد 
املجنى عليه( وال��������ذي ذكر في أقواله بأنه بتاريخ 
الحادث عثر عل��������ى ولده املجنى عليه الحدث )ي( 
والبالغ من العمر س��������ت س��������نوات وه��������و ممدد في 
مضيف داره وبالقرب منه سلك كهربائي مربوط 
بإحدى نقاط الكهرباء وقام بنقله إلى املستشفى 
وأتضح أنه مفارق للحياة وأعتقد في حينها انه 
تعرض إلى صعقة كهربائية وأنه يش��������ك باملتهم 
)أ( ويطلب الش��������كوى ضده ألن��������ه قام بالهرب بعد 

إخبار ذويه له بالشكوك املتولدة حوله.
 دون��������ت أقوال املدعي��������ة بالحق الش��������خصي والدة 
املجن��������ى علي��������ه فقد طلبت الش��������كوى ض��������د املتهم 
املذكور وعلى األسباب التي ذكرها زوجها املدعي 
بالحق الشخصي ذاتها. دونت أقوال الشاهد )ع( 
والذي ذكر فيه أنه بتاريخ الحادث شاهد شقيقه 
وزوجته يبحثون عن ولده��������م املجنى عليه وقام 
بالبح��������ث معهم وبع��������د مدة من الزم��������ن عثر عليه 
مفارق��������ا الحياة في مضيف الدار وش��������اهد وجود 
س��������لك كهربائي يقدر طول��������ه بثالثة أمتار مربوط 
حديث��������ًا في إحدى النق��������اط الكهربائي��������ة والطرف 
اآلخر موضوع بالقرب من جثة املجنى عليه وأنه 
ش��������اهد املتهم بالقرب من محل الحادث وتولدت 
الش��������كوك حوله لوجود خالف س��������ابق بينه وبني 
ش��������قيقه يتعلق بخطبة ش��������قيقة املتهم وأن املتهم 

بعد إخبار ذويه هرب إلى جهة مجهولة.
تم الكش��������ف واملخطط على مح��������ل الحادث والذي 
ورد فيه وجود أسالك كهربائية في مكان الحادث 

داخل املضيف غير مربوطة بشكل صحيح. 
ت��������م اتخاذ اإلجراءات القانوني��������ة بحق املتهم بعد 
القبض عليه ودونت أقواله أوليًا والتي ورد فيها 
اعتراف تفصيلي من قبله بقتل املجنى عليه وذكر 

بأن��������ه بتاريخ الحادث وبحدود الس��������اعة الواحدة 
ظهرًا وأثناء ما كان يجلس في املضيف ويشحن 
جهاز املوباي��������ل وفي هذه األثن��������اء حضر املجنى 
عليه وجلس بجواره فقام بوضع يده على رقبته 
وفم��������ه وخنقه ال��������ى أن أنقطع نفس��������ه وتوقف عن 
الحركة وبعدها قام بس��������حب سلك الكهرباء الذي 
يستخدمه في ش��������حن هاتفه النقال وكان ملفوف 
بكي��������س نايلون وقام بفك الكيس ووضع الس��������لك 
على اليد اليسرى للمجنى عليه وشاهد ارتجاف 
الجثة اثر س��������ريان التيار الكهربائي في جس��������ده 
حي��������ث كان يريد بفعل��������ه هذا إيه��������ام ذوي املجنى 

عليه بأن ولدهم تعرض للصعق الكهربائي.
وتاب��������ع املته��������م بعده��������ا تركت جث��������ة املجنى عليه 
وخرج��������ت م��������ن املضي��������ف وقم��������ت بغل��������ق الب��������اب 
وتوجهت إلى عملي وعدت عند غروب الش��������مس 
إلى داري ألوهم الناس أني لم أكن متواجدًا أثناء 
الحادث وأني قد س��������معت به عرضًا وبعدها قمت 
بالذهاب الى مستش��������فى الديوانية لغرض التأكد 
من مفارق��������ة املجنى عليه الحياة وبعد تأكدي من 
ذل��������ك بقيت مع ذوي املجنى عليه طيلة أيام إقامة 
العزاء وبعد الش��������كوك التي دارت حولي واتهامي 
قمت باله��������رب الى دار والدتي ف��������ي منطقة أخرى 

لحني ما تم إلقاء القبض علي.
وق��������د ذكر املتهم في أقواله بأن س��������بب أقدامه على 
قت��������ل املجنى علي��������ه هو أنه قبل الحادث بخمس��������ة 
أشهر تم خطبة شقيقته )م( من قبل املدعو )ض( 
وهو ع��������م املجنى علي��������ه وكانت ش��������قيقته رافضة 
لل��������زواج منه وأخبرته بأنها س��������وف )تنتحر( في 
حال زواجها من الش��������خص املذكور وبس��������بب ذلك 
راودته فكرة قتل املجنى عليه من أجل عدم إتمام 

مراسيم الزواج.
ت��������م إجراء كش��������ف الداللة للمته��������م املعترف والذي 
جاء مطابقًا ألقواله حيث تجد املحكمة بان األدلة 
املتحصل��������ة ف��������ي القضية تمثلت باعت��������راف املتهم 
الصري��������ح والواض��������ح وبوجود كاف��������ة الضمانات 
القانوني��������ة وتأيي��������د اعترافه بكش��������ف الداللة التي 
أجريت للمتهم وكذلك التقرير التشريحي الطبي 
العدلي وقول املدعني بالحق والشاهد إضافة الى 
قرين��������ة هروب املتهم بعد صدور أمر قبض ضده، 
وعليه تجد املحكم��������ة أن قناعاتها كانت قانونية 

وأن املتهم أرتكب ما نسب إليه من فعل إجرامي.
عليه ق��������ررت املحكمة إدانة املته��������م )أ( وفق أحكام 
املادة ) 405 ( من قانون العقوبات رقم 111 لس��������نة 

1969 وتعديالته تحديد العقوبة بمقتضاها. 
حكمت املحكمة على املتهم بالس��������جن املؤبد وفق 
أحكام املادة )405( من قانون لعقوبات واحتساب 
م��دة موقوفيته، وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادا 
 
ً
للم��������ادة 182 /أ األصولي��������ة حكم��������ًا وجاهيًا قابال

للتمييز والتميي������ز التلقائي وأفهم علنًا.
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وس��������ط أحد أحياء محافظ��������ة كركوك 
ج��������رت عملية بيع وش��������راء لدراجتني 
ناريت��������ني بمبلغ مق��������داره )ثالثة آالف 
ق��������ام  أميرك��������ي(  دوالر  وثالثمائ��������ة 
صاحبهما بعرضها للبيع عن طريق 
األصدقاء واملعارف وتم االتفاق على 
البي��������ع ومقدار الس��������عر مع املش��������تري 
الذي يمثل ش��������خصية املش��������تكي في 

هذه القصة.

■ بغداد / سحر حسني 
  

 بعد غيابه لس��������نوات طويلة وتغربه 
ع��������ن أهله في إحدى ال��������دول األوربية، 
ق��������رر )س��������امر( الع��������ودة إلى بل��������ده مع 

والدته وزيارة أهله وأقاربه. 
 بدأ س��������امر بإج��������راءات الس��������فر وفي 
الجهة املقابلة اخذ أهله باالستعداد 
الس��������تقباله، وبع��������د أيام م��������ن عودته 
وكعادة أي مس��������افر مغترب عن بلده، 
قام )س��������امر( بج��������والت إل��������ى أحبابه 
وأقارب��������ه.  وف��������ي إح��������دى رحالته إلى 
أقاربه وبعد توجهه إلى بيت أخواله 
تع��������رف على جيرانه س��������ائق س��������يارة 
أجرة )م( ولم يكن يعرف بان س��������ائق 
األجرة قد خطط مس��������بقًا مع صديقه 
)ح( لإليقاع به وس��������رقة م��������ا بحوزته 
من أموال خاصة بعد ما علموا انه قد 
حضر من خارج العراق وهو من ذوي 
الحالة املادية الجيدة فقاموا بإقناعه 

بالذهاب في نزهة ألحد املتنزهات.
 واف��������ق س��������امر عل��������ى الذه��������اب معهم 
وركب��������وا ف��������ي الس��������يارة وصع��������د في 
املقعد األمامي وخلف��������ه )ح( الذي قام 
بالحدي��������ث مع��������ه لتش��������تيت انتباه��������ه 
وفي الطريق الس��������ريع تعرض سامر 
الى ضربه على رأس��������ه من قبل املتهم 
الجالس خلفه )ح( ثم ركنوا السيارة 
وقام��������وا بإنزاله منها عن��������وة وقاموا 
بطعنه بالس��������كني في مناطق متفرقة 
من جس��������ده وس��������رقوا ما بحوزته من 
أموال وهاتفه الش��������خصي ورموه في 

الشارع وهربوا.
 وف��������ي هذه االثن��������اء كان والد س��������امر 
يبح��������ث عن ابن��������ه بعد تلقي��������ه اتصاال 
يفيد بعدم عودة )س��������امر( الذي خرج 

لشراء بعض الحلويات.
 وبع��������د البحث والتح��������ري، تم العثور 
عل��������ى جثة )س��������امر( في دائ��������رة الطب 
العدلي وفي بداي��������ة األمر تم االعتقاد 
انه حادث دهس لكن أثناء مشاهدته 
للجثة فقد ملح فتحة سكني في جسده 
وع��������رف انه حادث جنائ��������ي وان ولده 
تم قتله. وعن��������د الرجوع الى كاميرات 
املراقب��������ة ش��������وهد س��������امر يرك��������ب في 

س��������يارة املتهم )م( وه��������و جيران بيت 
أخوال��������ه وبعد ذل��������ك قد عل��������م من قبل 
الجهات األمني��������ة ان املتهمني اعترفا 
بالح��������ادث وان الداف��������ع للقتل من اجل 

سرقة املجنى عليه.
 اطلعت املحكمة على محضر الكشف 
ع��������ن الجث��������ة واملخط��������ط عل��������ى مح��������ل 
الح��������ادث كم��������ا اطلع��������ت املحكمة على 
محض��������ر كش��������ف واظهار رف��������ع االثار 
الجرمي��������ة ملس��������رح الجريم��������ة وتب��������ني 
انه وبعد الكش��������ف على الس��������يارة فقد 
ش��������وهدت بق��������ع دموية حم��������راء اللون 
على سقف العجلة من الداخل وأسفل 
)التكمة(  األمام��������ي وعل��������ى  الكرس��������ي 
الوسطية اليمنى واطلعت على تقرير 
تحقيق االدلة الجنائية وتبني ان اثر 

االصب��������ع املنق��������ول من مح��������ل الحادث 
يطابق طبعة بصمة اإلبهام األيس��������ر 
للمته��������م )م(.  علي��������ه ق��������ررت املحكم��������ة 
الحكم على كل واحد من املجرمني )م( 
و)ح( باإلعدام شنقًا حتى املوت وفق 
احكام امل��������ادة 1/406/أ /ج من قانون 
العقوب��������ات وبدالل��������ة مواد االش��������تراك 
47و48و49 منه واملعدلة بامر مجلس 

الوزراء رقم 3 لسنة 2004 .
 كم��������ا أفهمت املحكم��������ة املحكومني أن 
اوراق الدعوى سترس��������ل تلقائيا الى 
التمييز االتحادي��������ة الجراء  محكم��������ة 
التدقيق��������ات التمييزية. وصدر الحكم 
باالتفاق حضوريًا اس��������تنادا ألحكام 
املادة 182/أ االصولية قابال للتمييز 

والتمييز الوجوبي.

عاد من الغربة .. فلقي حتفه
على يد لصوص!

■  المحكمة أصدرت حكما باإلعدام للقاتلين

  القاضية أريج خليل

https://www.hjc.iq/view.69099/


 Monthly Newspaper

صحيفة شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

■ بغداد/ إيناس جبار 

وبينت اإلحصائية أن "مكاتب البحث 
االجتماع��������ي في محافظات )النجف، 
كرك��������وك، ذي ق��������ار، واس��������ط، املثن��������ى، 
وكربالء( كانت بنس��������بة حسم 100% 

تلتها مكاتب البحث االجتماعي في 
رئاس��������ة محكمة استئناف القادسية 
االتحادية وبنس��������بة %97 من مجمل 
املعام��������الت ال��������واردة وامل��������دورة على 

مكاتب البحث في تلك املحاكم.
فيم��������ا أش��������ارت اإلحصائي��������ة إلى أن 

لكافة  الصل��������ح واإلبط��������ال  "دع��������اوى 
االس��������تئنافات بلغت )7552( معاملة 
فصلتها ب��������� ) 1688( دع��������اوى صلح 
و)5864( دعاوى إبطال"، الفتة إلى ان 
"أكثر من )%50( من دعاوى اإلبطال 
ه��������ي دعاوى صلح في األصل كونها 

دع��������اوى أقيمت وتم إج��������راء التبليغ 
ف��������ي مكت��������ب البح��������ث االجتماعي إذ 
يق��������وم الباح��������ث االجتماع��������ي بمهام 
آليات  التذليل واإلص��������الح وتطبيق 
وقواع��������د البحث االجتماعي والعمل 
بها ف��������ال يحضر بعده��������ا املتداعيان 

وتترك الدعوى".  وذكرت اإلحصائية 
أيض��������ا أن "معام��������الت مكاتب البحث 
االجتماع��������ي أنجزت م��������ا مجموعه ) 
3023( حج��������ة أذن بال��������زواج الثان��������ي 
وحجة ضرورة قصوى كان نصيب 
حج��������ة   )1515( الض��������رورة  حج��������ج 

و)1508( حجة أذن زواج الثاني".
وتلف��������ت اإلحصائية ال��������ى أن "حجج 
الزواج الثاني سجلت أعلى نسبة في 
رئاسة اس��������تئناف نينوى االتحادية 
حي��������ث بلغ��������ت )273( حج��������ة تلته��������ا 
رئاسة استئناف البصرة االتحادية 
حي��������ث بلغت ) 209( حج��������ج ومن ثم 
رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف األنبار 

االتحادية بلغت )181( حجة".
وأع��������زت اإلحصائي��������ة نس��������ب حجج 
الزواج الثاني إلى عدة أسباب منها 
"العقم أو اإلصابة باألمراض املزمنة 
ورغبة الرجل بزوجة ثانية الس��������يما 
عن��������د تحس��������ن وضع��������ه االقتصادي 
وهذه تعتبر من األس��������باب املعروفة، 
الحديث��������ة  األس��������باب  ع��������ن  ناهي��������ك 
وهي االنفتاح عل��������ى العالم ودخول 
التكنولوجيا والسوشيال ميديا في 

التفاصيل الحياتية".
وم��������ن خ��������الل الج��������دول اإلحصائ��������ي 
والرس��������م البياني الخ��������اص بالزواج 
املبك��������ر أوردت اإلحصائية املعلنة أن 
"من أسباب إصدار )حجة الضرورة 
القصوى( السيما أنها عددها كثير، 
ه��������و ضع��������ف الحال��������ة االقتصادي��������ة 
للعائل��������ة وكث��������رة أف��������راد العائلة من 
البن��������ات وكذل��������ك العرف العش��������ائري 
ال��������ذي يدف��������ع األهال��������ي إل��������ى تزويج 
الفتي��������ات بعم��������ر صغي��������ر ناهيك عن 

رغبة القاصرة بالزواج وعدم إكمال 
دراس��������تها". وتضمن��������ت اإلحصائية 
مجموع دع��������اوى )الضم( املعروضة 
على مكات��������ب البحث االجتماعي في 
محاكم األحداث حيث أشارت إلى أن 
"دع��������اوى الضم بلغ��������ت )118( دعوى 
أح��������داث كربالء  تصدرته��������ا محكمة 
فقد بلغ��������ت )42( معاملة ضم تلتها 
محكمة أح��������داث الرصافة فقد بلغت 
)24( معاملة ومن ثم محكمة أحداث 

كركوك". 
دع��������اوى  "ع��������دد  أن  إل��������ى  ولفت��������ت 
مراقبة الس��������لوك ف��������ي مكاتب البحث 
أيضا  األحداث  االجتماعي وملحاكم 
بل��������غ )1062( دع��������وى مراقبة س��������لوك 
توزع��������ت اغلبها ف��������ي محكمة أحداث 
)176( معامل��������ة ومحكمة  ب��������� النجف 
أحداث املثن��������ى ب)172( معاملة ومن 
ثم محكمة أحداث كربالء حيث بلغت 
)150( معاملة مراقبة سلوك وتلتها 
مكاتب البحث االجتماعي في محاكم 

األحداث لبقية االستئنافات". 
يذك��������ر أن هيئة البح��������ث االجتماعي 
تص��������در فصلي��������ا ج��������دوال إحصائيا 
وبياني��������ا يتضم��������ن ج��������دول أعمالها 
لكاف��������ة مكات��������ب البح��������ث االجتماعي 
ف��������ي عم��������وم محاك��������م الع��������راق تب��������ني 
ماهي��������ة  ح��������ول  إحصائي��������ات  في��������ه 
أعماله��������ا ونس��������بة الحس��������م وكذل��������ك 
ارتف��������اع وانخف��������اض الح��������االت ف��������ي 
املناطق االس��������تئنافية كحاالت زواج 
ثانية  القاص��������رات والزواج بزوج��������ة 
وكذل��������ك معام��������الت الض��������م )التبني( 
وحاالت مراقبة الس��������لوك في محاكم 

اإلحداث وكافة املهام املناط بها".

إحصائية رسمية: تزايد في حاالت الزواج الثاني ومعامالت الضم

استئناف األنبار تنظم ورشة
عمل للباحثين االجتماعيين

■ بغداد/ سحر حسين 

ونقل مراس��������ل "القضاء" ع��������ن القاضي 
الحديث��������ي قوله إن "الورش��������ة ش��������هدت 
مناقشة العديد من القضايا واملشاكل 
االجتماع��������ي  الباح��������ث  تواج��������ه  الت��������ي 
لتحسني وابراز دوره وتذليل املصاعب 
التي يواجهها حيث استهلت بمقدمة 
عن تاريخ نش��������أة الباحث االجتماعي 
"دور  أن  إل��������ى  منوه��������ا  وأهميت��������ه"، 
الباح��������ث االجتماع��������ي ال يقتصر على 
محاكم األحوال الش��������خصية، بل أيضًا 
ف��������ي محاك��������م األح��������داث ودور رعاي��������ة 

القاصرين".
"القاض��������ي  أن  الحديث��������ي  وأض��������اف 
يس��������تعني بالبحث االجتماعي والذي 
يعتبر من العناص��������ر املعينة للقضاء، 
وقد عرف��������ت املحاك��������م العراقية البحث 
الع��������ام  ف��������ي  م��������رة  ألول  االجتماع��������ي 
الش��������ؤون  وزارة  عين��������ت  حي��������ث   1954
االجتماعي��������ة ع��������ددا م��������ن املوظفات من 
خريج��������ات ف��������رع الخدم��������ة االجتماعية 
باحثات اجتماعي��������ات وانتدبن للعمل 
لتل��������ك  الش��������رعية وكان  املحاك��������م  ف��������ي 
التجربة عل��������ى حداثتها نتائج مثمرة 
رغم ان البحث االجتماعي كان يقتصر 
على حاالت الطالق فقط واستمر األمر 
على ذلك حتى ع��������ام 1971 حيث قررت 
إنه��������اء  االجتماعي��������ة  الش��������ؤون  وزارة 
انتدابه��������ن وبقي��������ت املحاكم الش��������رعية 
دون بحث اجتماعي باستثناء بعض 
املحاك��������م الت��������ي اس��������تعانت باملوظفات 
م��������ن كوادرها للقيام بهذه املهمة وكان 

عملهن قليل الجدوى".
وتاب��������ع "بعد العام 1974 اتجهت وزارة 
العدل الى تعزي��������ز البحث االجتماعي 
الش��������خصية  األح��������وال  محاك��������م  ف��������ي 
اجتماعي��������ات  باحث��������ات  تعي��������ني  فت��������م 
املس��������تلزمات  وهي��������أت  متخصص��������ات 
الكفيلة بتس��������يير العمل وبدأت صورة 
البحث االجتماعي تس��������ير في طريقها 
الصحي��������ح، ولم يكن ثم��������ة ذكر للبحث 
األح��������وال  قان��������ون  ف��������ي  االجتماع��������ي 
الش��������خصية او ف��������ي قان��������ون املرافعات 

املدنية وكانت أول إشارة إليه قد وردت 
في التعديل الخامس لقانون األحوال 
الشخصية لعام 1980 حيث نص على 
ان��������ه )ال يعت��������د بالوكالة ف��������ي إجراءات 
البح��������ث االجتماعي او التحكيم او في 
ايق��������اع الط��������الق( وق��������د كان الكثير من 
مقدم��������ي دع��������اوى الط��������الق واملنازعات 
العائلية يتهرب من البحث االجتماعي 
ومن إج��������راءات املحكمة التي تس��������عى 
من ورائها إل��������ى التوفيق بني الطرفني 
وذلك عن طريق توكيل وكيل لحضور 
املرافع��������ات وايق��������اع الط��������الق وبذلك ال 
يبقى مجال إلجراء البحث االجتماعي 
لتقصي أس��������باب الخالف والعمل على 
إزالته لذا فقد ص��������در التعديل املذكور 

ليضع األمور في نصابها الصحيح".
 وب��������ني القاض��������ي الحديث��������ي ان "عم��������ل 
لعمل  مس��������اند  االجتماع��������ي  الباح��������ث 
القاض��������ي بالنظر ل��������كل دعاوى الطالق 
وغيره��������ا اذ يعمل عل��������ى التوفيق بني 
الزوجني ومعرفة األس��������باب الحقيقية 
للدعوى والتي تكون غالبا مس��������تورة 
وراء األقنع��������ة الظاه��������رة ويعتبر دوره 
كالوس��������يط بني القاضي واألس��������رة من 

جه��������ة وبني افراد األس��������رة نفس��������ها من 
جه��������ة اخ��������رى، وهن��������ا يؤم��������ن للباحث 
االجتماع��������ي فرص��������ة لإلصغ��������اء أكث��������ر 
لصاح��������ب املش��������كلة حي��������ث ان طبيع��������ة 
عمل��������ه القضائي تقتض��������ي ذلك، فضال 
عن قي��������ام الباحث االجتماعي بزيارات 
ميدانية ألصح��������اب العالقة مما يتيح 
ل��������ه التع��������رف على املش��������كلة ع��������ن قرب 
ودراسة البيئة الصحية واالجتماعية 
لصاح��������ب املش��������كلة او األس��������رة وذل��������ك 
لربط املعلوم��������ات والتحليل للوصول 
إل��������ى الح��������ل املناس��������ب ويق��������وم بتقديم 
تقري��������ر مفصل عن الحالة التي تابعها 
األس��������باب  ع��������ن  للقاض��������ي  ويكش��������ف 
الحقيقي��������ة للمش��������كالت ويمكن اعتبار 
تقريره كتقرير الخبير التي يس��������تعني 
بها القاض��������ي في إج��������راءات املحاكمة 
والحكم وكذلك ف��������ي قضايا الحضانة 

واملشاهدة ومراقبة السلوك".
من جهته، بني الباحث االجتماعي إياد 
إسماعيل خليل / من محكمة األحوال 
الشخصية في هيت أهم املعوقات التي 
تعترض عملهم قائاًل "هناك دعاوى ال 
تستوجب إحالتها على مكتب الباحث 

االجتماع��������ي كون العمل فيها روتينيا 
يؤدي الى تأخير حسم الدعوى فضال 
ع��������ن الكثير م��������ن األعباء الت��������ي تترتب 
الش��������خصية،  املدع��������ني ببحوثهم  على 
ومن ه��������ذه الدع��������اوى تصديق الطالق 
الخارجي املنتهي��������ة عدة الزوجة فيها. 
وكذل��������ك طل��������ب الزوج��������ة التفري��������ق قبل 
الدخ��������ول، فضال عن الدعاوى الخاصة 
بالتفريق استنادا ألحكام قرار مجلس 
قيادة الثورة )املنحل( رقم 15۲۹ لسنة 
۱۹۸۰ كون الزوج مجهول محل االقامة 
او مس��������جونا، والدع��������اوى املقام��������ة من 
قب��������ل الزوجة املطلقة وف��������ق قرار 15۲۹ 
لسنة 1985 والخاصة بتأييد حضانة 
أطفاله��������ا ودعاوى التفريق للنش��������وز، 
وأيض��������ًا املعام��������الت الخاص��������ة بحجة 

الوصاية وحجة الضرورة".
وش��������هدت الورشة مش��������اركة الباحثني 
عم��������ل  لتقلي��������ص  ومقترح��������ات  ب��������آراء 
الدع��������اوى والحج��������ج الت��������ي ال تحتاج 
تدخله��������م فيها لغ��������رض التخفيف من 
الزخ��������م الحاص��������ل في املحاكم بس��������بب 
تأخر الدعاوى في البحث االجتماعي 

والذي يمثل هدف الورشة األساسي.

■ رئاسة محكمة استئناف األنبار االتحادية 

■ بغداد / عالء محمد 
 

ذك��������ر رئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة 
االتحادي��������ة القاضي عماد خضير الجابري أن أبواب 
القضاة مفتوحة أمام جميع املحامني في حال وجود 
سلبيات أو معوقات تواجههم أثناء العمل، الفتا إلى 
أن هناك بعض الس��������لبيات واملالحظ��������ات أيضا على 
عمل بع��������ض املحامني والتي يج��������ب ان تعمل النقابة 

على معالجتها.
يأتي ذلك خالل عقد ندوة حوارية حضرتها "القضاء" 
في رئاس��������ة محكمة رئاسة استئناف بغداد الرصافة 
االتحادية برئاسة رئيس االستئناف القاضي عماد 
خضير الجابري ونقيب املحامني والس��������ادة القضاة 
ورؤس��������اء هيئ��������ات االنت��������داب ف��������ي محاك��������م الرصافة 
ملناقش��������ة املعوقات واملش��������اكل الت��������ي تواجههم اثناء 

عملهم في املحاكم.
وق��������ال القاضي عماد خضي��������ر الجابري إن "هذا اللقاء 
مع السادة املحامني الهدف منه الوقوف على املشاكل 
واملعوق��������ات التي تواجههم أثن��������اء عملهم في املحاكم 
وإيجاد الحلول املناس��������بة لها وفقا لألطر القانونية 

املتبعة في جميع املحاكم".
وأش��������ار الجابري إلى أن "محام��������ي االنتداب يجب ان 
ال يك��������ون عمله ش��������كليا وانما يجب أن يق��������وم بدوره 
القانون��������ي واألخالقي إزاء الواج��������ب الذي كلف به من 
قبل املحكمة"، موضحا أن "الس��������ادة القضاة يعملون 
بجد واجتهاد وفي الكثير من االحيان يكون عملهم 
مس��������تمرا إلى ما بعد الدوام الرس��������مي من اجل انجاز 

معامالت املواطنني ".
بدوره عبر الس��������يد نقيب املحام��������ني العراقيني ضياء 
السعدي "عن ش��������كره لرئيس مجلس القضاء األعلى 

القاض��������ي الدكتور فائق زيدان للتعاون املس��������تمر مع 
السادة املحامني"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "أهمية 
التواص��������ل م��������ع الس��������لطة القضائي��������ة كونها ش��������ريكا 

أساسيا في صيانة الحق والعدالة".
الس��������عدي بني أن "النقابة ال تقب��������ل بأي محاٍم يحاول 
اإلس��������اءة إلى عمل املؤسسة القضائية وتتعامل معه 
بحزم كوننا ندافع عن املحامي الذي يتعرض للظلم 

أو اإلجحاف وغير ذلك فهو يتحمل املسؤولية".
وأوض��������ح أن "التعامل الس��������ادة القض��������اة مع املحامني 
بشكل مختلف عن باقي املراجعني هو لقطع الطريق 
أم��������ام ضع��������اف النفوس الذي��������ن يحاولون اس��������تغالل 
املراجع��������ني لتحقي��������ق الكس��������ب غي��������ر مش��������روع،الفتا 
إل��������ى أن " املحام��������ني هم جزء من املؤسس��������ة القضائية 
وكالنا يعمل على تحقيق العدالة وس��������يادة القانون 
وأية إس��������اءة للقضاء هو إس��������اءة لرجال القانون في 

العراق".
ونوه بأن "الس��������ادة القضاة يقوم��������ون بأعمال كبيرة 
ومتمي��������زة بالرغم م��������ن الع��������دد الكبير م��������ن الدعاوى 
املعروضة أمامهم والتي تس��������تحق اإلشادة والتقدير 
م��������ن قبل الجمي��������ع"، مش��������يرا إلى أن "املحام��������ني الذين 
لديهم اعتراض على قرارات القاضي بإمكانهم إتباع 

طرق الطعن القانونية التي رسمها لهم القانون".
وفي الختام قدم عدد من املحامني جملة من املشكالت 
واملعوق��������ات الت��������ي تخص عمله��������م باملحاك��������م بعدما 
طرح��������وا مالحظاته��������م بش��������أن العمل في ظ��������ل أجواء 
س��������ادتها روح التفاع��������ل لالرتقاء بواق��������ع العمل، كما 
نوقش��������ت األمور القانونية وأخ��������رى تتعلق بالجانب 
االداري تخ��������ص عمل املحامني حيث ت��������م النظر فيها 
 واإلجاب��������ة عل��������ى االستفس��������ارات الت��������ي طرحت خالل 

هذه الندوة".

ندوة حوارية لمناقشة عمل 
المحامين في استئناف الرصافة

■ رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية .. عدسة/ حيدر الدليمي
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أصدرت هيئة البحث 
االجتماعي في 
مجلس القضاء األعلى 
إحصائيتها الفصلية 
للفصل الثالث من العام 
الحالي والتي أوردت 
تفاصيل حسم الدعاوى 
االجتماعية في كافة 
املحاكم التابعة إلى 
مجلس القضاء األعلى. 
وتشير اإلحصائية إلى أن 
"أعداد املعامالت املنجزة 
خالل أشهر الفصل الثالث 
)تموز، أب، أيلول( بلغت 
)3793( معاملة من مجموع 
املعامالت البالغ )37796( 
معاملة حسم منها ما 
نسبته %79 تضمنت 
دعاوى صلح وإبطال.

■ بوابة الدخول لمقر مجلس القضاء االعلى في العاصمة بغداد.. عدسة/ حيدر الدليمي

نظمت رئاسة محكمة استئناف األنبار االتحادية، ورشة عمل ملناقشة دور الباحث االجتماعي 
واملعوقات التي تواجهه في محاكم األحوال الشخصية واالحداث ودور رعاية القاصرين.

وذكر مراسل املركز االعالمي ملجلس القضاء االعلى، ان استئناف االنبار نظمت ورشة تحت عنوان 
)االشكاليات وتشخيص االسباب التي جعلت دور الباحث االجتماعي روتينيا( بمقر رئاسة املحكمة 

وبمشاركة عدد من الباحثني االجتماعيني من جميع محاكم اقضية محافظة االنبار، حاضر فيها 
قاضي محكمة االحوال الشخصية في الرمادي احمد خليل صالح الحديثي.
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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.

والتطرف: عملية بناء مؤس��������س لتنمي��������ة املعتقدات 
والعواط��������ف والس��������لوكيات بش��������كل غي��������ر صحي��������ح 
 عن املعتق��������دات الخاطئة والت��������ي هي قناعات 

ً
فض��������ال

عميقة تتع��������ارض مع القي��������م األساس��������ية للمجتمع، 
 التط��������رف تعبي��������ر عن س��������لوكيات 

َّ
وبالنهاي��������ة  ف��������إن

ُمخالف��������ة للقي��������م واملب��������ادئ، االجتماعي��������ة والثقافية  
تتخذ هذه السلوكيات أفعاال مجرمة تنتهك االسس 
االجتماعي��������ة التي دأب املجتمع على تنميتها والتي 
تؤمن بحالة التنوع واالعتدال والوس��������طية س��������لوكا 
ومنهج��������ًا وتعن��������ي كلم��������ة ُمتطّرف حس��������ب م��������ا يراه 
املفك��������رون بالتحدي��������د: "الفرد الضعي��������ف الذي يقوم 
بتغيي��������ر تصورات��������ه ومعتقدات��������ه بس��������بب التعرض 
لتأثير )قد يكون عبر اإلنترنت أو منشورًا أو اتصاال 
مباش��������را بني ش��������خص وآخر( ليصبح أكث��������ر تطرفًا 
بطبيعته مم��������ا قد يؤدي إلى أعمال متطرفة" وهناك 
مجموع��������ة كبيرة م��������ن املفاهيم تندرج تح��������ت أنواع 
التطرف؛ ومنها التطرف العنيف والذي ُيش��������ير إلى 
عتقدات بأعماٍل إرهابية، كذلك 

ُ
التعبير عن اآلراء وامل

الحال بالنس��������بة إلى التطرف الفكري والذي يغرس 
مفاهي��������م ومعتق��������دات خاطئ��������ة ل��������دى الف��������رد ُمخالفة 

للقيم األخالقية، والتطرف االجتماعي والسياس��������ي 
والعلمي. والتطرف هو أكثر األس��������لحة الفتاكة التي 
جتمع��������ات، بكافة أش��������كاله وأنواع��������ه، لذلك 

ُ
دم��������ر امل

ُ
ت

ينبغي على الفرد والجماعات ُمحاربة جميع األفكار 
عتق��������دات الت��������ي ليس له��������ا أي صلٍة م��������ن الصحة، 

ُ
وامل

واالبتع��������اد ع��������ن الجماع��������ات املش��������بوهة، والحرص 
على التمس��������ك باألفكار والتعاليم املبنية على القيم 
األخالقي��������ة والتربوي��������ة. وي��������رى  العال��������م االمريك��������ي 
االجتماعي النفسي )اريك هوفر( ان الحجر االساس 
ف��������ي عملية التطرف هو االحب��������اط  وبذلك يقول: ) إن 
إحباطن��������ا عندما نمل��������ك الكثير ونري��������د املزيد يفوق 
إحباطن��������ا عندما ال نملك ش��������يئًا ونريد القليل، نحن 
أقل تذمرًا حني نفقد أش��������ياًء كثيرة منا، حني ال نفقد 
إال ش��������يئًا واحدًا(. ويرى في اليأس والبطالة مناخا 
خصبا للتط��������رف : )ان اليأس الذي تس��������ببه البطالة 
ال ينبع من خوف الفقر فحس��������ب، وإنما من مواجهة 
مس��������تقبل من الفراغ؛ والعاطلون ينزعون إلى اتباع 
الذين يبيعونهم األمل قبل اتباع الذين يقدمون لهم 
الع��������ون.( فبضاع��������ة الجماعات املتطرف��������ة في االيقاع 
بضحاياه هو انهم يبيعون له االمل الخادع الوهمي 

وحني ال يجد هؤالء الرعاية املطلوبة يكونون صيدا 
سهال للمتطرفني.

ان وجود متطرفني بالتأكي��������د يعني في طرفه اآلخر 
ان هن��������اك معتدل��������ني قادري��������ن عل��������ى التأثي��������ر والتأثر 
ز 

ّ
بالض��������د من هؤالء، وكما يقول هوفر )ال ش��������يء يعز

ثقتنا بالنفس ويساعدنا على العيش معها كالقدرة 
املس��������تمرة على اإلبداع: أن نرى األشياء تنمو وتكبر 

بني أيدينا يومًا بعد يوم(.
 ان  الهيكلي��������ة التنظيمي��������ة لحال��������ة التط��������رف تش��������كل 
ثنائي��������ة مهم��������ة اولها الهيكلي��������ة البنيوي��������ة للتطرف 
وهذه مرتبطة بالناحي��������ة البايلوجية الجينية التي 
تت��������م االش��������ارة اليها من��������ذ مرحلة الطفول��������ة وتتمثل 
بمجموعة من الصفات وهي العناد وامليل الى العنف 
والرغبة في االستحواذ على االشياء وتدميرها بعد 
ذلك، وظهور مالمح التطرف يستدعي فهم مجتمعي 
للتعامل مع حاالت التطرف البنيوي اوال لدى االطفال 
ومحاول��������ة الحد منها وتش��������ذيبها وهي اول اس��������س 
مكافحة التطرف ثم بعد ذلك تأتي الهيكلية البيئية 
والتي تش��������مل البيئة بجميع مكوناتها االجتماعية 
والثقافية واالقتصادي��������ة، وهذه هي البيئة الخصبة 

واملناخ��������ات املهم��������ة لتنمي��������ة التطرف وبناء أسس��������ه، 
ويرى )هوف��������ر(  في كتاب��������ه )املؤم��������ن الحقيقي( فانه 
اضافة الى االحباط فان الجماعات املتطرفة تصطاد 
وتخل��������ق املتطرف��������ني عبر ط��������رق معينة اهمه��������ا انها 
تقدم لهم االم��������ل املفقود فيتبعون املتطرف باعتباره 
ضوءًا في نهاية نفق حياتهم البائسة، لذلك تجدهم 
يضخم��������ون ذواتهم عبر الش��������حن والتغذي��������ة الذاتية 
الراجع��������ة التي ترى في املجتم��������ع او النوع والطائفة 
واملذه��������ب واملنطقة واالمت��������داد العش��������ائري والقبلي 
واالكث��������ر الديني هو منتج ذات��������ي  البد من تحصينه 
عبر الغاء االخر والقض��������اء عليه، او مصادرة حقوق 
وحريات اآلخري��������ن، ويرى ان هناك محبطني مؤقتني 
ومحبط��������ني دائم��������ني، تعم��������ل الجه��������ات املتطرفة على 

استمالتهم واالستحواذ عليهم.
 ان الخطاب املتطرف هو الخالق الحقيقي للمناخات 
املؤسسة لبنى التطرف واملؤدي بالنهاية الى اإلرهاب، 
والجماع��������ات املتطرف��������ة ترى ف��������ي الحري��������ة والجمال 
أعداءها األزلي��������ني لذلك تعمل على اس��������تعباد االخر 
عبر هيكلية تنظيمية قائمة على الخضوع التراتبي 
داخ��������ل الجماعات بالش��������كل الذي ال يت��������رك للمتطرف 

مس��������احة من الحرية للتفكر والتمع��������ن اضافة الى ان 
اي رؤى جمالي��������ة تعتبر منافية للفكر املتطرف لذلك 
وعند س��������يطرة الجماعات املتطرفة االرهابية عملت 
على الغ��������اء املناهج االكاديمية عب��������ر مناهج جديدة 
متطرف��������ة اضافة الى تحطيمه��������ا للتماثيل والنصب 
الفني��������ة والتراثية وهو ما ملس��������ناه وش��������اهدناه عند 
تحطيم تماثيل بوذا في أفغانستان ومدينة الحضر 
االثرية في املوصل. ان تجريم التطرف لم يكن بعيدًا 
عن لحاظ املش��������رع ولكنه موزع في القوانني العقابية 
ونص��������وص التجريم ال��������وارد القوانني االخرى واالمر 
بحاجة معالجة تش��������ريعية يك��������ون محورها تجريم 
التطرف العنيف يستوعب حاالت التجريم املنتشرة 
ف��������ي القوان��������ني ليتخ��������ذ التط��������رف قاعدت��������ه القانونية 
الجزائية املجرمة، واذا كانت االستراتيجية الوطنية 
ملكافحة التط��������رف العنيف تعمل على ضرورة العمل 
ملنع عودة الفكر املتطرف والحد من خطاب الكراهية، 
فان وجود تنظيم تش��������ريعي موح��������د يجرم التطرف 
بكل اش��������كاله وأنواعه، ام��������ر ال غنى عنه لتحقيق ذلك 
ف��������ي الجانب العالجي م��������ن اإلس��������تراتيجية الوطنية 

ملكافحة التطرف العنيف.

القاضي ناصر عمران 

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

االشتراك واالرتباط في االدعاء استثناء 
من وجوب وحدة عريضة الدعوى

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز املبادئ 

القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 

االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(

3245/ الهيئة االستئنافية عقار/ 2021

املبدأ:
اس��������تقر قضاء محكمة التمييز االتحادية على عدم 
جواز مطالبة الشريك لشريكه اآلخر برفع املشيدات 
والبن��������اء وإنم��������ا له الح��������ق باملطالبة بأج��������ر املثل عن 

سهامه في دعوى مستقلة إن توافرت شروطها.

القرار:
لدى التدقيق واملداولة وج��������د ان الطعن التمييزي مقدم 
 ولدى عطف 

ً
ضم��������ن املدة القانونية، قرر قبوله ش��������كال

النظ��������ر على الحك��������م املميز وجد انه صحي��������ح وموافق 
للقانون ذل��������ك إن الثابت من التحقيق��������ات التي أجرتها 
املحكم��������ة وصورة قي��������د العقار موض��������وع الدعوى بأن 
الطرفني هم ش��������ركاء في العقار املرقم )21/697( تكية 
وبالتال��������ي فأن مطالب��������ة املدعي )املمي��������ز( بإلزام املدعى 
عليه )املميز عليه( برفع التجاوز عن س��������هامه الس��������ند 
له��������ا من القانون ذلك إن ما اس��������تقر علي��������ه قضاء هذه 
املحكمة بقرارها املرق��������م )404/هيئة عامة/2011( في 
2012/2/28 على عدم جواز مطالبة الش��������ريك لشريكه 
األخر برفع املش��������يدات والبن��������اء وإنما له الحق باملطالبة 
بأجر املثل عن س��������هامه في دعوى مستقلة إن توافرت 
ش��������روطها وبالتالي فأن دعوى املدعي فاقدة لسندها 
القانوني وواجبة الرد وه��������ذا ماقضى به الحكم املميز 
لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل املميز 
رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق استنادًا الى احكام 

املادة )2/210( مرافعات مدنية في 2021/7/28م.
 

10337/ هيئ��������ة االحوال الش��������خصية واملواد 
الشخصية/ 2021 

املبدأ: 
إباحة الس��������كن في عقار والد ال��������زوج للزوجني حال 
الحي��������اة الزوجي��������ة ال يصل��������ح أن يكون س��������ببًا لحق 
السكن في العقار إستنادًا ألحكام القانون رقم 77 

لسنة 1983 املعدل.

القرار:
لدى التدقيق واملداولة وج��������د أن الطعن التمييزي مقدم 
ضمن امل��������دة القانونية قرر قبوله ش��������كال ولدى عطف 
النظر على الحكم املميز وجد انه غير صحيح ومخالف 
ألحكام الشرع والقانون الن املالحظ أن العقار موضوع 

حق الس��������كنى تع��������ود ملكيت��������ه لوالد املدع��������ي )املميز( 
وحسب سند العقار املبرز بالدعوى مما كان يقتضي 
باملحكم��������ة التحقق أن كان الج��������زء الذي كان املتداعيان 
يس��������كناه حال حياتهما الزوجي��������ة بموجب عقد ايجار 
او بأباح��������ة من والد املدعي ألهمي��������ة ذلك الن االباحة ال 
يصلح أن تكون س��������ببا لحق السكنى استنادا ألحكام 
القانون رقم77 لس��������نة 1983 املعدل، وحيث أن املحكمة 
اص��������درت حكمها املميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل 
بصحته. لذا قرر نقضه واعادة الدعوى إلى محكمتها 
التب��������اع ما تق��������دم على أن يبقى رس��������م التميي��������ز تابعا 
للنتيجة وصدر القرار باالتف��������اق في2/محرم/1443ه�� 

املوافق2021/8/10م.
 

14709/ الهيئة الجزائية/ 2021 

املبدأ:
))ان ط��������رق الطعن باألحكام ق��������د نص عليها قانون 
اص��������ول املحاكم��������ات الجزائية ذي العدد 23 لس��������نة 
1971 املع��������دل ضمن الكتاب الراب��������ع... ولم يكن من 
ضمنها الطعن بطريق التدخ��������ل التمييزي بقرارات 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادية وحي��������ث ال يجوز ايراد 

طعن لم يرد فيه نص قانوني...((.

القرار:
ل���������دى التدقي��������ق واملداولة وج��������د إن املحكومة )ر. س. 
ح( وبواس��������طة وكيلها املحام��������ي )غ.ا( طلبت التدخل 
تميي��������زًا بق��������رار محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة بالعدد 
13748/ الهيئ��������ة الجزائية/ 2020 في 27/ 10/ 2020 
ولي��������س كما ورد في عريضة الطل��������ب بالعدد 1547/ 
هيئة جزائي��������ة / 2020 في 23/ 12/ 2020 املتضمن 
تصديق قرار محكم��������ة جنايات ذي قار في الدعوى 
املرقم��������ة 361/ ج/ 2020 ف��������ي 13/ 7/ 2020 بتجريم 
املحكومة اعاله وفق القرار 234 لسنه 2001 والحكم 
عليها بالس��������جن ملدة خمسة عش��������ر سنه وحيث ان 
طرق الطع��������ن باألحكام قد نص عليها قانون اصول 
املحاكمات الجزائية ذي الرقم 23 لسنه 1971 املعدل 
ضم��������ن الكت��������اب الرابع، امل��������واد 243 لغاي��������ة 279 منه 
ول��������م يكن في ضمنها طري��������ق الطعن بطريق التدخل 
التمييزي بقرارات محكمة التمييز االتحادية وحيث 
ال يج��������وز ايراد طعن لم يرد فيه نص قانوني لذا قرر 
 وصدر القرار باالتفاق في 29/ 8/ 

ً
رد الطلب ش��������كال

2021 م.

مناخات البنى المؤسسة للتطرف

إن الدعوى هي الوسيلة القانونية للفرد 
لطلب الحماية لحقه او مركزه القانوني 

من القضاء، وعلى من يريد االلتجاء 
للقضاء ان يتبع الطريق القانوني الذي 
حدده قانون املرافعات القامة الدعوى 

لطلب الحماية الذي هو مجموعة 
إجراءات وضعها القانون لتنظيم حق 

اللجوء للقضاء

ومبن��������ى هذا من الناحي��������ة القانونية ان املحكمة 
ال يمكنها ان تف��������رض بإرادتها الخاصة احترام 
الحقوق الشخصية لألفراد وال ان توفر الحماية 
له��������ا إاّل بناًء على هذا الطلب, ذلك ان املبدأ العام 
ان االف��������راد احرار في التصرف بحقوقهم، كما ان 
باالمكان تسوية النزاعات التي تنشأ بصددها 
بالطريق��������ة التي تالئمهم، والقي��������د الذي يرد في 
ه��������ذا املجال ه��������و منعهم من اس��������تيفاء حقوقهم 

بأنفسهم.
وحيث أن إج��������راءات إقامة الدعوى تمر بمراحل 
حت��������ى تنتهي بصدور حك��������م قضائي فاصل في 
موضوعه��������ا ما ل��������م يط��������رأ عليها ط��������ارئ معني 
يعيق س��������يرها وكما عّبر عن��������ه قانون املرافعات 
املدنية رقم )83( لس��������نة 1969, باألحوال الطارئة 
على الدع��������وى, اما الكيفية الت��������ي تتم بها إقامة 
الدعوى فق��������د حددها قان��������ون املرافعات املدنية, 

حي��������ث أكدت الفقرة )1( من املادة )44( من قانون 
املرافع��������ات املدني��������ة ان )كل دع��������وى يجب ان تقام 
بعريضة( ف��������إذا حصل ان أق��������ام املدعي أكثر من 
دع��������وى بعريض��������ة واحدة ف��������ان املحكم��������ة تكلفه 
بحصر طلباته في دعوى واحدة وصرف النظر 
ع��������ن الباقي, وان ذلك ال يمنعه من رفعها مجددا 
بعريضة مستقلة لكل دعوى, فان لم يوافق على 
ذل��������ك تقرر املحكم��������ة رد دعواه عل��������ى ان يكون له 
الحق برفع تلك الدعاوى بعرائض مستقلة وفق 

االصول.
ولكن هذا املبدأ -وح��������دة عريضة الدعوى- اورد 
عليه القانون بعض االستثناءات, وبذلك يكون 
القانون قد تضمن االصل واالستثناء, اذ أجازت 
الفق��������رة )5( من املادة )44( م��������ن قانون املرافعات 
املدنية "اقامة الدعوى بعريضة واحدة اذا تعدد 
املدعون وكان في ادعائهم اش��������تراك او ارتباط", 
وحالة االش��������تراك كاالدعاء بدين عن عني عائدة 
للمدعني فيعد دينا مشتركا ثمن املبيع املشترك 
او ثمن مبيع الشيئني ولو كانا غير مشتركني ما 
دام البيع قد صدر صفقة واحدة من غير تعيني 
ثمن حصة كل واحد, وكذلك يعد دينا مش��������تركا 
الدي��������ن اآليل باالرث لعدة ورث��������ة كأن يدعي عدة 
ورثة بدين على مدين مورثهم او عني عائدة له.
وكذل��������ك اجاز املش��������ّرع قبول الدع��������وى بعريضة 
واح��������دة اذا كان هن��������اك ارتب��������اط ف��������ي االدع��������اء, 
واالرتب��������اط هو قيام الصلة الوثيقة بني دعويني 
يعد لزام��������ا جمعهما امام املحكمة ذاتها كوحدة 
املوضوع او وحدة السبب بينهما او يكون محل 
االلتزام غير قابل للتجزئة لطبيعته مما يجتمع 
ل��������دى املدعني عالقة خصمية بكل اجزاء الدعوى 
يصح معه الحضور لكل منهم كخصم على ذلك 

الجزء, وعلى ذلك جاءت نصوص القانون املدني 
بهذا الخصوص فقد نصت املادة )336( منه على 
ان )يكون االلتزام غير قابل لالنقسام:1 – اذا ورد 
عل��������ى محل ال يقبل بطبيعته ان ينقس��������م. 2 – اذا 
تبني م��������ن الغرض الذي رمى الي��������ه املتعاقدان ان 
االلتزام ال يجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت 
نية املتعاقدين الى ذلك(, كما نصت املادة )337( 
من��������ه عل��������ى ان )1 – اذا تعدد املدين��������ون في التزام 
غير قابل لالنقس��������ام كان كل منهم ملزما بوفاء 
الدي��������ن كام��������ال. 2 – وللمدي��������ن الذي وف��������ى الدين 
حق الرج��������وع على الباقني كل بق��������در حصته اال 
اذا تب��������ني من الظروف غي��������ر ذلك( في حني نصت 
امل��������ادة )338( منه على ان )1 – اذا تعدد الدائنون 
في الت��������زام غير قاب��������ل لالنقس��������ام او تعدد ورثة 
الدائ��������ن في هذا االلتزام جاز ل��������كل دائن او وارث 
ان يطالب باداء االلتزام كامال، فاذا اعترض احد 
الدائن��������ني او الورثة على ذل��������ك كان املدين ملزما 
باداء االلتزام للدائنني مجتمعني او بأداء الشيء 
محل االلت��������زام. 2 – ويرجع الدائنون على الدائن 

الذي استوفى االلتزام كل بقدر حصته(
يتضح مما تقدم ذكره ان تحديد معنى االرتباط 
او االش��������تراك ف��������ي الدعوى يوج��������ب التحقق عن 
مص��������در العالق��������ة القائمة ب��������ني املدع��������ني, ذلك ان 
مصادر الحق الش��������خصي كم��������ا حددها القانون 
هي العقد واإلرادة املنفردة والعمل غير املشروع 
والكس��������ب دون س��������بب والقانون, كما أن مصادر 
الحق العيني هي امللكية واس��������باب كسبها وما 
يتف��������رع عنها من حقوق عينية أصلية او تبعية, 
ه��������ذا فضال ع��������ن ان االرتباط قد يك��������ون مصدره 
واقعة قانونية او مركزا قانونيا كما في مسائل 

األحوال الشخصية.

●  7th Year  Issue (70) December 2021السنة السابعة/ العدد )70( كانون األول  2021

 
ً
ل التطرف ظاهرة حياتية تستمد كينونتها الوجودية من مجموعة عوامل فاعلة تتسق بها وتمنحها النمو والتعافي لتشكل تغوال

ّ
يشك

اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا يوسم راهن يومنا ويرسم طريقا مجهوال ملستقبلنا، ويعد مفهوما عصيا على التحديد ولعل اشارته اللغوية 
في املعنى باعتباره )تجاوز حد االعتدال( هو في حد ذاته غير دقيق بارتهانه الى مكان وزمان معينني فما يعنيه  االعتدال في مرحلة زمنية 

معينة وفي مكان محدد قد ال يعني ذات مفهوم االعتدال في مكان وزمان آخر، وحني نضعهما في ثنائيات معينة، فالتطرف واالعتدال 
مفهومان متغيران بحسب مناخاتهما البيئية واالجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية،فحني يعرفه القاموس العربي بالغلو فان للمفهوم 
االنكليزي اللغوي معنى مقارب له  والذي يعني : "حالة الذهاب إلى أقصى الحدود"  واالنغالق العقائدي والجمود الفكري وهو أسلوب خِطر 

ر للفرد أو الجماعة"، وُهناك مرادفات لكلمة تطرف، ومنها:  الدوجماطيقية والتعصب. مدمِّ

https://www.hjc.iq/view.69097/
https://www.hjc.iq/view.69098/
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موجز المحاكم
المؤبد مرتين

أصدرت املحكم��������ة الجنائية املركزية 
حكم��������ني بالس��������جن املؤب��������د ينف��������ذان 
بالتعاق��������ب بحق مج��������رم عن جريمة 
قت��������ل )ش��������قيقاته االثن��������ني( بعدم��������ا 
نش��������رت إحداهن صوره��������ا الخاصة 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وذكر مراس��������ل "القض��������اء" أن "املجرم 
اعترف بقتل شقيقاته االثنني بسبب 
نشر إحداهن لصورها الخاصة على 
مواق��������ع التواص��������ل االجتماعي االمر 
الذي تس��������بب بنش��������وب ش��������جار بني 

الشقيقتني وشقيقهما )الجاني(".
وأض��������اف ان "املج��������رم اثن��������اء ارتكاب 
الجريمة كان تحت تُأثير املشروبات 
الكحولية واستغل غياب االب واالم 
عن املنزل ، الفتا إل��������ى أن املجرم قام 
بطعن الضحية بال��������ة حادة ومن ثم 
اطل��������ق الن��������ار عليهن من مسدس��������ه"، 
مش��������يرا إل��������ى أن "املحكم��������ة وج��������دت 
االدلة كافية إلصدار الحكمني بحقه 
وفق��������ا ألحكام امل��������ادة 406 من قانون 

العقوبات".

مركز حمورابي
استئناف  رئاس��������ة محكمة  باش��������رت 
االتحادية باستقبال فحص  ميسان 
الدم للمقبلني عل��������ى الزواج في مركز 
حموراب��������ي الصح��������ي داخ��������ل مبن��������ى 

املحكمة.
وذكر مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
ال��������ذي  "املرك��������ز  أن  األعل��������ى  القض��������اء 
افتتحته رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
ميسان الشهر املاضي يستقبل أكثر 
من )60( مراجع��������ا لطلب فحص الدم 
يوميا"، الفت��������ا إل��������ى أن "املركز يحدد 
موعد االستالم للفاحصني أمده يوم 

واحد".  
وأشار إلى أن "افتتاح مركز حمورابي 
الصح��������ي القى ترحيبا كبيرا س��������واء 
م��������ن املواطن��������ني أو م��������ن املختص��������ني 
القانوني��������ني إذ اختصر على املراجع 
الجهد والكلفة عند مراجعته السيما 
أن موقعه داخل مبنى رئاسة املحكمة 
في مركز مدين��������ة العمارة، فضال عن 

انسيابية وسرعة ودقة اإلجراءات".

جرائم الشرف
أن  رس��������مية  إحصائي��������ة  أفصح��������ت 
محاكم باب��������ل لم تس��������جل أي جريمة 
ش��������رف أو ما تس��������مى ب�"غس��������ل العار" 

خالل العامني الحالي واملاضي.
أعدتها  الت��������ي  وأوردت اإلحصائي��������ة 
ش��������عبة اإلحصاء في رئاسة محكمة 
اس��������تئناف بابل االتحادية أن "عامي 
2020 و2021 ل��������م يس��������جل أي منه��������ا 
جريمة ش��������رف واحدة، ول��������م ترد إلى 
محاكم التحقيق أو الجنايات قضايا 

من هذا النوع".
وأضاف��������ت اإلحصائي��������ة أن "األع��������وام 
املاضية شهدت أرقاما لجرائم غسل 
الع��������ار إذ س��������جلت محاك��������م التحقيق 
خم��������س قضايا خ��������الل أع��������وام 2019 
و2018 و2017، بينما سجلت محاكم 
الجناي��������ات خ��������الل األع��������وام الثالث��������ة 
نفس��������ها 4 قضاي��������ا". وع��������د مراقبون 
قانونيون أن هذه اإلحصائية تفّسر 
تطورا ملحوظا في املستوى الثقافي 
والقانون��������ي واللجوء إلى القضاء في 

حل النزاعات. 

■ عالء محمد 

2 - االتفاق الجنائي:
نصت املادة 55 من قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
يعد اتفاقًا جنائيًا اتفاق ش��������خصني 
أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة 
من جنح السرقة واالحتيال والتزوير 
س��������واء كانت معينة أو غي��������ر معينة 
أو على األفعال املجهزة أو املس��������هلة 
الرتكابها مت��������ى كان االتفاق منظمًا 
ولو في مبدأ تكوينه، مس��������تمرًا ولو 
ملدة قصيرة. ويع��������د االتفاق جنائيًا 
س��������واء كان الغ��������رض النهائ��������ي من��������ه 
ارتكاب الجرائم أو اتخاذها وس��������يلة 

للوصول إلى غرض مشروع.
نصت املادة 56 من قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
ف��������ي  عض��������و  كل  يعاق��������ب   -  1
اتف��������اق جنائي ولو لم يش��������رع 
املتفق  الجريم��������ة  ارت��������كاب  في 
عليها بالس��������جن م��������دة ال تزيد 
على س��������بع س��������نوات إذا كانت 
الجريمة املتفق على ارتكابها 
جناية، وبالحبس مدة ال تزيد 
على سنتني أو بغرامة ال تزيد 
على مئة وخمس��������ني دينارًا إذا 
الجريم��������ة جنحة. وذلك  كانت 
م��������ا ل��������م ين��������ص القان��������ون على 

عقوبة خاصة لالتفاق.
م��������ن االتف��������اق  الغ��������رض  إذا كان   – 2
وكان��������ت  معين��������ة  جريم��������ة  ارت��������كاب 
عقوبته��������ا أخف مما ن��������ص عليه في 
الفق��������رة الس��������ابقة فال توق��������ع عقوبة 
أش��������د من ربع الحد األقصى للعقوبة 

املقررة لتلك الجريمة.
نصت املادة 57 من قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
1 - كل من س��������عى ف��������ي تكوين اتفاق 
جنائ��������ي أو كان له دور رئيس��������ي فيه 
يعاقب بالس��������جن م��������دة ال تزيد على 
عش��������ر س��������نوات إذا كان��������ت الجريمة 
جناي��������ة  ارتكابه��������ا  عل��������ى  املتف��������ق 
وبالحب��������س مدة ال تزي��������د على ثالث 
س��������نوات أو بالغرام��������ة أو بهم��������ا إذا 

كانت جنحة.
م��������ن االتف��������اق  الغ��������رض  إذا كان   – 2

وكان��������ت  معين��������ة  جريم��������ة  ارت��������كاب 
عقوبته��������ا أخف مما ن��������ص عليه في 
الفق��������رة الس��������ابقة فال توق��������ع عقوبة 
أش��������د من ربع الحد األقصى للعقوبة 

املقررة لتلك الجريمة.
نصت املادة 58 من قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
يعاق��������ب بالعقوبة املق��������ررة في املادة 
56 – بحسب األحوال – كل من سهل 
لألعضاء في االتفاق أو لفريق منهم 
اجتماعاته��������م أو أواهم أو س��������اعدهم 
بأي��������ة صورة مع علم��������ه بالغرض من 

االتفاق.
نصت املادة 59 من قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
يعفى من العقوبات املقررة في املواد 
56 و57 و58 كل م��������ن ب��������ادر بأخب��������ار 
الس��������لطات العام��������ة بوج��������ود اتف��������اق 
جنائ��������ي وعن املش��������تركني فيه 
قب��������ل وق��������وع أي��������ة جريم��������ة من 
الجرائ��������م املتفق على ارتكابها 
وقب��������ل قي��������ام تل��������ك الس��������لطات 
بالبح��������ث واالس��������تقصاء ع��������ن 

أولئك الجناة.
أم��������ا إذا حص��������ل اإلخب��������ار بعد 
قيام تلك الس��������لطات بذلك فال 
يعف��������ى من العق��������اب إال إذا كان 
اإلخبار قد سهل القبض على 

أولئك الجناة.

المساهمة في الجريمة

الط��������ب مهنة إنس��������انية وأخالقية وجدت منذ وجد االنس��������ان 
على االرض ويشترط في من يمارسها ان يحافظ على حياة 
الن��������اس وأعراضهم. والخطأ الطبي ه��������و اخالل الجاني عند 
تصرفه بواجب��������ات الحيطة والحذر الت��������ي يفرضها القانون 
وقد أطلق الفقه عدة مس��������ميات على هذا الخطأ منها الخطأ 
غي��������ر الواعي او الخطأ غي��������ر املتوقع ويقع ه��������ذا نتيجة عدم 
توقع الجاني نتيجة نش��������اطه االيجابي او السلبي مع قدرة 
الش��������خص العادي مثله وفي ظروفه على توقعها وتفاديها 
فخط��������أ الطبي��������ب هو كل مخالف��������ة او خروج م��������ن الطبيب في 
سلوكه على القواعد واالصول الطبية التي يقضي بها العلم 
او املتعارف عليه نظريا وعلميا وقت تنفيذه للعمل الطبي،  
فالخطأ هو اس��������اس مسؤولية الطبيب من الوجهة الجزائية 
ف��������ال يمكن اس��������ناد اي جريمة غير عمدية ال��������ى الطبيب مالم 

يصدر عنه خطأ.
 وقد وضع الفقهاء ثالثة معايير لتحديد الخطأ الطبي هي 
املعيار الش��������خصي ويق��������وم هذا املعيار على اس��������اس النظرة 
الى ش��������خص الفاعل وظروفه الخاص��������ة وتتم املقارنة بني ما 
ص��������در منه من خطأ وبني ما اعتاد عليه من س��������لوك في مثل 
هذه الظروف واملعيار املوضوعي ووفق هذا املعيار يجب ان 
يتطابق س��������لوك الفاعل مع سلوك شخص مفترض واملعيار 
املختل��������ط وهو يجمع بني املعارين املوضوعي والش��������خصي 
واالعم��������ال الطبية ه��������ي على نوع��������ني االول االعم��������ال الطبية 
العالجي��������ة هدفه��������ا معالج��������ة املري��������ض وتخليصه م��������ن االلم 
والحفاظ عل��������ى حياته والنوع الثاني فه��������ي االعمال الطبية 
التجميلي��������ة وهي ال يكون الغرض منها عالج املريض وانما 

هدفها ازالة تشوه او عيوب معينة في الجسم.
 لق��������د وضعت عدة نظريات في اس��������اس اباح��������ة العمل الطبي 
واهم��������ا نظرية الض��������رورة ونظري��������ة رضا املري��������ض ونظرية 
انتفاء القص��������د ونظرية الترخيص القانوني، ان مس��������ؤولية 
الطبي��������ب لها وجه��������ان احدهما متعلق بعمل��������ه وهو ما يعبر 
عن��������ه بخطأ املهن��������ة وثانيهما ليس متعلق بذل��������ك. والطبيب 
املخطئ يجد نفس��������ه امام عدة مس��������ؤوليات منها املسؤولية 
الجزائية واملس��������ؤولية املدنية فاذا شكل فعله جريمة قتل او 
ايذاء او جرح او عاهة يكون امام مسؤولية جزائية ويضاف 
ال��������ى ذلك مايترتب على ذلك من مس��������ؤولية مدنية تتمثل في 
تعويض املضرور املريض عما لحق به من اضرار مادية مع 
مالحظة امكانية قيام املسؤولية املدنية والحكم بالتعويض 
دون التقيد باملس��������ؤولية الجزائية وقد اخ��������ذ القانون املدني 
العراق��������ي به��������ذا الرأي في امل��������ادة 206 منه حي��������ث نصت على 
انه اليخ��������ل التعويض املدن��������ي بتوقيع العقوب��������ة اذا توافرت 
ش��������روطها وتبت املحكمة في املس��������ؤولية املدنية وفي مقدار 

التعويض دون ان تكون مقيدة بقواعد 
املس��������ؤولية الجزائية او الحكم الصادر 
م��������ن املحكمة وقد ج��������اءت صور الخطأ 
غير العم��������دي في امل��������ادة 35 من قانون 
العقوبات بقوله��������ا تكون الجريمة غير 
عمدي��������ة اذا وقعت النتيج��������ة االجرامية 
بس��������بب خط��������اء الفاعل س��������واء كان هذا 
الخطأ إهم��������اال او رعونة او عدم انتباه 
او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانني 

واالنظمة واالوامر.

الخطأ الطبي

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

■ غسان مرزة

وتن��������اول الباحث ف��������ي مقدم��������ة كتابه املهم��������ة النبيلة 
لرس��������الة القضاء هي إن يعمل دائمًا على جعل إحكام 
القانون متماش��������ية مع مقتضيات األحوال متفقة مع 

س��������ير العدالة منس��������جمة مع حكمة التشريع ال تغفل 
التط��������ور الحاصل في حركة الحي��������اة الن عزل القانون 
عن الحياة الواقعية والنظر إلى النصوص القانونية 
عل��������ى أنه��������ا كل قائ��������م بذاته ه��������و ما يس��������مى بظاهرة 
))االنفصام ب��������ني القانون واملجتم��������ع(( ويترتب على 

ذلك كث��������رة التعدي��������الت القانونية على نحو يكش��������ف 
مدى قصور فهم املشرع للواقع االجتماعي.  

كم��������ا تط��������رق الكاتب في كتابة املك��������ون من فصلني في 
الفصل األول منه املقس��������م لثالث��������ة مباحث إلى ماهية 
التفس��������ير القانون��������ي وس��������د النق��������ص ف��������ي التش��������ريع 

العراقي.
وأش��������ار الكاتب ف��������ي املبحث األول منه إل��������ى التعريف 
بتفسير القانون وتميزه عن تأويل القانون وأسباب 
تفس��������ير النصوص القانونية، أما في املبحث الثاني 
فقد تطرق إل��������ى أنواع التفس��������ير القانوني، وكما بني 
في املبحث الثالث موضوع سد النقص الحاصل في 

التشريع العراقي.
كم��������ا تناول في الفصل الثاني م��������ن كتابه على ماهية 
التفسير املتطور في قانون اإلثبات والفقه اإلسالمي 

والحكمة من التشريع وموقف القضاء منه.
وخت��������م الباح��������ث كتابه إلى ض��������رورة أع��������ادة صياغة 
الفق��������رة )1( من املادة )1( من القان��������ون املدني العراقي 
بالصيغ��������ة اآلتي��������ة ))تس��������ري النصوص التش��������ريعية 
بمنطوقه��������ا أو مفهومها على جمي��������ع العالقات التي 
تتناوله��������ا(( ألن الركون الى مفه��������وم ومنطوق النص 
كفيل بشمول الكثير من الوقائع املستجدة والخروج 

من املفهوم الضيق ملصلحة )فحوى النص(.

إلزام القاضي بالتفسـير المتطور للقــانون

 ■ غالف الكتاب

عين قانونية

سالم مكي

منذ انتخابات ع��������ام 2010 ولح��������د االنتخابات األخيرة، 
ظه��������رت أزم��������ة الكتل��������ة األكب��������ر، وتحول��������ت إل��������ى كابوس 
موس��������مي، يقل��������ق الكت��������ل السياس��������ية، حي��������ث أن الن��������ص 
الوارد في الدس��������تور، وكذلك تفس��������ير املحكمة االتحادية 
له، لم يحس��������ما بش��������كل قاطع من هي الكتلة األكبر. فهل 
ه��������ي التي تفوز بأكبر عدد م��������ن املقاعد في االنتخابات؟ 
أم ه��������ي التي تتش��������كل داخل مجلس الن��������واب بعد انعقاد 
الجلس��������ة األولى؟ املحكمة االتحادية قال��������ت: أيهما أكثر 
ع��������ددا، تكون هي الكتل��������ة األكبر. مجلس الن��������واب، وعبر 
تش��������ريعه قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لس��������نة 
2020 س��������عى ملعالجة تلك األزمة، عبر نص املادة 45 منه 
والتي تنص: ال يحق ألي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة 
ضمن قائمة مفتوحة فائ��������زة باالنتخابات االنتقال الى 
ائتالف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إال بعد تش��������كيل 
الحكومة بع��������د االنتخابات مباش��������رة، دون أن يخل ذلك 
بح��������ق القوائم املفتوحة أو املنفردة املس��������جلة قبل إجراء 
 االنتخاب��������ات مع االئت��������الف مع قوائم أخ��������رى بعد إجراء 

االنتخابات. 
نالح��������ظ أن ه��������ذه امل��������ادة متكونة من ش��������ّقني. األول يمنع 
النائ��������ب أو الح��������زب أو الكتل��������ة املس��������جلة ضم��������ن قائم��������ة 
مفتوحة فائ��������زة في االنتخاب��������ات، أي حصلت على عدد 
م��������ن املقاعد، منعتهم من االنتقال إل��������ى أحزاب أو كتل أو 
قوائم أخرى. هذا الش��������ق، يمنع النائب الفائز واملس��������جل 
ضمن قائمة معينة من االنتقال إلى قائمة أخرى، وكذلك 
الحزب أو االئتالف. هذا النص، هو محاولة من البرملان، 
ملن��������ع الن��������واب الفائزين من االنتقال م��������ن كتلة إلى أخرى 
أو ح��������زب آخ��������ر، حتى يتم ضم��������ان بقاء القائم��������ة الفائزة 
في االنتخابات، أكثر عددا من أية قائمة أخرى، تس��������عى 
لزيادة عدد مقاعدها، وبالتالي تكون هي الكتلة األكبر.. 
الش��������ق الثاني من املادة، أكد على أن الشق األول ال يعني 
االخالل بحق القوائم املفتوحة او املنفردة املس��������جلة قبل 
إج��������راء االنتخابات ف��������ي االئتالف مع قوائ��������م أخرى بعد 
إج��������راء االنتخاب��������ات!! بمعن��������ى أن الجزء م��������ن القائمة، ال 
يحق ل��������ه االنتقال إلى قائمة أخرى، لكن: بإمكان القائمة 
كلها االنتقال إلى قائم��������ة أخرى بعد إجراء االنتخابات، 
وباملعنى األدق: قبل تش��������كيل الحكوم��������ة! فهل ثمة فائدة 
تذك��������ر من هذه املادة؟ ه��������ل العمل بهذه امل��������ادة يمنع من 

انتقال املرشحني الفائزين من قائمة 
إلى أخرى؟ هل تساعد املادة 45 على 
بقاء الكتلة الفائزة هي األكثر عددا؟ 
هل تس��������اعد هذه امل��������ادة على تالفي 
املشكلة التي تثار بعد كل انتخابات 
وهي مش��������كلة الكتلة األكبر؟ مجلس 
الن��������واب، وحده ال غي��������ره، هو املعني 
باإلجاب��������ة عنه��������ا، كونه ه��������و الجهة 
التي ش��������رعت هذه املادة وهو املعني 

بتعديلها أو إلغائها.

حول المادة 45 من قانون 
انتخابات مجلس النواب

■ بابل / مروان الفتالوي
 

عاش أهالي طالب��������ني ثانويني في 
بابل مأس��������اة كبي��������رة بعد فقدهما 
ش��������ابني يافعني في ربيع أعمارهم 
إذ أق��������دم الطالبان عل��������ى االنتحار 
بع��������د تس��������لمها نتيج��������ة االمتحان 
الس��������ادس  ملرحلت��������ي  النهائ��������ي 

اإلعدادي والثالث املتوسط.
وطبق��������ا ل��������ألوراق التحقيقية التي 
ف��������أن  "القض��������اء"  عليه��������ا  اطلع��������ت 
وال��������د طالب في مرحلة الس��������ادس 
اإلعدادي من مواليد )2002( ادعى 
ف��������ي تش��������رين األول املاضي فقدانه 
البن��������ه )ع( ال��������ذي ت��������رك ال��������دار منذ 
البحث  واثن��������اء  الثامنة،  الس��������اعة 
عنه عثر على جثته في أحد األنهر 
الكالش��������ينكوف  س��������الح  وبجانبه 

التي تعود لألب مع جهاز املوبايل 
الخاص باملجنى عليه.

أطل��������ق )ع( رصاص��������ة واحدة على 
جبهته منهي��������ا حياته. وحفر بئرا 
من الح��������زن ف��������ي قل��������وب والديه ال 
يمكن ردمه بسرعة، بسبب رسوبه 
في االمتحانات الدراسية وتدهور 

حالته النفسية.
ل��������م يطل��������ب وال��������د املجن��������ى علي��������ه 
الش��������كوى ض��������د أح��������د، فالح��������ادث 
الدواف��������ع  مع��������روف  انتح��������ارا  كان 

واألسباب.
وفي حادثة أخرى ش��������هدها شهر 
واطلع��������ت  أيض��������ا،  األول  تش��������رين 
"القضاء" على تفاصيلها، يستغل 
)م( الذي يبلغ 15 عاما )طالب في 
ذهاب  يستغل  متوس��������ط(،  الثالث 
والدي��������ه م��������ع أخوان��������ه إل��������ى زيارة 

النجف األش��������رف، ليبق��������ى وحيدا 
مع جده، فيجد الفرصة مناس��������بة 
إلنهاء حالة الحزن والضغط التي 

يعيشها بسبب رسوبه في أربعة 
دروس.

أنه��������ى )م( حيات��������ه معلق��������ا نفس��������ه 

في س��������قف غرفته بواس��������طة شال 
نسائي ثم سقط أرضا على مسمع 

من جده. 
وي��������روي وال��������د الطف��������ل أن "الج��������د 
اتص��������ل به أثناء عودته من الزيارة 
ليخب��������ره أن ابنه انتحر"، الفتا إلى 
أنه "كان يتنفس.. لقد فارق الحياة 

في الطريق إلى املستشفى".
وي��������رى الباح��������ث في عل��������م النفس 
عابد فتح��������ي أن "ملرحل��������ة املراهقة 
خصوصية مهمة يجب أن تراعى 
في التربية، السيما مع ما تشهده 
املنظومة التربوية من تغيرات في 
البرامج الدراسية وعدم االستقرار 
والصعوب��������ات، ما يجع��������ل املراهق 
يعيش حالة م��������ن الضغوط. ليس 
هذا فحس��������ب، بل ما يزيد من حدة 
ه��������ذه الضغ��������وط م��������ا يعاني��������ه من 

قلق االمتحان��������ات وضغط العائلة 
املستمر لتحقيق التفوق".

وأض��������اف أن "معظ��������م األس��������ر تفهم 
ش��������هادة  امتح��������ان  أن  األبن��������اء 
إذ  له��������م،  مصيري��������ا  البكالوري��������ا 
يش��������كل نقط��������ة الفصل ب��������ني نجاح 
مش��������وارهم الحياتي أو فشله، كما 
املهني،  ب��������ه مس��������تقبلهم  يتح��������دد 
يتح��������دد  ب��������دوره  األخي��������ر  وه��������ذا 
بالنتائ��������ج املحص��������ل عليها، وهو 
ما يزيد من شدة الضغط النفسي 
عليهم فيدفعه��������م إلى ارتكاب مثل 
هذه الح��������وادث األليمة"، الفتا إلى 
"ض��������رورة توعية األه��������ل من خالل 
إلى  إرشادية  تخصيص حصص 
كيفية التعامل مع أبنائهم وبعدم 
إرهاقه��������م باملطال��������ب الت��������ي تفوق 

مستواهم وقابلياتهم". 

ــل! ــاب ــا تــقــتــل طــالــبــيــن فـــي ب ــوري ــال ــك ــب ــج ال ــائ ــت ن
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صدر عن دار الس��������نهوري في بي��������روت لعام 2016 الكتاب املوس��������وم )إلزام 
الق���اض���ي بالتفس������������ير املتط��ور للق��ان�ون(  للقاضي عواد حس��������ني ياس��������ني 

العبيدي بمائة وواحد وخمسني صفحة.

https://www.hjc.iq/view.69095/

