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قوانين عمياء

العالقة بني القانون والواقع عالقة تفاعلية، فالواقع ابتداء، 
بم��������ا فيه من تفاع��������الت اجتماعية متج��������ددة، يظهر الحاجة 
لتش��������ريع القان��������ون حت��������ى ينظم العالق��������ات داخ��������ل املجتمع 
ويضبط س��������لوك افراده، فاذا لم يل��������ِب القانون حاجة الواقع 
فان��������ه يس��������بب ارب��������اكا للقائم��������ني عل��������ى تطبيق��������ه خصوصا 
القضاة، وضررا بالفئات املس��������تهدفة من��������ه، ويغدو القانون 
ال��������ذي كنا ننتظ��������ر منه بان يك��������ون حال، مش��������كلة بحد ذاته، 
تس��������اهم في ارباك الوقائ��������ع واملراكز القانوني��������ة وتعقيدها، 
وبهذا الصدد قال عالم االجتماع الفرنس��������ي، ايدغار موران، 
ان القان��������ون ينتج املجتمع الذي ينتجه.. بمعنى ان املجتمع 
ينتج القانون بسبب حاجة الواقع، والقانون ينتج املجتمع 
الذي يحكمه ويضبط س��������لوك افراده، وهنا اود االشارة الى 
ان القانون الذي يكتبه مجموعة افراد بعيدا عن فهم الواقع 
وحاجاته هو قانون ميت س��������ريريا وال يمكن تطبيقه سيما 
اذا ل��������م يأخذ مش��������رع القانون التغذي��������ة الراجعة من الجهات 

املستهدفة من تطبيقه والجهات التي تعمل على تنفيذه.
أس��������وق هذه املقدمة الطويلة وانا استحضر تطبيق قانون 
النزاهة والكسب غير املشروع رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٩ الذي جاء 
تعدي��������ال لقانون هيئ��������ة النزاهة والذي احت��������وى نصوصا ال 
يمت بعضها بأي عالق��������ة للنصوص األخرى داخل القانون 

نفسه.
 ويب��������دو ان الذي صاغ مواده وراجعه وش��������رعه ال يمتلك اي 
دراي��������ة بكيفية تطبيق القانون وقي��������اس االثر املنعكس على 
تطبيقه ف��������ي ارض الواقع... فالذين اخ��������ذوا القانون وكتبوه 
في غرف مظلمة ولم يستشيروا القضاة املكلفني املباشرين 
بتطبيق��������ه يتحمل��������ون مس��������ؤولية تل��������ك النص��������وص املعيبة 
والعصي��������ة عل��������ى التطبيق وكما ان لالنس��������ان ال��������ذي يمتلك 
صحة جيدة ان يعيش وقتا طويال فان للتشريع الذي يكتب 
بطريقة مهني��������ة واحترافية وصحيحة وقادرة على مجاراة 
الواق��������ع ان يعيش زمنا طويال... فخ��������ذوا مثال العمر الطويل 
الذي عاش��������ه قانون العقوبات العراقي رقم ١١١  لسنة ١٩٦٩ 
ورغ��������م مرور اكثر م��������ن ٥٠ عاما على تش��������ريعه اال ان الكثير 
م��������ن نصوصه م��������ا زالت حي��������ة وبصحة جيدة وق��������ادرة على 
ان تنظ��������م عالقاتنا وخذوا مثال عل��������ى الجانب االخر قانون 
النزاهة والكس��������ب غير املشروع الذي شرع منذ سنتني فقط، 
وبش��������هادة الكثير م��������ن الزمالء القضاة، ه��������و قانون ال يمكن 
تطبيق��������ه وال يمكن ان يعيش حتى لس��������نوات معدودة بدون 
تعدي��������ل او الغ��������اء النه لم يس��������اهم في مكافحة الكس��������ب غير 

املشروع وجاء بمواد زادت من تعقيدات الواقع وإرباكه.
وهنا اوجه رسالة ألي مؤسسة تنوي كتابة مسودة قانون 
بضرورة ان تراعي س��������ماع وجهة نظ��������ر ممثلني عن الفئات 
التي يستهدفها التشريع ووجهة نظر من يقوم على تطبيق 
القانون فانك لو ش��������رعت قانون��������ا يحكم مهنة املحاماة دون 
استش��������ارة املحامني سيغدو التش��������ريع نكتة يتندر بها هذا 
وذاك وكذلك ان شرعت قانونا يخص الصحفيني والصيادلة 
وغيرهم فالقان��������ون الذي ال يرى الواق��������ع العملي هو قانون 
اعمى ال يمكن ان يس��������ير في أزقت��������ه وتعرجاته وال يمكن ان 

يكون منسجما معها.

بغداد /  القضاء

أقام��������ت رابط��������ة القاضي��������ات العراقية 
ف��������ي الثامن م��������ن آذار الحالي احتفاال 
مركزي��������ًا بيوم امل��������رأة العاملي، حضره 
القض��������اء  مجل��������س  رئي��������س  الس��������يد 
األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان 
ومجموعة من القاضيات واملوظفات 

اإلداريات في املجلس.
وف��������ي كلمته التي ألقاه��������ا في الحفل، 
قال رئي��������س مجلس القض��������اء األعلى 
"في الثامن من آذار في كل عام يحتفل 
العالم باليوم العاملي للمرأة لدعمها 
وتذكيرها بأنها حرة مستقلة"، الفتا 
إل��������ى أن "امل��������رأة كلمة تجم��������ع معاني 
الح��������ب والحنان والق��������وة والتضحية 
والش��������جاعة، واملرأة ركن أساسي من 
أركان املجتم��������ع فه��������ي األم واألخ��������ت 
والزوجة واالبنة وهي حامي األسرة 
لهذا  واإلصرار،  التصميم  ومدرس��������ة 
فأن ي��������وم امل��������رأة هو ي��������وم عزيز على 
القل��������ب تحتف��������ل ب��������ه ال��������روح وترتقي 

إليصال الشكر ملن تستحق".

وأض��������اف أن "املرأة هي الس��������ند األول 
الطري��������ق  ف��������ي  األول��������ى  والخط��������وة 
الصحيح فقد علمنا التأريخ ان املرأة 
شريك حضاري وليست نصفا، ألنها 
الوحيدة القادرة على ممارس��������ة دور 
الرج��������ل واملرأة في الوق��������ت ذاته، وفي 
مث��������ل هذا الي��������وم من كل ع��������ام يحتفل 
القلب قبل التقويم وترقص الكلمات 
امل��������رأة تس��������تحق  املش��������اعر ألن  قب��������ل 
الكثي��������ر م��������ن االمتن��������ان فهي س��������يدة 
املجتم��������ع األولى الت��������ي ال تتوانى عن 
منح س��������نوات عمرها ألطفالها وهي 
وحدها من تنس��������ى الحياة في سبيل 
أن تمن��������ح الحي��������اة ملن تح��������ب، وتبقى 
امل��������رأة محافظ��������ة عل��������ى الخي��������ر مهما 

استشرى الشر في العالم".
وتاب��������ع "جميعن��������ا مدين��������ون للم��������رأة 
وجميعنا أبناؤها، لذا تس��������تحق هذا 
االحتفاء وتس��������تحق عبارات الش��������كر 
والتقدي��������ر ألنها طاملا حملت رس��������الة 

املحبة والتآخي بني الناس".

التفاصيل ص 6

رئيس مجلس القضاء األعلى: المرأة حامي 
األسرة ومدرسة التصميم واإلصرار

يف اليوم العاملي للمرأة

بغداد/ عالء محمد 

تع��������د جرائم غس��������ل األم��������وال م��������ن الجرائم 
الحديث��������ة والعابرة للح��������دود التي ال تقل 
خطورته��������ا عن جرائم اإلرهاب، ما يتطلب 

جهدا كبيرا ملكافحتها. 
وقطع العراق ش��������وطا طويال في الحد من 
ه��������ذه الجرائم وآثارها، ما أثمر عن خروج 

البالد من الالئحة الس��������وداء ودخوله إلى 
منظم��������ة "فات��������ف" بع��������د العم��������ل القضائي 
الكبير الذي يتوج اآلن باعتماد ما يسمى 
بالتحقي��������ق املالي امل��������وازي، وهو تحقيق 
آخر مواٍز يهدف لكش��������ف عائدات الجريمة 
وتعقبها وحجزها وضبطها ومصادرتها 
ومعاقبة حائزيها ومنع اندماج العائدات 

في االقتصاد الوطني.

وتح��������ت عن��������وان )التحقي��������ق امل��������وازي في 
جرائ��������م غس��������ل األم��������وال( عق��������دت ف��������ي مقر 
رئاس��������ة محكمة استئناف بغداد الرصافة 
االتحادية ندوة بمشاركة السادة القضاة 
م��������ن محاك��������م الجناي��������ات والتحقي��������ق من 

رئاسات االستئناف كافة.
وخالل الن��������دوة قال القاضي عماد خضير 
األم��������وال  غس��������يل  "جريم��������ة  إن  الجاب��������ري 

م��������ن الجرائ��������م الحديث��������ة عل��������ى املجتم��������ع 
العراق��������ي لذا ف��������ان فكرة مجل��������س القضاء 
األعلى عق��������د هكذا ن��������دوات هو لتس��������ليط 
الض��������وء على اإلج��������راءات الت��������ي ينبغي أن 
 تتبع م��������ن قبل الس��������ادة القض��������اة في هذه 

الجرائم".
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بغداد / ساهرة رمضان

أص��������درت املحكم��������ة االتحادية ق��������رارات 
عدة تتعل��������ق بطعون دس��������تورية، فيما 
كشفت عن حسم 25 دعوى خالل شباط 

املاضي.
وذكر مراسل "القضاء" أن "املحكمة ردت 
الدع��������وى املقامة بش��������أن الكتل��������ة األكبر 
في البرملان العراق��������ي املتضمنة الطعن 
بدس��������تورية الجلس��������ة املنعقدة بتاريخ 
الس��������ن  رئي��������س  برئاس��������ة   2022/1/9
والغ��������اء االثر القانون��������ي املترتب عليها 
وبطالنه��������ا وإلغ��������اء مخرجاتها، وطلب 
الحك��������م بقانوني��������ة وصح��������ة إج��������راءات 
تس��������ليم قائم��������ة التواقي��������ع املقدم��������ة من 
قبل االطار التنس��������يقي باعتباره الكتلة 

األكثر عددًا".
وأض��������اف أن "املحكمة أص��������درت قرارها 

القيام  باس��������تمرار رئيس الجمهوري��������ة 
بمهامه لحني انتخاب رئيسًا لجمهورية 
الع��������راق ضمن الطل��������ب املقدم من رئيس 
الجمهوري��������ة ال��������ى املحكم��������ة املتضم��������ن 
تفس��������ير املادة )72/ثانيًا( من الدستور 
لس��������نة 2005 ، وان الفقرة )ب( من املادة 
)72/ثانيًا( من الدستور تنص على أن 
)يس��������تمر رئيس الجمهورية بممارسة 
مهامه الى م��������ا بعد انته��������اء انتخابات 
مجل��������س الن��������واب الجدي��������د واجتماعه، 
عل��������ى ان يت��������م انتخ��������اب رئي��������س جديد 
للجمهوري��������ة خ��������الل ثالث��������ني يوم��������ًا من 
تاري��������خ اول انعقاد للمجلس( لذلك فان 
اس��������تمرار رئيس الجمهورية بممارسة 
مهماته يرتبط بانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية وفقًا ملا جاء في الفقرة )ب( 

انفة الذكر، وصدر القرار باالتفاق.
وأش��������ار الى ان "املحكم��������ة حكمت بعدم 

دستورية قانون النفط والغاز لحكومة 
ضم��������ن   والغ��������اءه،  كردس��������تان  اقلي��������م 
الدعوى املرقم��������ة ) 59/اتحادية /2012 
وموحدته��������ا 110/اتحادي��������ة / 2019 (، 
املتضمنة الحكم بعدم دستورية قانون 

النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان 
رقم )22( لس��������نة 2007 وإلغائه ملخالفته 
أح��������كام امل��������واد )110 و111 و112 و115 
و121 و130( م��������ن دس��������تور جمهوري��������ة 
الع��������راق لس��������نة 2005، وإل��������زام حكوم��������ة 

اإلقليم بتس��������ليم كامل إنتاج النفط من 
الحق��������ول النفطية في إقليم كردس��������تان 
واملناط��������ق األخ��������رى التي قام��������ت وزارة 
الث��������روات الطبيعية ف��������ي حكومة إقليم 
كردس��������تان باس��������تخراج النف��������ط منه��������ا 
وتس��������ليمها إل��������ى الحكوم��������ة االتحادية 
واملتمثل��������ة ب��������وزارة النف��������ط االتحادي��������ة 
وتمكينه��������ا من اس��������تخدام صالحياتها 
استكش��������اف  بخص��������وص  الدس��������تورية 

النفط واستخراجه وتصديره.. الخ.
وتاب��������ع ان "املحكمة ق��������ررت الحكم بعدم 
دس��������تورية تمثي��������ل املك��������ون االيزي��������دي 
والش��������بكي والكرد الفيليني في مجلس 
النواب ووجوب مساواتهم مع املكونني 
تفعيل  لغ��������رض  والصابئي  املس��������يحي 
املس��������اواة  وتحقي��������ق  الوطن��������ي  ال��������دور 
الوطني��������ة  الوح��������دة  عل��������ى  والحف��������اظ 

للمكونات".

القضاء يعتمد "التحقيق الموازي" لمكافحة غسل األموال وتعقب عائداتها

المحكمة االتحادية العليا تصدر قرارات مهمة وتحسم 25 دعوى

بغداد / سحر حسني

بالتزام��������ن مع إجراءات وزارة الصحة وقرارات خلية األزمة للحد 
من انتش��������ار فايروس كورونا، إال أن جرائ��������م أخرى تقفز محدثة 
نوعا جديدا من الفس��������اد وهي بي��������ع كارتات لقاح كوفيد 19 دون 
تلق��������ي اللق��������اح أو تغيير نتائج مس��������حات اختب��������ار كورونا التي 

يجريها املواطن بغية السفر وغيره.
فق��������د وصف قاض��������ي محكمة تحقي��������ق ديالى عملي��������ات املتاجرة 
ببطاق��������ات التلقي��������ح دون لق��������اح ب�"الجريم��������ة الخطي��������رة" متوعدا 
مرتكبيه��������ا باج��������راءات رادع��������ة، يأتي ذل��������ك عقب احال��������ة محكمة 

تحقي��������ق ديالى ع��������ددا من م��������زوري كارتاح لقاح كوفي��������د 19 الى 
املحاكم املختصة، مؤكدة على ان "تزوير ش��������هادة اللقاح ينطبق 
عليها قانون العقوبات بمادتها 368 عن جريمة املس��������اعدة بنقل 
ونش��������ر األمراض الخطيرة وعقوبتها الحبس ملدة ال تزيد عن 3 

سنوات.
وأكد قاض��������ي محكمة تحقيق بعقوبة املختصة بقضايا النزاهة 
ف��������ي ديالى عل��������ي غناوي صال��������ح "توقيف عدد م��������ن املزورين من 
بينه��������م موظف��������ون في صح��������ة ديالى بع��������د أن اعترف��������وا بقيامهم 
بتزويد املواطنني بكارتات لقاح لقاء مبلغ )خمسني ألف دينار( 
حي��������ث يقوم املوظف املختص بزرق م��������ادة اللقاح في مادة القطن 

)ثمانني(  وليس بجسم املراجع".  واضاف انه "تم بيع مايقارب ال�
كارت لق��������اح الى املواطنني بهذه الطريقة بدون ان يتلقوا اللقاح"، 
الفت��������ا إلى ان��������ه "كما تم أيض��������ًا تدوين افادات متهم��������ني اثنني عن 
حادث ضبط )ثالثني( كارت لقاح في منطقة الكاطون والتعامل 
مع موظفي املركز الصحي في الكاطون بارس��������ال هويات احوال 
مدني��������ة وارق��������ام هواتف بغي��������ة ادخالها في الحاس��������وب الخاص 
باملركز مقابل مبالغ مالية وكذلك ضبط )ثمانية( كارتات فارغة 

مختومة بختم املركز الصحي في املنطقة نفسها".

التفاصيل ص3 

مزورو بطاقات لقاح كورونا يواجهون السجن

■ رابطة القاضيات العراقية أقامت احتفاال مركزيا باليوم العالمي للمرأة 

بغداد/ إيناس جبار 
تواجه الكثير من الزوجات ممن يقررن االنفصال والتفريق عن أزواجهن 
ضغوطا متزايدة وإهماال وتعنيفا لفظيا أو جس��������ديا من قبل أزواجهن 
م��������ن اجل دفعهن لطلب الط��������الق مقابل التنازل عن مس��������تحقاتهن كافة، 
الس��������يما ان الكثي��������رات يرفضن التنازل عن مهوره��������ن املؤخرة أو نفقات 
العدة أو األثاث في بيت الزوجية، فيواجهن مماطلة او استخدام أسلوب 
الهجر او تركها معلقة. وتحفل محاكم األحوال الش��������خصية باملئات من 
دع��������اوى الخلع والتفريق الت��������ي تتنازل بها الزوجة لك��������ي تحظى بقرار 

الطالق، والقصص التي تروي املعاناة اإلنسانية لهذه الفئات كثيرة.
ش��������مس )28( عاما وهو اسم مستعار إلحدى مراجعات محكمة األحوال 
الش��������خصية "معلق��������ة" هكذا وصفت نفس��������ها بعد أن تركه��������ا زوجها هي 
وطفلته��������ا، زوجها الذي يرفض الطالق او تس��������ليمها حقوها تاركا لها 

خيار )الخلع( مقابل التنازل عن حقوقها كاملهر والنفقة.
تقول "بسبب وضعي غير املقبول اجتماعيا اضطررت إلى إقامة دعاوى 
عدة منها النفقة  وتوفير السكن من غير أن أتطرق إلى موضوع الطالق 
رغ��������م إني س��������لكت طريق املحاك��������م ويقيني بنهايته التفري��������ق أو الطالق 

لكني لم ارضخ إلى أسلوب التنازل في سبيل الطالق".
التفاصيل ص 2

مطلقات يتنازلن عن 
حقوقهن بسبب صعوبة 

إثبات الضرر
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بغداد/ إيناس جبار 

شمس )28( عاما وهو اسم مستعار إلحدى 
الش��������خصية  مراجع��������ات محكم��������ة األحوال 
"معلقة" هكذا وصفت نفسها بعد أن تركها 
زوجها هي وطفلتها، زوجها الذي يرفض 
الط��������الق او تس��������ليمها حقوه��������ا ت��������اركا لها 
خيار )الخلع( مقاب��������ل التنازل عن حقوقها 

كاملهر والنفقة.
تقول "بسبب وضعي غير املقبول اجتماعيا 
اضط��������ررت إلى إقام��������ة دعاوى ع��������دة منها 
النفقة  وتوفير الس��������كن م��������ن غير أن أتطرق 
إل��������ى موض��������وع الط��������الق رغم إني س��������لكت 
طريق املحاكم ويقيني بنهايته التفريق أو 
الطالق لكني لم ارضخ إلى أسلوب التنازل 

في سبيل الطالق".
 وتختلف معها أم حسن في الفكرة موضحة 
أنها "تنازلت عن الحقوق مقابل االحتفاظ 
بحضانة أوالدها وحصولها على التفريق 
بع��������د مماطل��������ة ووق��������ت طويل اس��������تخدمه 
طليقها للضغط عليها وممارس��������ة الكثير 
من العنف اللفظي والجسدي في سبيل أن 
تقيم دعوى )الخلع( ويخرج هو بدون دفع 
أي مس��������تحقات أو حقوق، ورغم خسارتها 
النفسية واملادية ترى أنها فازت بحريتها 

واس��������تعادت ذاته��������ا بعد أن كان��������ت تعيش 
حي��������اة قاس��������ية وال يمكن تش��������جع الفتيات 
على التنازل عن حقهن إال إذا ش��������عرت بان 

بقاءها في وضع مهني ويسلب إرادتها".
يقول القانوني صفاء الالمي إن "هذا النوع 
من الط��������الق يكون باالتفاق ب��������ني الزوجني 
وك��������ون العصمة بيد ال��������زوج فقيام الزوجة 
بالتن��������ازل ع��������ن حقوقها جميعا الش��������رعية 
والقانونية أو ج��������زء منها حقها كان تكون 
)نفقته��������ا أو مهره��������ا  املعج��������ل أو املؤج��������ل(  
مقابل حصولها على الطالق وهذا يسمى 

طالقا خلعيا بائنا بينونة كبرى".
ويضي��������ف الالمي أن "هذا الطالق  منتش��������ر 
حالي��������ا بش��������كل كبير وم��������ن املالح��������ظ كثرة 
الدع��������اوى من هذا النوع، يكون هناك اتفاق 
بني الزوج��������ني وغالبا ما تكون فيه الزوجة 
هي املتنازلة عن ج��������زء من حقوقها وليس 
جميعه��������ا كالتن��������ازل ع��������ن مهره��������ا املق��������دم 
واملؤخر وهذا النوع من الطالق هو السائد 

حاليا". 
وعن أسباب هذا الطالق يقول إن "الزوجات 
يتنازلن عن كل حقوقه��������ن الزوجية مقابل 
الخ��������الص ولهذا أس��������باب كثيرة فالس��������بب 
األول وااله��������م أن الزوج يمتل��������ك "العصمة" 
في إيق��������اع الطالق ف��������ال تس��������تطيع الزوجة 

االنفص��������ال إال إذا الزوج طلقها بنفس��������ه لذا 
دع��������اوى التفريق القضائ��������ي جميعها التي 
تقيمها الزوجات ال تش��������تمل على ش��������روط 
موضوعية ف��������ي إيقاع التفري��������ق القضائي 
بني الزوجني ألس��������باب مختلف��������ة ال تندرج 
بني األسباب التي رسمها القانون  )قانون 
األحوال الش��������خصية النافذ( وبذلك جميع 
او اغل��������ب القضايا  التفري��������ق التي  تقيمها 

الزوجات ترد".
ويواص��������ل الحدي��������ث ع��������ن "ماهي��������ة الضرر 
التي تؤس��������س عليه دعاوى التفريق حيث 
تختل��������ف م��������ن دع��������وى إل��������ى أخرى حس��������ب 
كل  لي��������س  بمعن��������ى  أي  املحكم��������ة   قناع��������ة 
من تتق��������دم للتفري��������ق توافق له��������ا املحكمة 
عل��������ى الطالق إال اذا اش��������تمل على أس��������باب 
موضوعي��������ة رس��������مها القان��������ون كان يكون 
تزوج عليها بزوج��������ة أخرى دون علمها او 
أن يكون مصابا بمرض يتعذر معه القيام  
بالواجبات الزوجية والذي يجب أن يثبت 
بتقارير طبي��������ة، أو ان ال ينفق عليها  فهذه 
اغلب األسباب  التي شملها القانون وتقع  

عليها واقعة الطالق".
ويبني الالمي "كمحامني نتعامل معه كحق 
ش��������خصي وال نس��������تطيع او نجب��������ر املوكلة 
)املدعي��������ة( عل��������ى التنازل ألج��������ل االنفصال، 

على العكس نحن نتعام��������ل معها إذا وجد 
اتف��������اق او حل تس��������وية نمض��������ي  بإجراءات 
الطالق بع��������د ان نصل إلى طرق مس��������دودة  
الس��������تئناف الحياة الزوجي��������ة ونبادر إلى 
إعادتها إذا وجدنا صيغة تفاهم مع الطرف 
اآلخ��������ر لك��������ن إذا كانت األمور مس��������تعصية 
وال يمك��������ن الركون إلى اس��������تئناف الزوجية 
فتلجأ إلى إقامة الطالق الخلعي وتنازلها 
م��������ع أخذ بعض الحق��������وق، وإذا كان االتفاق 
التن��������ازل عن الكل ال نطالب بأي حق ونقيم 

الدعوى". 
وتق��������ول قاضي��������ة األحوال الش��������خصية  في 
محكمة الك��������رخ نور عدن��������ان أرحيم إنه في 
"بعض دعاوى التفريق ال تستطيع الزوجة 
ان تثب��������ت حقه��������ا مث��������ل التفري��������ق  للهج��������ر 
والتفريق  للضرر وهي ال تس��������تطيع إثبات 
الضرر فالزوج هنا يوافق على الطالق شرط 
ان تتنازل عن حقوقها؛ املهر أو النفقات او 
األثاث وأحيانا تتنازل عن جميع  حقوقها 
في س��������بيل نيل حريتها الس��������يما الحاالت 
التي تتولد فيها مشاحنات وحاالت بغض 
او كره فتتنازل باملجمل ونعتبره الس��������بيل 

الوحيد للحصول على الطالق".
وتضي��������ف أن "هن��������اك ح��������االت يك��������ون فيها 
اتف��������اق ب��������ني الطرفني، كأن تتن��������ازل الزوجة 
ويواف��������ق الزوج على الط��������الق وفق االتفاق 
املبرم بينهما وتسمى بحالتها "املخالعة"  
وأيض��������ا تتنازل عن حقوقه��������ا كاملة مقابل 

إثبات الحضانة لها".
وتع��������رج عل��������ى األس��������باب قائل��������ة إن "اتفاق 
التنازل يك��������ون بينهما ع��������ادة، وليس أمام 
املحكم��������ة والس��������بيل القانون��������ي للح��������د من 
حاالت التنازل هو أن ترفع دعوى التفريق 
للض��������رر ووج��������ود الخالف��������ات املس��������تحكمة 
كالتفريق للهجر او تعاطيه املس��������كرات او 
املواد املخ��������درة او التعنيف فتتجه الزوجة 
إلقام��������ة الدعاوى ف��������إذا لم تس��������تطع إثبات 
الض��������رر، فحينه��������ا تضط��������ر للتن��������ازل ع��������ن 
حقوقها وم��������ع ذلك يتطل��������ب موافقة الزوج 

على التفريق رغم التنازل".
ولفت��������ت إلى أن " القان��������ون العراقي يختلف 
ع��������ن القانون املص��������ري او بع��������ض القوانني 
العربي��������ة بمفه��������وم الخل��������ع  ) فاملخالع��������ة ( 
بالقانون العراق��������ي تتم بموافقة الزوجني"، 
وتقدر القاضية تخمينا ان "اغلب الدعاوى 
التفري��������ق بعد مكوثه��������ا باملحاكم ربما مدة 
تتجاوز س��������نوات مرورا بدعاوى النفقة او 
األثاث والحقوق وم��������ا يتطلب من إثباتات 
لذا في النهاية يلج��������أ اإلطراف إلى التنازل 
وربما تصل هذه الحاالت الى ما نسبة 40 

– 50 % من الدعاوى ".

مطلقات يتنازلن عن حقوقهن 
بسبب صعوبة إثبات الضرر

بغداد / سحر حسني 

أشاد عضو محكمة جنايات الكرخ بالدور 
الكبير للقضاء العراقي لتصديه إلى مشاكل 
األح��������داث  متمث��������ال باملحاكم وم��������ا تصدره  
من أحكام قضائية تراعي العدالة وحس��������ن 
تطبي��������ق القانون وس��������د الفراغ التش��������ريعي 
إن وجد بإصدار مبادئ قضائية تتناس��������ب 
مع مب��������ادئ العدالة املذك��������ورة، الفتًا إلى أن 
"النص��������وص القانوني��������ة ال تعال��������ج حرفي��������ا 
جميع الحوادث الواقعة في املجتمع والتي 

تعد جرائم جنائية".
   وقال القاضي زياد فاضل حامد الخطيب 
ف��������ي حديث م��������ع مراس��������ل املرك��������ز االعالمي 
ملجل��������س القضاء االعلى ان "فئة االحداث في 
املجتمع تعد من اخطر الفئات التي تحتاج 
ال��������ى رعاية وعناية خاص��������ة النها تعد نواة 

املجتمع ومستقبله".  

وش��������دد على "ضرورة إحاطة املتهم الحدث 
في ح��������ال ارتكابه لجريمة ما بضمانات في 
مرحلتي التحقي��������ق واملحاكمة والتي يكون 
م��������ن ش��������أنها ان توف��������ر الحماي��������ة القانونية 
مصلحت��������ني  ب��������ني  الت��������وازن  وتحق��������ق  ل��������ه 
متعارضت��������ني األولى: مصلح��������ة الدولة في 
محاسبة ومعاقبة الخارجني عن قوانينها 
والثانية هي مصلح��������ة املتهم الحدث الذي 
ارتك��������ب الجريمة وه��������و في مرحل��������ة عمرية 
ال يتمت��������ع فيها بالنضج العقل��������ي واالدراك 

الكامل الذي يتمتع به الفرد البالغ". 
وف��������ي ما يتعل��������ق بتحديد س��������ن الحدث فقد 
أوض��������ح الخطيب قائاًل أن  "مس��������ألة تحديد 
س��������ن املته��������م حس��������مها املش��������رع ف��������ي اغلب 
التش��������ريعات بان وض��������ع لها الح��������د االدنى 
والحد االعلى حس��������ب املادة الثالثة / ثانيًا 
من قانون رعاية االح��������داث وعد الحدث من 
اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر 
م��������ن عمره  وه��������ي مس��������ألة موضوعية على 
القاضي ان يلتزم بها لكي يحدد بموجبها 
الواجب  الجزائي��������ة والتدابي��������ر  املس��������ؤولية 

اتخاذها". 
وب��������ني القاضي أن "تحديد س��������ن املتهم عند 

ارتكاب��������ه جريمة يعد من اإلج��������راءات املهمة 
التي اوجب القانون عل��������ى محاكم األحداث 
القيام بها قبل البدء باي اجراء وعلى ضوء 
نتيج��������ة هذا االج��������راء تتحدد ام��������ور كثيرة، 
منه��������ا التأكد بانه من الخاضعني لتش��������ريع 
األحداث وتحديد درجة املسؤولية استنادًا 

الى الفئة العمرية التي ينتمي اليها املتهم.  
واش��������ار الخطي��������ب الى  ان "املش��������رع العراقي 
قد جعل تش��������كيل محكمة االحداث يختلف 
بحس��������ب اهمية القضية"، مبينًا ان  "تشكيل 
محكمة االحداث يختلف بحس��������ب الجريمة 
املسندة الى الحدث كونها جناية او جنحة 

فهن��������اك محكمة االح��������داث بصفتها محكمة 
جنايات وتكون مش��������كلة بموجب املادة 54 
من قان��������ون رعاي��������ة االحداث رقم 76 لس��������نة 
1983 برئاس��������ة ق��������اض من الصن��������ف الثالث 
باالش��������تراك مع عضوين من بني املختصني 
بالعل��������وم الجنائية او العل��������وم االخرى ذات 
الصلة بش��������ؤون االحداث لهما خبرة التقل 
عن خمس س��������نوات وتنظر ف��������ي الجنايات 
وتفصل بصف��������ة تمييزية بق��������رارات قاضي 
التحقيق وفق احكام ه��������ذا القانون  وهناك 
محكم��������ة أح��������داث بصفته��������ا محكم��������ة جنح 
والتي تتشكل من قاض منفرد دون اشتراك 

األعضاء". 
واوضح الخطيب ان "اختصاصات محكمة 
االحداث بصفتها محكمة جنايات تكمن في 
النظر في دعاوى الجنايات عموما سواء ما 
ورد منه��������ا في قانون العقوبات ام اي قانون 
عقاب��������ي اخر كقان��������ون املخ��������درات واملؤثرات 
العقلي��������ة او قانون امل��������رور او قانون الكمارك 
.. الخ،  فعلى س��������بيل املثال في حالة ارتكاب 
ح��������دث جريم��������ة تنطب��������ق واح��������كام الكمارك 
العراقي ف��������ان االختص��������اص ينعقد ملحكمة 

األحداث". 

اما اختصاصات محكمة االحداث بصفتها 
جن��������ح فقد أوض��������ح الخطي��������ب أنه��������ا "تنظر 
ف��������ي قضايا املش��������ردين ومنحرفي الس��������لوك 
والقضايا األخ��������رى التي نصت عليها املادة 

56 من قانون رعاية األحداث".   
واشار الخطيب الى مسألة سرية املحاكمات 
قائاًل ان "القاعدة العامة في القانون العراقي 
ه��������و عالني��������ة املحاكم��������ة اال ان ه��������ذه القاعدة 
تتعلق بالبالغني اما االح��������داث فان العكس 
هو املقرر لهم حي��������ث نصت املادة )63( على 
أن ال يج��������وز ان يعل��������ن ع��������ن اس��������م الحدث او 
عنوانه او اسم مدرس��������ته او تصويره او اي 

شيء يؤدي الى معرفة هويته". 
ولفت الى ان "أح��������كام قانون االحداث تهدف 
ال��������ى معالجة الح��������دث وتكييف��������ه اجتماعيًا 
وفقًا للقي��������م والقواع��������د االخالقية للمجتمع 
اذا اكدت هذه االمور نصوص عديدة ومنها 
اجراء التحقيق مع الحدث من غير مواجهة 
في الجرائم املخلة باالخالق واالداب العامة 
على ان يحضر التحقيق من يحق الدفاع عنه 
وتجري محاكمته في جلسة سرية بحضور 
وليه او احد اقاربه ومن يحق له الدفاع عنه 

او ممثلي املؤسسات االجتماعية".

قاض: التشريع العراقي وفر كل ضمانات محاكمة األحداث

التبليغات القضائية 
في الخارج وإمكانية 

استعمال الطرق االلكترونية 

كيف تتم حماكمة املتهم احلدث؟

تحتل مش��������كلة التبليغات القضائي��������ة مكانه مهمة في حس��������م الدعوى 
املدنية بوصفه��������ا تعد من اإلجراءات الجوهرية الت��������ي تتعلق بالنظام 
الع��������ام وضمان حس��������ن التقاض��������ي، وان عدم أج��������راء التبليغات بصورة 
صحيحة فان ذلك س��������يؤدي إلى تعذر قيام املحكمة بإجراءات الدعوى 
وحسمها بإصدار الحكم العادل فيها وتعد أيضا من أسباب عدم حسم 
الدعوى ضمن الس��������قوف الزمنية املحددة لها الس��������يما اذا كان املطلوب 
تبليغه خارج العراق وان املشرع العراقي افرد لها املواد من )13-28( من 
قانون املرافعات املدنية رقم 83 لس��������نة 1969 املعدل وقد تضمنت املادة 
)23( من قانون املرافعات املدنية النافذ كيفية تبليغ العراقي واألجنبي 
اذا كان خ��������ارج العراق فانه يتم بتليغه من خ��������الل وزارة الخارجية عن 
طريق الس��������فارة أو املقابلة باملثل في البلدان التي اليوجد للعراق فيها 
تمثيل دبلوماس��������ي، أما الشخص غير العراقي س��������واء أكان طبيعي أم 
معن��������وي فيتم تبليغه عن طريق املعاهدات أو ع��������ن طريق مبدأ املقابلة 
باملثل وفي حالة عدم وجود املقابلة باملثل يجري تبليغه حس��������بما هو 

متبع في األعراف الدولية. 
ان وس��������يلة التبليغ في قانون املرافعات املدنية حددها املشرع بمفهوم 
رسالة رسمية أو ما تسمى بالدعوتية وفق النموذج املعمول به حاليًا 
بواسطة البريد املسجل املرجع أو برقية مرجعة في األمور املستعجلة 

وبقرار من املحكمة. 
ونظرًا للتطور الهائل في عالم االتصاالت فقد أصبح أجراء التبليغات 
القضائية بالوس��������ائل االلكترونية حاجة ملحة، وفي بدايتها كانت قد 
اقتصرت على الرسائل االلكترونية ومنها التلكس والفاكسميل وهناك 
دراس��������ة للمرك��������ز القومي للتخطي��������ط والتطوير اإلداري ف��������ي عام 1988 
أوصت بوضع تش��������ريعات الستخدام السندات االلكترونية املرسلة عن 
طريق جهاز الفاكسميل الحجية القانونية ألصل السند واعتماد تبليغ 
الدوائر الرس��������مية ومؤسس��������ات الدولة االخرى والشركات والجمعيات 
وفي تبليغ الشركات األجنبية واألش��������خاص املوجودين خارج العراق 
أال انه ولألس��������ف فأن املشرع العراقي لم يأخذ بهذه الدراسة ولم يجري 
تعديل ط��������رق التبليغات القضائي��������ة حتى أن التعدي��������ل األخير لقانون 
املرافعات املدنية بالقانون رقم 10 لس��������نة 2016 بتاريخ 2016/6/10 لم 
يتصدى إلى موضوع التبليغ��������ات القضائية وبقي الحال على وضعه 
الس��������ابق، الس��������يما وأن دول جوار العراق قد أتجهت إل��������ى ذلك فاألردن 
وبموجب نظام استعمال الوسائل االلكترونية في اإلجراءات القضائية 
رقم 95 لس��������نة 2018 قد اس��������تعمل الوس��������ائل االلكترونية بموجب نص 
امل��������ادة )7( من نظ��������ام البريد االلكترونية والرس��������ائل النصية عن طريق 
الهاتف الخلوي والحس��������اب االلكتروني املنش��������أ للمحامي وأية وسيلة 
أخرى يعتمدها وزير العدل واعتبر نافذًا من تاريخ 2019/9/16 حسب 
بيان رئيس املجلس القضائي االردني املوجه إلى روؤساء املحاكم في 

اململكة األردنية ودوائر النيابة العامة.
أن املش��������رع العراقي قد اعتبر أجراء التبليغات وفق الطرق والوس��������ائل 
املنص��������وص عليها في املواد من ) 13 - 26( م��������ن النظام العام وان املادة 
) 27( من القانون ذاته اعتبرت التبليغ باطال اذا ش��������ابه عيب أو نقص 

جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه. 
وأتجه��������ت محكم����ة التميي�����ز االتحادي��������ة إلى أن أعذار املدين وفق املادة 
)257 مدن��������ي( بموج��������ب قرارها بالع��������دد 3/535 منقول ف��������ي1990/9/4 
))األعذار املرسل عن طريق السند االلكتروني صحيح وموافق الحكام 
القان��������ون، إذ ت��������م نقض قرار الحكم البدائي لعدم قبول ان يكون الس��������ند 
االلكترون��������ي التي يجوز فيها تبليغ وأع��������ذار الخصوم وفق نص املادة 
)257 مدني( والتي قضت على انه ))يكون أعذار املدين بإنذاره ويجوز 

أن يت��������م األع��������ذار بأي طل��������ب كتاب��������ي أخر كما 
يجوز ان يكون مترتبًا على اتفاق يقضي بأن 
يك��������ون املدين معذرًا بمجرد حلول األجل دون 

الحاجة إلى إنذار((.
- أرى أن موض���������������وع التبليغ�����ات بالوس��������ائ����ل 
االلكتروني�������������ة بحاجة إلى تعديل تش��������ريعي 
ش��������امل يقوم بموجبه املش��������رع بتعديل مواد 
التبليغ��������ات القضائية الت��������ي أصبحت قديمة 
والتتناس��������ب م��������ع تط��������ور االتص��������االت وثورة 
االنترني��������ت الحالية أس��������وة بال��������دول املجاورة 

للعراق. 
القاضـي صبـاح رومـي 
■ رئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحاديةعضو محكمة التمييز االتحادية 

تواجه الكثير من الزوجات ممن يقررن االنفصال والتفريق عن أزواجهن ضغوطا متزايدة وإهماال وتعنيفا لفظيا أو جسديا 
من قبل أزواجهن من اجل دفعهن لطلب الطالق مقابل التنازل عن مستحقاتهن كافة، السيما ان الكثيرات يرفضن التنازل عن 

مهورهن املؤخرة أو نفقات العدة أو األثاث في بيت الزوجية، فيواجهن مماطلة او استخدام أسلوب الهجر او تركها معلقة.
وتحفل محاكم األحوال الشخصية باملئات من دعاوى الخلع والتفريق التي تتنازل بها الزوجة لكي تحظى بقرار الطالق، 

والقصص التي تروي املعاناة اإلنسانية لهذه الفئات كثيرة.



 Monthly Newspaper

صحيفة شهرية متخصصة
3تقارير

بغداد/ عالء محمد 

تعد جرائم غسل األموال من 
الجرائم الحديثة والعابرة للحدود 

التي ال تقل خطورتها عن جرائم 
اإلرهاب، ما يتطلب جهدا كبيرا 

ملكافحتها. 
وقطع العراق شوطا طويال في 

الحد من هذه الجرائم وآثارها، ما 
أثمر عن خروج البالد من الالئحة 

السوداء ودخوله إلى منظمة 
"فاتف" بعد العمل القضائي 

الكبير الذي يتوج اآلن باعتماد ما 
يسمى بالتحقيق املالي املوازي، 

وهو تحقيق آخر مواٍز يهدف 
لكشف عائدات الجريمة وتعقبها 
وحجزها وضبطها ومصادرتها 
ومعاقبة حائزيها ومنع اندماج 
العائدات في االقتصاد الوطني.

وتح��������ت عن��������وان )التحقي��������ق امل��������وازي ف��������ي 
جرائ��������م غس��������ل األم��������وال( عق��������دت ف��������ي مقر 
رئاسة محكمة اس��������تئناف بغداد الرصافة 
االتحادية ندوة بمش��������اركة السادة القضاة 
م��������ن محاك��������م الجناي��������ات والتحقي��������ق م��������ن 

رئاسات االستئناف كافة.
وخالل الندوة ق��������ال القاضي عماد خضير 
الجاب��������ري إن "جريمة غس��������يل األم��������وال من 
الجرائم الحديثة على املجتمع العراقي لذا 
فان فكرة مجلس القضاء األعلى عقد هكذا 
ندوات هو لتسليط الضوء على اإلجراءات 
الت��������ي ينبغ��������ي أن تتب��������ع م��������ن قبل الس��������ادة 

القضاة في هذه الجرائم".
وأضاف رئيس محكمة اس��������تئناف بغداد/ 
الرصافة أن "العراق أصبح من ضمن منظمة 
العمل املالي )فاتف( و)مينوفاتف( املعنية 
)مراقبة جرائم غسل االموال في العالم("،  ب�
مبين��������ا أن "العراق كان في املرتبة الس��������وداء 
ضم��������ن تصنيف املنظمة، أم��������ا اليوم تمكنا 
من الخروج من ه��������ذه املرتبة واالنتقال إلى 
املرتبة الرمادية بفضل القرارات القضائية 
واإلجراءات املتبعة من قبل الجهات املعنية، 
وعازمون على االنتقال ملرتبة تليق بسمعة 

العراق في املحافل الدولية".
وأشار الجابري إلى أن "هذه الجرائم ليست 
محلي��������ة وإنم��������ا هي م��������ن الجرائ��������م العابرة 
للح��������دود وبالتالي فان هذه املنظمة تراقب 
كي��������ف تقوم الدول بالحد م��������ن هذه الجرائم 
والية عملها ومن ثم تقوم بتصنيف الدول 
ومعاقبة مصارفها اذا لم تلتزم بالتعليمات 
الصادرة م��������ن املنظمة في مس��������ائل االيداع 
والتمويل تحت مراقب��������ة خاضعة للتدقيق 
واملتابع��������ة من قبل الجه��������ات املعنية"، الفتا 
إل��������ى أنه في حال وجود اي تلكؤ أو تقصير 
من قبل العراق قد نعود مرة أخرى للمرتبة 
الس��������وداء"، مؤك��������دا أن "الخ��������روج م��������ن ه��������ذا 

التصنيف يعتمد على إحصائيات مجلس 
القض��������اء األعل��������ى ف��������ي الحس��������م واملصادرة 
وإجراءات املصارف وطرق األمان والوقاية 

التي اتخذتها الحكومة".
وتابع أن "قضاة التحقيق يجب أن يقوموا 
بتحقيق مواٍز مع املتهمني في هذه القضايا، 
األول عن غسل األموال والثاني معرفة أين 
ذهبت هذه األموال"، مشددا على أن "الدور 
األكب��������ر يقع على قاض��������ي التحقيق في فرد 
دعوي��������ني اثنتني في هذه الجرائم وحس��������ب 
طبيع��������ة كل جريم��������ة وه��������ذا االم��������ر متروك 
لتقديرات القاض��������ي املختص مما يعني أن 
هذه الجرائ��������م بحاجة للتدقي��������ق أكثر كون 
هذه االموال ق��������د تكون احد مصادر تمويل 

اإلرهاب".
وب��������ني أن "رف��������ع مرتبتنا من ه��������ذه القائمة 
تعتم��������د على جه��������ود القضاة ف��������ي التعامل 
مع ه��������ذه الجرائ��������م بدقة فائق��������ة"، مؤكدا أن 
"التحقي��������ق في الس��������ابق كان مقتصرا على 
رئاس��������ة اس��������تئناف الرصافة، فيما أصبح 
الي��������وم التحقي��������ق ف��������ي عم��������وم الرئاس��������ات 
اإلجراءات  لتسهيل وتبسيط  االستئنافية 
ف��������ي عملية محاربة ه��������ذه الجريمة"، مبينا 
أن "األم��������وال العراقية عندم��������ا تخرج خارج 
الح��������دود وتت��������م مصادرتها ف��������ان العراق ال 
يتمكن من اس��������تعادتها من تل��������ك الدول لذا 
يج��������ب العمل ب��������كل قوة ملن��������ع خروجها إلى 
خ��������ارج الح��������دود لضمان عدم ضي��������اع تلك 

األموال في الخارج".
م��������ن جانب��������ه، ق��������ال القاض��������ي األول ملحكمة 
ف��������ي  األم��������وال  وغس��������ل  النزاه��������ة  تحقي��������ق 
إي��������اد  االتحادي��������ة  الرصاف��������ة  اس��������تئناف 
محس��������ن ضم��������د إن "العراق من ع��������ام )2012 
وحت��������ى 2017( طب��������ق معظ��������م التوصي��������ات 
والشروط الخاصة بمنظمة العمل )فاتف( 
و)مينوفات��������ف( والت��������ي من أهمه��������ا معرفة 

مصادر تموي��������ل العميل ف��������ي املصارف مع 
إضاف��������ة تحديد قاض مخت��������ص للنظر في 
ه��������ذه القضايا وتش��������كيل مجل��������س ملكافحة 
غس��������ل األم��������وال فضال عن إج��������راءات إدارية 

وقانونية أخرى".
وأض��������اف القاض��������ي اياد محس��������ن ضمد أن 
"هذا امللف يحتاج لدعم سياسي وحكومي 
من اجل االنتقال ملرات��������ب أفضل من املرتبة 
الحالي��������ة التي وص��������ل اليها الع��������راق اآلن"، 
مبينا أن "أبرز مؤش��������رات غسل األموال هي 
تعدد الحس��������ابات املصرفية وكذلك اإليداع 

بعمالت صغيرة".
وأش��������ار إلى أنه "قد يتس��������اءل بعضهم ملاذا 
الع��������راق مهتم به��������ذا التصني��������ف، إن العالم 
اصب��������ح الي��������وم مرتبط��������ا بعض��������ه ببع��������ض 
وبالتال��������ي فإنن��������ا جزء م��������ن ه��������ذه املنظمة 
التي ينبغي إتباع تعليمتها وش��������روطها"، 
موضح��������ا أن "التوصية رق��������م )30( الخاصة 
عل��������ى وج��������ود  )فات��������ف( نص��������ت  بمنظم��������ة 
س��������لطات مختصة محددة إلنف��������اذ القانون 
تتول��������ى مس��������ؤولية ضم��������ان التحقي��������ق في 
غس��������ل األموال والجرائم األصلية وتمويل 
اإلره��������اب بص��������ورة صحيح��������ة م��������ن خ��������الل 

مباشرة تحقيق مالي".
ون��������وه ب��������أن "التحقي��������ق امل��������وازي تق��������وم به 
س��������لطات التحقيق من خ��������الل فتح تحقيق 
مال��������ي يبدأ عن��������د املباش��������رة بالتحقيق في 
الجريم��������ة األصلي��������ة وذلك لكش��������ف عائدات 
ث��������م ضبطه��������ا  وم��������ن  األصلي��������ة  الجريم��������ة 
وحجزها ومنع إخفائه��������ا والحيلولة دون 
اندم��������اج أرباحها في االقتص��������اد الوطني"، 
مضيف��������ا أن "أهداف التحقيق املالي املوازي 
يهدف لكش��������ف عائ��������دات الجريم��������ة وتعقب 
العائ��������دات وحجزه��������ا وضبطه��������ا إضاف��������ة 
ملصادرة العائدات ومعاقبة حائزيها ومنع 

اندماج العائدات في االقتصاد الوطني".

وتابع القاضي أن "التحقيق املالي املوازي 
تج��������ري  أن  األول  مس��������ارين،  ف��������ي  يك��������ون 
التحقيق��������ات املالية املوازي��������ة ملعرفة وجود 
عائدات للجرائم األصلية كجرائم الس��������رقة 
وخيانة األمانة واالختالس واالبتزاز املالي 
وجرائم الفس��������اد املال��������ي واإلداري وجرائم 
االحتيال واالتجار بالبشر واملخدرات، فيما 
يخت��������ص املس��������ار الثاني بتموي��������ل اإلرهاب 
ملعرفة من يقوم بالعمليات اإلرهابية ومن 
يقوم بإدارة وحيازة ومناقلة األموال التي 
تمتلكه��������ا التنظيمات اإلرهابية وتمول من 

خالل أنشطتها".
وأك��������د أن "للتحقيق املالي امل��������وازي أهمية 
منه��������ا تعزيز موقف الع��������راق أمام املقيمني 
املوازية  التحقيق��������ات  باعتب��������ار  الدولي��������ني 
احد معايي��������ر التقييم وكذل��������ك قياس األثر 
والج��������دوى املتحققة من ج��������راء التحقيقات 
الجنائية في الجرائم األصلية، كما تطرق 
إلى كيفية اجراء التحقيق املوازي من خالل 
معرفة األس��������ماء الكامل��������ة للمتهم وزوجته 
وأبنائ��������ه وحت��������ى أخوات��������ه اذا تطلب األمر، 
ومفاتحة دوائر التسجيل العقاري واملرور 
ملعرفة إن كان املتهم أو أحد ذويه قد تملك 
عقارات أو عجالت بع��������د ارتكاب الجريمة، 
فضال عن مفاتح��������ة البنك املركزي العراقي 
ملفاتح��������ة كافة املصارف األهلي��������ة لبيان إن 
كانت هناك أية حس��������ابات وودائع للمتهم 
وذويه ومن ثم إيقاف كافة حركات السحب 

واإليداع".
وخت��������م قول��������ه "يجب وض��������ع الحج��������ز على 
األموال املنقولة وغي��������ر املنقولة للحيلولة 
دون مناقل��������ة العق��������ارات والعجالت، فضال 
ع��������ن اتخ��������اذ اإلج��������راءات القانوني��������ة بحق 
املته��������م وم��������ن يثب��������ت حيازت��������ه ملتحصالت 
الجريمة عن جريمة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب".

القضاء يعتمد "التحقيق الموازي" 
لمكافحة غسل األموال وتعقب عائداتها

بعد دخول العراق مبنظمة "فاتف" وخروجه من "الالئحة السوداء"

●  7th Year  Issue (73) March 2022السنة السابعة/ العدد )73( اذار  2022

اآلليات القانونية السترداد 
األموال واألصول المهربة للخارج 

في ضوء اتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الفساد

أصبح الفس��������اد في الس��������نوات األخيرة محط اهتمام دولي كبير ملا يش��������كله من 
تهدي��������د خطير وجس��������يم عل��������ى املجتمع��������ات اإلنس��������انية، ولم يعد ش��������أنًا محليًا 
وإنم��������ا ظاهرة عبر الوطنية، إذ امتد نش��������اطه إلى معظم دول العالم، مما تطلب 
تضافر الجهود في مجال التعاون الجنائي الدولي في مكافحة جرائم الفس��������اد 
ومالحقة مرتكبيها وتس��������ليمهم واس��������ترداد األموال واألصول املتحصلة منها، 
إذ لي��������س بوس��������ع أي دولة مهم��������ا كانت متقدم��������ة علميًا واقتصادي��������ًا وأمنيًا، أن 
تق��������وم بمفردها بمكافحة جرائم الفس��������اد وتعقب واس��������ترداد األموال واألصول 
املتحصلة منها  أو الناتجة عنها  في الدول األخرى التي أخفيت وأودعت فيها 
بعد تهريبها وغس��������لها ما تع��������زز بالدعم من املجتمع الدولي، الس��������يما في ظل 
التط��������ور التكنولوجي في مجال االتصاالت واملواص��������الت والعمليات املصرفية 
ف��������ي نقل األموال كاس��������تخدام النظم املصرفية الس��������رية والتحوي��������الت املصرفية 
الفوري��������ة واإللكتروني��������ة والبطاق��������ات املمغنطة والحس��������ابات الرقمي��������ة املتغيرة  
 عن  

ً
ودخول وس��������ائل االتص��������ال الحديثة في دائرة التعامل ب��������ني املصارف فضال

تحري��������ر التجارة العاملية عن طريق التقليل من القيود الكمركية وغير الكمركية 
في املنافذ الحدودية واملطارات الجوية واملوانئ البحرية التي تحد من إمكانية 
تدفق التج��������ارة بني الدول، وقد عقدت عدت اتفاقي��������ات دولية وإقليمية ملكافحة 
الفس��������اد واس��������ترداد األموال واألصول املتحصلة منها تحت مظلة منظمة األمم 
املتحدة وكان من أبرزها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)UNCAC( لسنة 
2003 الت��������ي اعتبرت الصك القانوني الدولي األول املعني بمكافحة الفس��������اد في 
 منها وهو الفص��������ل الخامس يتناول 

ً
 مس��������تقال

ً
دول العال��������م التي أف��������ردت فصال

مواضيع اس��������ترداد األموال املتحصلة من جرائم الفس��������اد أطلقت عليه تس��������مية 
"اس��������ترداد املوجودات" وق��������د وضعت تلك االتفاقي��������ة آليات قانونية الس��������ترداد 
األم��������وال واألصول املهربة إلى الخارج املتحصلة من جرائم الفس��������اد املنصوص 
عليها في الفصل الثالث منها  كجريمة الرشوة للموظفني العموميني الوطنيني 
واملوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية،وجريمة 
اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها، وجريمة االتجار بالنفوذ، وجريمة 
إس��������اءة اس��������تغالل الوظائف،وجريمة اإلث��������راء غير املش��������روع، وجريمة اختالس 
ممتلكات القطاع الخاص وجريمة غسل األموال وجريمة إخفاء املمتلكات على 

النحو اآلتي:
أواًل: أن تك��������ون الدول��������ة طالبة اس��������ترداد األموال والدولة متلقي��������ة الطلب أعضاء 
في اتفاقية األمم املتحدة  ملكافحة الفس��������اد اس��������تنادًا لنص املادة 51 من اتفاقية 

مكافحة الفساد.
ثانيًا: أن يقدم طلب كتابي من دولة الطرف طالبة املساعدة القانونية في مجال 
اس��������ترداد األموال املتحصلة من جرائم الفساد، وال يش��������ترط في الكتابة أن تتم 
 
ُ
بوس��������يلة معينة، وإنما يمكن أن تتم بكل وس��������يلة كفيلة يمكن أن ينتج س��������جال

مكتوبًا لدى الدولة الطرف متلقية الطلب  إال في الحاالت العاجلة، على أن تؤكد 
طلبها الش��������فوي بطلب كتابي الحق فور الطلب الشفوي استنادًا للفقرة 14 من 

املادة 46 من اتفاقية مكافحة الفساد.
ثالثًا : أن يقدم الطلب من قبل الدولة طالبة االس��������ترداد بإحدى اللغات املقبولة 
ل��������دى الدولة متلقية الطلب، الت��������ي أبغت بها األمني العام لألمم املتحدة بقبولها 
له��������ا وقت إيداع ص��������ك تصديقها على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس��������اد أو 
قبوله��������ا لها أو إقرارها بها أو االنضمام إليها اس��������تنادًا للفقرة 14 من املادة 46 

من اتفاقية مكافحة الفساد.
رابع��������ًا: أن يتقي��������د طلب املس��������اعدة القانونية م��������ن قبل الدولة طالبة االس��������ترداد 
باألموال التي تحصلت من جرائم الفس��������اد أو الجرائم املرتبطة بها املحددة في 
االتفاقية يستش��������ف هذا الش��������رط من الفقرة 6 من املادة 46 من االتفاقية مكافحة 

الفساد.
خامس��������ًا: أن يقدم طلب املس��������اعدة القانونية باس��������ترداد األم��������وال املتحصلة من 
جرائم الفس��������اد إلى الس��������لطة املركزية املختصة في الدولة الطرف متلقية الطلب 
الت��������ي حددتها تل��������ك الدولة عند إي��������داع الصك تصديقها عل��������ى اتفاقية مكافحة 
الفس��������اد أو قبوله��������ا أو إقراره��������ا به��������ا أو االنضم��������ام إليها.باس��������تثناء الطلبات 
املس��������اعدة القانونية بش��������أن اس��������ترداد األموال التي تقدم عب��������ر املنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية )اإلنتربول( في الحاالت العاجلة استنادًا للفقرة 13 من املادة 

46 من االتفاقية.
سادس��������ًا: أن تكون للدولة طالبة استرداد األموال والدولة متلقية الطلب الوالية 
القضائية كل حس��������ب دورها في استرداد األموال استنادًا للمادة 55 من اتفاقية 

مكافحة الفساد.
س��������ابعًا: صدور حكم نهائي بات باملصادرة من محاكم الدولة طالبة اس��������ترداد 
األموال املتحصلة من جرائم الفس��������اد وان يتضمن إدانة املتهم عن إحدى جرائم 
الفس��������اد والحكم عليه بمصادرة األموال محل االسترداد بعد الحكم  بالعقوبة 

األصلية  املقررة واكتس��������ابها درج��������ة البتات من أجل 
تقديمها إلى الدولة متلقية الطلب لتستند إليها في 
إرجاع األموال اس��������تنادًا للم��������واد 54 و57 من اتفاقية 

مكافحة الفساد.
ثامنًا: ازدواجية تجريم الفعل الذي تحصلت األموال 
مح��������ل طلب االس��������ترداد ب��������ني البلدان مح��������ل التعاون 
الجنائي حت��������ى لو لم يكن هناك تطابق في التكييف 
القانوني للجريمة التي تحصلت منها األموال محل 
االس��������ترداد اس��������تنادًا الفقرة )2( من امل��������ادة )43 ( من 

القاضي حيدر فالح حسناتفاقية مكافحة الفساد.

■ رئاسة محكمة استئناف الرصافة ضيفت ندوة عن جرائم غسل األموال 

"شــهادة تلقيح خمتومة مقابل50 ألفًا.. والقطن يتلقى اللقاح"!

مزورو بطاقات لقاح كورونا يواجهون السجن بعد إحالتهم إلى المحاكم المختصة
بغداد / سحر حسني 

بالتزام��������ن مع إج��������راءات وزارة الصحة 
وقرارات خلية األزمة للحد من انتشار 
فايروس كورون��������ا، إال أن جرائم أخرى 
تقف��������ز محدثة نوعا جديدا من الفس��������اد 
وه��������ي بيع كارتات لقاح كوفيد 19 دون 
تلقي اللقاح أو تغيير نتائج مس��������حات 
اختبار كورونا الت��������ي يجريها املواطن 

بغية السفر وغيره.
فق��������د وصف قاض��������ي محكم��������ة تحقيق 
ديال��������ى عملي��������ات املتاج��������رة ببطاق��������ات 
التلقيح دون لقاح ب�"الجريمة الخطيرة" 
متوع��������دا مرتكبيها باج��������راءات رادعة، 
يأتي ذلك عق��������ب احالة محكمة تحقيق 
ديال��������ى عددا من م��������زوري كارتاح لقاح 
كوفيد 19 الى املحاكم املختصة، مؤكدة 
على ان "تزوير ش��������هادة اللقاح ينطبق 
عليها قانون العقوب��������ات بمادتها 368 

ع��������ن جريم��������ة املس��������اعدة بنقل ونش��������ر 
الحبس  الخطيرة وعقوبتها  األمراض 

ملدة ال تزيد عن 3 سنوات.

اللقاح للقطن!
وأكد قاض��������ي محكمة تحقيق بعقوبة 
املختصة بقضاي��������ا النزاهة في ديالى 
عل��������ي غن��������اوي صال��������ح "توقي��������ف عدد 
من املزورين م��������ن بينهم موظفون في 
صحة ديالى بعد أن اعترفوا بقيامهم 
بتزوي��������د املواطنني بكارتات لقاح لقاء 
مبلغ )خمسني ألف دينار( حيث يقوم 
املوظف املختص بزرق مادة اللقاح في 

مادة القطن وليس بجسم املراجع". 
مايق��������ارب  بي��������ع  "ت��������م  ان��������ه  واض��������اف 
)ثمان��������ني( كارت لقاح الى املواطنني  ال�
يتلق��������وا  ان  ب��������دون  الطريق��������ة  به��������ذه 
اللق��������اح"، الفتا إلى ان��������ه "كما تم أيضًا 
تدوي��������ن اف��������ادات متهم��������ني اثن��������ني عن 

ح��������ادث ضب��������ط )ثالث��������ني( كارت لقاح 
ف��������ي منطق��������ة الكاط��������ون والتعامل مع 
موظفي املركز الصح��������ي في الكاطون 
بارس��������ال هويات احوال مدنية وارقام 
هواتف بغية ادخالها في الحاس��������وب 
الخ��������اص باملركز مقاب��������ل مبالغ مالية 
وكذلك ضبط )ثمانية( كارتات فارغة 
مختوم��������ة بخت��������م املرك��������ز الصحي في 

املنطقة نفسها". 
م��������ن جهته��������ا توع��������دت وزارة الصحة 
املسؤولني عن هذه الجرائم بإجراءات 
حاس��������مة ورادع��������ة وصارم��������ة وعاجلة 
بحق من يثب��������ت بحقه مثل هذا الفعل 

بعد التحقيق. 
واوضح املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الصحة الدكتور سيف البدر بتصريح 
خ��������ص ب��������ه املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس 
القضاء األعلى ان "هناك تنس��������يقا بني 
الجه��������ات القضائي��������ة ووزارة الصحة 

وكل الجه��������ات املعنية ملتابعة وضبط 
مثل هذه الحاالت". 

واش��������ار الب��������در ال��������ى انه "ت��������م رفع عدة 
ح��������االت الى الجه��������ات القضائية وهي 

قيد الحسم" .
ونوه البدر الى "االيام املقبلة ستشهد 
اإلعالن عن العدد االولي لهذه الحاالت 
في عموم املحافظات حال ورودها من 

الدائرة القانونية لوزارة الصحة".
وف��������ي ذي قار أيضا، أف��������ادت أنباء عن 
االطاح��������ة بش��������بكة تعمل عل��������ى تزوير 
بطاق��������ات اللق��������اح املض��������اد لفي��������روس 
كورونا ف��������ي مدين��������ة الناصرية مركز 

املحافظة.
وذك��������رت ان "ق��������وة أمنية مش��������تركة من 
األمن الوطني واالستخبارات تمكنت 
على مدى عدة ايام من تفكيك ش��������بكة 
في دائرة صح��������ة ذي قار عملت خالل 
الفترة املاضية على تزوير العش��������رات 

الوهمي��������ة  اللقاح��������ات  بطاق��������ات  م��������ن 
مالي��������ة  مبال��������غ  مقاب��������ل  للمواطن��������ني 

كبيرة".
وبين��������ت ان "الش��������بكة يقودها موظف 
بدرجة )مع��������اون طبي(، ت��������م نقله إلى 
شعبة األمن الوطني إلكمال اإلجراءات 

التحقيقية معه".
إل��������ى  تعم��������د  "الش��������بكة  ان  وتابع��������ت، 
ات��������الف جرع��������ات اللق��������اح )امب��������والت( 
بع��������د منحهم  باملواطن��������ني  الخاص��������ة 
بطاقات اللق��������اح املزورة، حيث ان هذه 
الجرع��������ات التي تكل��������ف الواحدة منها 
الدولة عش��������رات الدوالرات تتلف دون 

االستفادة منها اطالقا".
يشار إلى ضبط عدد من حاالت تزوير 
اللقاح املض��������ادة لفيروس كورونا في 
عدد من املحافظ��������ات من خالل اصدار 
بطاقات م��������زورة أو التالعب بجرعات 

اللقاح.
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■ غسان مرزة

عان��������ت املجتمعات من��������ذ الِقَدم م��������ن ظاهرة 
عمالة األطفال نتيجة انتشار الفقر واألمّية 
بني األهالي وعدم وعيهم باآلثار الس��������لبية 
الض��������اّرة الناتج��������ة ع��������ن عم��������ل األطف��������ال في 
س��������ن مبّكرة، وانتش��������رت بني الدول املتقدمة 
صناعّي��������ًا، وال��������دول النامي��������ة والفقيرة على 
عّد ه��������ذه الظاه��������رة العاملية 

ُ
ح��������د س��������واء، وت

ف��������ي املجتمعات  مش��������كلة معقدة خصوصًا 
التي يكون مصدر عمالة األطفال نابعة عن 
الثقافة والتقاليد السائدة في ذلك املجتمع 
سيما انها ناتجة عن ُبنية البالد وظروفها 
االقتصادية، حيث أن هن��������اك ما يقارب ٢٥٠ 
مليون طف��������ل يعملون ف��������ي مختلف مناطق 
العالم في وقتن��������ا الحاضر، منهم ما يقارب 
١٥٠ مليون طفل يعملون في مجال األعمال 
الخطرة، وحوالي أكث��������ر من مليون طفل من 
أولئك األطفال يتعّرض��������ون لعملية االتجار 
بالبشر بحس��������ب إحصائية خاصة بمنظمة 

الطفولة العاملية.
ها 

ّ
ع��������ّرف ظاه��������رة تش��������غيل األطف��������ال بأن

ُ
وت

ممارس��������ة األعمال التي تضر بنمّو األطفال 
العقلي والجسمي، وتحرمهم من طفولتهم 
الطبيعية، أو تم��������س بكرامتهم وإمكاناتهم 
ق 

ّ
وتحرمهم منها ولذلك تّم إضافة بند يتعل

بتش��������غيل األطفال في كل م��������ن اتفاقية األمم 
املتح��������دة لحق��������وق الطفل،واتفاقّي��������ة منظمة 
العم��������ل الدولّي��������ة )ILO( ع��������ام ١٩7٣م، حي��������ث 
ح��������ّددت املادة رق��������م ١٣8 م��������ن االتفاقّية الحد 
األدنى للعمر الذي ُيس��������َمح بع��������ده بالعمل، 
كما تّم تضمينه في اتفاقّية أس��������وأ أش��������كال 

عمل األطفال عام ١٩٩٩في املادة رقم ١8٢.
يق��������ول القاض��������ي باس��������م صال��������ح إن منظمة 
العم��������ل الدولي��������ة ق��������د عرفت عمال��������ة األطفال 

بأنها "العم��������ل الضار بصحة الطفل البدنية 
والنفس��������ية والعقلي��������ة والذي يح��������رم الطفل 
بس��������ببه عن طفولته ونشاطه وكرامته" ومن 
التعريف أعاله يتضح إن هناك مجموعة من 
املعايي��������ر إذا ما توفرت بعم��������ل ما يفقد هذه 
العمل مش��������روعيته وينقلب إلى ممارس��������ات 
من شأنها انتهاك حقوق الطفل وتؤدي إلى 
األضرار البدنية والنفسية والعقلية بالطفل 
العامل مما ي��������ؤدي إلى حرمانه من طفولته 

وبراءته والنشاط املعروف لدى كل طفل.
وأضاف صال��������ح "لقد بين��������ت اتفاقية العمل 
الدولي��������ة األعم��������ال الت��������ي تعتب��������ر محظورة 
بموجب هذه االتفاقي��������ة وهي كثيرة ومنها 
على س��������بيل املث��������ال ولي��������س الحص��������ر كافة 
أشكال الرق كتجنيد األطفال في الصراعات 
املسلحة واس��������تعبادهم أو بيعهم واالتجار 
ألقس��������ري  العم��������ل  عل��������ى  وإجباره��������م  به��������م 
وإنت��������اج  بالدع��������ارة  األطف��������ال  واس��������تغالل 
املخ��������درات واالتجار به��������ا وكل اإلعمال التي 
يرج��������ح إن تؤدي بطبيعته��������ا وظروفها إلى 

اإلضرار بصحة األطفال وسالمتهم".
وتاب��������ع صالح أن املش��������رع العراقي قد ضمن 
عمال��������ة األطف��������ال كجريمة في ع��������دة قوانني 
ومنه��������ا قانون العم��������ل رقم ٣7 لس��������نة ٢٠١٥ 
إذ ورد ف��������ي امل��������ادة ٦منه وفي الفق��������رة ثالثا 
القضاء الفعل��������ي على عمل األطف��������ال والذي 
حدد الحد األدنى لسن العمل في جمهورية 
العراق هو الخامس��������ة عشر س��������نة كما حدد 
عقوبة الحبس ملدة ال تزيد على ستة أشهر 
وبغرامة ال تزيد على مليون دينار أو إحدى 
هات��������ني العقوبت��������ني كل من خال��������ف األحكام 
املتعلقة بتشغيل األطفال الواردة في قانون 
العمل كما ورد عقوب��������ات خاصة في قانون 
رعاي��������ة اإلح��������داث رقم 7٦ لس��������نة ١٩8٣ حيث 
حدد وبني مسؤولية أولياء األطفال في حالة 
اإلهمال في رعاية الصغير أو الحدث بشرط 
أن يؤدي هذا اإلهمال إلى تش��������رد الحدث أو 
انح��������راف س��������لوكه وكذل��������ك ح��������دد عقوبة كل 
م��������ن دف��������ع الح��������دث أو الصغير إلى التش��������رد 
واالنح��������راف وم��������ن هنا يتضح ع��������دم وجود 

قانون خاص بجريمة عمالة األطفال.
ويرى صالح أن أهم أس��������باب انتشار ظاهرة 

عمالة األطفال ودفع ذويهم للتدرج بهم في 
س��������وق العمل يرجع إلى عوام��������ل اجتماعية 
وعوام��������ل اقتصادي��������ة، فف��������ي الع��������راق أفرزت 
الحروب والنزاع��������ات واألزمات االقتصادية 
التي توالت على العراق منذ العقود األربعة 
املاضية وحس��������ب م��������ا أوردت��������ه إحصائيات 
منظمة الطفول��������ة العاملية التي أكدت ارتفاع 
نسبة عمالة األطفال والتي قدرت بانخراط 
أكث��������ر م��������ن نص��������ف ملي��������ون طفل دون س��������ن 
الخمسة عش��������ر عاما في العمل لتأمني قوت 
عوائلهم وخصوصا في الس��������نوات العشرة 
املاضية، وان اغلب أصحاب العمل املخالفني 
يقومون بتشغيل أوالدهم لديهم في حرفهم 
الت��������ي يعملون بها، كم��������ا إن حالة اليتم هي 
س��������بب آخر يدف��������ع الطفل إل��������ى االنخراط في 
العم��������ل من اجل توفير العي��������ش له ولعائلته 
وكم��������ا إن النزاعات العس��������كرية التي حدثت 
بالع��������راق الت��������ي أدت إلى ن��������زوح العوائل من 
أماكن إقامتهم وسكناهم أدى بتلك العوائل 
إلى إرسال أطفالهم للعمل من اجل تحصيل 
مدخ��������ول مالي يس��������اعدهم عل��������ى متطلبات 

العيش. 
وتاب��������ع صال��������ح إن من اب��������رز أش��������كال عمالة 
األطف��������ال ف��������ي الع��������راق تتض��������ح جلي��������ا عند 

مشاهدة بعض األطفال من الفتيات والذكور 
في إش��������ارات املرور والشوارع وهم يقومون 
ببي��������ع الزه��������ور وبعض امل��������واد األخرى مثل 
املناديل الورقية وكذلك تجدهم يعملون في 
جر العرب��������ات وبيع الفواكه ومكعبات الثلج 
والش��������اي ويش��������اركون ف��������ي حم��������ل البضائع 
للمتاج��������ر واملحالت وكذلك إعم��������ال صيانة 
الس��������يارات وتصليحها وغيرها من اإلعمال 
األخ��������رى الت��������ي ال تالئم البنية الجس��������مانية 

للطفل.
 ولغرض عالج 

ً
وأتم القاضي حديثة قائ��������ال

ظاهرة عمالة األطفال ال بد من وجود حماية 
قانونية للفئات املستثنية في قانون العمل 
وهذا يس��������تلزم تش��������ريع قانون خاص يجرم 
عمالة األطف��������ال وتش��������ديد عقوبتها وكذلك 
مواكبة التش��������ريعات الوطني��������ة للمعاهدات 
الدولية املتعلقة بحق��������وق الطفل، ولعل أهم 
عالج لظاهرة عمالة األطفال هو منح رواتب 
خاص��������ة لألطف��������ال األيتام بع��������د التعاون مع 
وزارة العمل والش��������ؤون االجتماعية لغرض 
ش��������مولهم برات��������ب الرعاي��������ة أو رات��������ب رعاية 
اجتماعي��������ة لوالد األس��������رة إذا كان معاقا من 
اجل توفير االحتياج��������ات الخاصة لعائلته 
وأطفاله،وكذل��������ك العمل على تش��������كيل لجان 

من قبل وزارة العمل والش��������ؤون االجتماعية 
من اجل إجراء جوالت تفقدية ترصد أرباب 
العمل املخالف��������ني الذين يقومون بتش��������غيل 
األطف��������ال دون الس��������ن القانون��������ي، ومطالب��������ة 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية من اجل 
فت��������ح دورات وورش عم��������ل لإلح��������داث الذين 
تزيد أعمارهم عن خمس��������ة عش��������ر عاما مثل 
دورات الحالق��������ة والنجارة لغ��������رض تطوير 
مهارتهم وكذلك توفير فرص عمل للذين تم 
تدريبهم في برامج وزارة العمل والش��������ؤون 
االجتماعي��������ة، عقد ن��������دوات تثقيفية من قبل 
املؤسس��������ات اإلعالمية بالتعاون مع مجلس 
القضاء األعلى لغرض بعث الوعي الثقافي 
والقانون��������ي واالجتماع��������ي واإلنس��������اني في 
املجتم��������ع لغرض االلتزام بالس��������ن القانوني 
لعمالة األطفال واعتبار عمالة األطفال دون 
السن القانوني تشكل جريمة يعاقب عليها 

القانون وحرمتها الشرائع السماوية.
ومن جانبه القاضي محمد سلمان القاضي 
األول ملحكم��������ة تحقي��������ق الك��������رخ أوض��������ح أن 
األطف��������ال ه��������م األس��������اس لبن��������اء املجتمعات 
وتس��������عى جمي��������ع ال��������دول لتقدي��������م الرعاي��������ة 
املبكرة واالهتم��������ام باألطف��������ال لتهيئة جيل 
قادر على تحمل مسؤولياته املستقبلية في 
ظل ظ��������روف متغيرة وبوتي��������رة عالية, وفي 
الع��������راق نجد إن تفاقم الوض��������ع االقتصادي 
و السياس��������ات الدكتاتورية التي مارس��������تها 
األنظم��������ة الس��������ابقة وتنامي ح��������دة الحروب 
والصراع��������ات و الحص��������ار االقتصادي الذي 
فرض على العراق وعوامل اإلرهاب والعنف 
الجاري بعد ذلك, كل هذه الظروف وغيرها 
أدت إل��������ى ع��������دة تأثيرات س��������لبية على حياة 
الطف��������ل و مدى تمتعه بحقوق��������ه غير القابلة 

للتجزئة.
وأفاد سلمان أنه يالحظ في اآلونة األخيرة 
ازدياد ظاهرة تش��������غيل األطفال واتس��������اعها 
بش��������كل خطير يؤث��������ر على مس��������تقبل الطفل 
بصورة خاصة ومستقبل املجتمع بصورة 
عامة , كون اآلثار املس��������تقبلية على الطفل و 
املجتمع تمثل تهديدا ملستقبل البلد وعقبة 
في طريق االزدهار و التقدم , فاألطفال البنية 
األساس��������ية لبن��������اء املجتمعات وانش��������غالهم 

بإعمال إثناء طفولته��������م يحرمهم الحق في 
التعلي��������م ضمن هذه املدة م��������ن حياتهم التي 
يجب إن تك��������رس لإلبداع و التعلم , في حني 
نج��������د إن اغلب األطف��������ال يتركوا مدارس��������هم 
ويقوم��������وا بإعمال ال تنس��������جم م��������ع الحقوق 

التي يفترض منحا للطفل.
ولفت س��������لمان الواقع إن اإلعمال التي يقوم 
بها األطفال تتضمن نوعني منها ما يكون 
العمل مش��������روع بحد ذاته، ومنها ما يكون 
مخالف��������ة قانونية تقع على عاتق الحدث أو 
املسؤول عنه , ففي مجال األعمال املشروعة 
نج��������د إن بع��������ض األطف��������ال يت��������رك دراس��������ته 
ويعم��������ل في الزراعة أو حرف��������ة معينة ورغم 
ذلك إن ذلك لم يش��������كل جريم��������ة قانونية إذا 
كان يعمل مع ذويه , إال إن اثر ذلك ينعكس 
في املس��������تقبل عل��������ى طموح الطف��������ل لتأثير 
ذلك علي��������ه أو تقليله ف��������رص الحصول على 
الفائ��������دة في مج��������ال التعلي��������م , إم��������ا إذا قام 
بإعمال تعد مش��������روعة قانوني��������ًا و مع غير 
ذويه فان ذلك يعد مخالفة قانونية ويعتبر 
الولي مسؤواًل حس��������ب ما نصت عليه املاد 
٢4 / ثاني��������ا من قانون رعاي��������ة اإلحداث رقم 

7٦ لسنة ١٩8٣.
 إما في مجال اإلعمال غير املش��������روعة نجد 
إن اغلب األطفال يتم استخدامهم في إعمال 
مثل التسول أو التشرد من خالل بيع املواد 
ف��������ي الطرق��������ات , وهن��������ا نجد إن املس��������ؤولية 
القانونية في حال تش��������رد الحدث تقع على 
عاتق الول��������ي أو املس��������ؤول  قانونا عنه،وال 
بد من اإلش��������ارة إل��������ى إن العراق قد تنبه إلى 
هذه الحالة بعد شيوعها لذا اعتبر القضاء 
العراقي بان قيام ولي الطفل أو إي شخص 
أخر باس��������تخدامه إلغراض التسول تعتبر 
جريمة وفق قانون مكافحة االتجار بالبشر 
وذل��������ك لغرض التش��������دد بالعقوب��������ة وفرض 
عقوب��������ات رادع��������ة قد ت��������ؤدي إل��������ى الحد من 
هذه الظاهرة , ونجد إن اس��������تغالل األطفال 
يش��������مل كال الجنس��������ني س��������واء أكان ذك��������ر أو 
أنثى مع اإلش��������ارة إلى انه قد يتم استخدام 
بعض اإلناث إلعم��������ال الدعارة أو العمل في 
املاله��������ي الليلي��������ة أو املقاهي واس��������تغاللهم 

لهذا الخصوص.

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:

الُيتم والتهجير يفاقمان عمالة األطفال في العراق

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

■  إعداد: سحر حسني

الحلقة السابعة :  التطور التاريخي ملبدأ فصل السلطات 

إن مبدأ توزيع الس��������لطة في الدول��������ة يحقق كفالة 
لحق��������وق األف��������راد وحرياته��������م ومن ه��������ذا املنطلق 
نجد ان نظرية مونتس��������يكيو السياس��������ية هي في 
الواقع نظرية معادالت فذهابه الى ضرورة فصل 
الس��������لطات وخل��������ق االجهزة الوس��������يطة كمجالس 
البرملانات وطبق��������ة النبالء والالمركزية واالخالق 
هي في نظره معادالت وقوى وتحول دون اسقاط 

السلطة في االستبداد. 
وحس��������ب نظري��������ة مونتس��������كيو ف��������ان خصائ��������ص 
السيادة وجود ثالث سلطات متميزة عن بعضها 
البع��������ض، وهي الس��������لطة التش��������ريعية والس��������لطة 
املنف��������ذة للقان��������ون الع��������ام "التنفيذي��������ة" والس��������لطة 
املنف��������ذة للقان��������ون الخاص " القضائي��������ة" وفي هذا 
الصدد يقول ضمن كتابه )روح الشرائع( الصادر 
سنة 1748 م ).. في كل دولة ثالثة انواع للسلطات 
وهي السلطة االشتراعية وس��������لطة تنفيذ االمور 
الخاضع��������ة لحق��������وق االمم وس��������لطة تنفيذ االمور 
للحق��������وق املدني��������ة ( ث��������م وبع��������د تميي��������زه بني هذه 
الس��������لطات راى ض��������رورة فصله��������ا ع��������ن بعضه��������ا 
وتوزيعها على هيئات مستقلة وذلك لالعتبارات 

اآلتية: 
أ � ان تجميع س��������لطات الدولة في يد واحدة يؤدي 
الى االس��������تبداد فطبيعة النفس البش��������رية تجنح 
الى ذلك اذا ما اس��������تأثرت بالسلطة وفي ذلك يقول 
مونتس��������يكيو ) فالحرية السياس��������ية ال توجد في 
غير الحكومات املعتدلة ولكن الحرية ال تكون في 
ال��������دول املعتدلة دائمًا وه��������ي ال تكون فيها اال عند 
عدم اساءة استعمال السلطة بيد ان من التجارب 
االزلية ان كل انس��������ان ذي س��������لطة يميل الى اساءة 
اس��������تعماله وهو يسترس��������ل في ذل��������ك حتى يالقي 
ح��������دودًا ومن يقول هذا؟ حت��������ى ان الحرية تحتاج 
الى حدود وال بد ان تقف السلطة عن نظام االمور 
  
ً
لكي ال يساء استعمال السلطان...( ويضيف قائال

وال تكون الحرية مطلقًا اذا ما اجتمعت الس��������لطة 
االشتراعية والسلطة التنفيذية في شخص واحد 
او في هيئة حاكمة واحدة، وذلك النه يخش��������ى ان 
يضع امللك نفس��������ه او السنات نفسه قوانني جائرة 
لينفذها تنفيذًا جائرًا. وكذلك ال تكون الحرية اذا 
لم تفصل س��������لطة القضاء عن السلطة االشتراعية 

والسلطة التنفيذية..( 

اذا هو يرى ان الجمع بن الس��������لطتني التش��������ريعية 
والتنفيذية بيد واحدة سيشكل مفسدة. وستكون 
املفسدة اعظم لو ضمت اليهما السلطة القضائية 
لذا ال بد من الفصل بني السلطات لتكون كل منها 
سلطة مستقلة ولتتولى السلطة إيقاف السلطة. 

ب � ان فصل الس��������لطات عن بعضها هو الوس��������يلة 
الوحي��������دة التي تكفل احت��������رام القوانني وتطبيقها 
تطبيقًا صحيحا وهذا يؤدي الى احترام الحقوق 

والحريات. 
ت � كان مونتس��������يكيو يعتق��������د، كس��������ابقه لوك، بان 
النظام الدس��������توري االنكليزي يقوم على اس��������اس 
مبدأ الفصل بني السلطات بالوضع الذي كان يراه 
مونتسيكيو سليمًا ومحققًا لغرض املقصود من 
تقرير املبدأ، ولكنه ف��������ي حقيقة االمر كان مخطئًا 
او اقل مبالغًا في ذلك، اذ ان الدس��������تور االنكليزي 
العرف��������ي لم يأخذ بمبدأ فصل الس��������لطات في ذلك 

العهد. 
ويبدو ان مونتس��������يكو لم يفهم عمل نظام الحكم 
االنكليزي  فهما تاما، وتجاهل تطور نظام الحكم 
الوزاري، النه لم يزل بعد يتخذ ش��������كال معينًا فقد 

كانت الهيئة التنفيذية خاضعة ومس��������ؤولة امام 
البرملان ولم تكن منفصلة ومس��������تقلة وهذا مااكد 
عليه "والتر باجوت" في القرن التاسع عشر، فبني 
خط��������ا نظري��������ة فصل الس��������لطات في تفس��������ير عمل 
الدس��������تور االنكليزي، وليبني ان االندماج وليس 

االنفصال هو السمة املميزة لذلك النظام. 
ف��������ي ع��������ام 1762 م اصدر الفقيه جان جاك روس��������و 
كتاب��������ه الش��������هير ) العقد االجتماع��������ي( او )مبادئ 
نظريت��������ه  ضمن��������ه  ال��������ذي  األساس��������ية(  الحق��������وق 
السياسية التي يرى فيها ان السيادة تتجسد في 
االرادة العام��������ة للمجم��������وع ويملكها هذا املجموع 
وح��������ده دون س��������واه وبذلك فهو صاحب الس��������لطة 
فق��������ط يمارس��������ها ع��������ن طري��������ق االرادة العامة التي 
ينبغي اس��������تخالصها عن طريق مؤتمر ش��������عبي 
عام يش��������ارك فيه كل املواطنني. وان االكثرية داخل 
املؤتم��������ر هي الت��������ي تعبر ع��������ن االرادة العامة التي 
ال تخط��������ئ، اي ان االقلي��������ة املعارض��������ة هي خاطئة 
وعليه��������ا تبني الق��������رارات الش��������عبية الصادرة عن 
اجتم��������اع املواطنني. اال ان روس��������و ع��������اد وارتضى 
بالديمقراطية التمثيلية نظرا الستحالة تفرغ كل 

املواطنني ملمارسه الديمقراطية املباشرة.  
وه��������ذه الديمقراطي��������ة التمثيلي��������ة وفق��������ًا لروس��������و 
تم��������ارس ع��������ن طري��������ق مش��������اركة كل املواطنني في 
انتخاب ممثليهم في ممارسة السلطة التي يجب 
ان تبقى خاضعة لالرادة العامة التي يمكنها عزل 
ممثليه عندما ينتهكون حقوق السيد وذلك نتج 
عنه نظرية الوكالة االلزامية وهذا كان في املرحلة 
االول��������ى: الننا ال نس��������تطيع التوفيق ب��������ني االرادة 
العام��������ة وبني االقتراع العام، ف��������االرادة العامة هي 
لصيق��������ة بالديمقراطية املباش��������رة واالنتخاب هو 

اداة الديمقراطية التمثيلية.
 ويرى ايض��������ا ضرورة توزيع وظائف الدولة على 
هيئات متعددة فهو يقر بوجود هيئة تش��������ريعية 
تتولى سن التشريعات التي تمثل السيد ) الشعب( 
واخ��������رى  تنفيذي��������ة تتولى القوان��������ني ويقول بهذا 
الصدد ).. الس��������لطة االش��������تراعية خاصة بالشعب 
وال يمكن ان تكون خاصة به وعلى العكس يسهل 
ان يرى باملبادئ املقررة انفًا ان السلطة التنفيذية 
ال يمكن ان تكون خاصة بعمومية كاالش��������تراع او 

السيد.
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الدساتير غنية ومشبعة باملبادئ الديمقراطية 
وح���ق���وق اإلن���س���ان، وح���ق���وق األف������راد، وتنص 
بني  الفصل  م��ب��ادئ  على  الوطنية  الدساتير 
ال���س���ل���ط���ات وغ���ي���ره���ا م����ن ال���ن���ص���وص، اال ان 
املبادئ غالبا ما يكون مكبال  التطبيق لهذه 
عديدة،  ل��غ��اي��ات  التنفيذية  السلطات  ب����إرادة 
اال ان وج���ود ق��ض��اء ات���ح���ادي دس���ت���وري يعد 
ال��دس��ت��وري��ة ب��ل من  م��ن مستلزمات األن��ظ��م��ة 
الدولة  ال��ت��ي تحافظ على شكل  ال��رك��ائ��ز  اه��م 
وثرواتهم،  األف���راد  ونظامها وض��م��ان حقوق 
والرؤى،  األطياف  برملاني متعدد  نظام  وف��ي 
التنفيذية  السلطات  عمل  يرتقي  أن  يمكن  ال 
يأتي  وهنا  ال��دس��ت��وري��ة،  النصوص  ملستوى 
املبادئ  دع����م  ف���ي  ال���دس���ت���وري  ال���ق���ض���اء  دور 
ال��دس��ت��وري��ة وت��ع��زي��ز م��ب��دأ اس��ت��ق��الل القضاء 
االجتماعية  وح���ق���وق���ه���م  االف���������راد  وح�����ري�����ات 
واالق��ت��ص��ادي��ة، وامل��ح��ك��م��ة االت��ح��ادي��ة العليا 
ناضجة  ب����������دأت  ال�����ج�����دي�����د  ت���ش���ك���ي���ل���ه���ا  ف������ي 
وق��وي��ة، وأص����درت ال��ع��دي��د م��ن ال���ق���رارات التي 
ت��ح��م��ل ف��ي ط��ي��ات��ه��ا م��ع��ال��ج��ة ح��ي��اة املواطنة 
االجتماعية واالقتصادية وهي قرارات تضع 
القانوني  امل���س���ار  ع��ل��ى  ال��س��ي��اس��ي��ة   ال��ع��م��ل��ي��ة 

الصحيح.
املدني والفعاليات  املجتمع  إن دور منظمات 
االجتماعية املختلفة بالتعريف بدور املحكمة 

وعمومية  االت�������ح�������ادي�������ة 
قراراتها وعدم إخضاعها 
ل���������أله���������واء وال������رغ������ب������ات 
واملناطقية  ال����ع����رق����ي����ة 
مهم  دور  وال��ش��خ��ص��ي��ة، 
وحيوي، وعلى الكيانات 
ت���ق���ب���ل هذا  ال���س���ي���اس���ي���ة 
البالد،  مل��ص��ل��ح��ة  األم������ر، 
الكيانات  وم����ص����ل����ح����ة 

السياسية.

المحكمة االتحادية 
العليا: حماية دستورية 

لحقوق األفراد 
االجتماعية االقتصادية

القاضي جاسم محمد الموسوي
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مدمنان يسطوان على صيدلية 
يواجهان السجن المؤبد

■  بغداد / إيناس  جبار

عقول مغيبة وإرادة مسلوبة تتحكم بها أدوية 
وحب��������وب ومس��������احيق أدم��������ن متعاطوها على 
أخذها ودفع��������ت بالعقول، م��������ن أجل الحصول 
عليه��������ا، على ارت��������كاب أي جريمة كالس��������رقة او 
القتل،  ه��������ذا هو حال مدمني امل��������واد واألدوية 
املخدرة والتي أصبحت مرتبطة بش��������كل كبير 
ببعض الجرائ��������م التي يش��������هدها املجتمع في 

السنوات األخيرة.
الشروع بقتل صيدالني من قبل متعاطني هي 
إحدى القص��������ص املعروضة في املحاكم والتي 
أصدرت فيها املحكمة الجنائية املركزية حكما 
بالس��������جن املؤبد ملدانني قاموا بالشروع بقتل 

صاحب صيدلية عند مقاومته لهم.
ب��������أن  للحادث��������ة  التحقيقي��������ة  األوراق  وتفي��������د 
املحكمة دونت أقوال املش��������تكي حي��������ث اكد انه 
بحدود الس��������اعة الواحدة بعد منتصف الليل 
وعندم��������ا كان متواجدا ف��������ي الصيدلية حضر 
اح��������د املدان��������ني االثن��������ني بالقضي��������ة وطلب منه 
عالجا للحساس��������ية وأثناء الحدي��������ث معه قام 
بااللتف��������اف من خلف العارضة وقام بإش��������هار 
آلة حادة )س��������كني( وطل��������ب منه فت��������ح القاصة 

املوجودة في الصيدلية.
ويضيف أيضا خالل إفادت��������ه أنه اخبره انه ال 
يملك مفاتيح القاصة لكنه لم يصدقه وعندها 
ق��������رر القيام بطعنه في يده وحدثت مش��������اجرة 
باالي��������دي واثناء ذلك وعند دخول احد الزبائن 
فقد انته��������ز الضحية الفرص��������ة وطلب النجدة، 
لك��������ن املدان بعد فقدان الس��������يطرة على الوضع 
قام بإطالق النار عل��������ى الصيدلي وأصابه في 

عدة أماكن من جسده )ساقه وبطنه وكتفه(.

وفي تفصيلة الحادث الت��������ي دونها املحققون 
أضاف املشتكي انه أثناء الشد والتجاذب وإذا 
باملس��������دس يتعط��������ل مما ط��������ور  الخالفات إلى 
اش��������تباك باأليادي  واس��������تطاع خاللها ضرب 
امل��������دان في رأس��������ه م��������ا أدى إلى فقدان��������ه الوعي 
وتمك��������ن الضحية من طلب املس��������اعدة وتدخل 
القوات األمني��������ة التي القت القبض عليه، وبني 
املش��������تكي في روايته ان املدان الثاني كان يقوم 
بانتظ��������ار املدان األول  في الس��������يارة قرب محل 
الحادث.  وبالرجوع إلى املدانني وفي محضر 
إفادتهما وما تم تسجيله من أقوال في مرحلة 

التحقيق االبتدائ��������ي والقضائي حيث اعترف 
امل��������دان األول ان��������ه مدمن على تن��������اول العقاقير 
منذ مدة زمنية وطلب م��������ن املدان الثاني الذي 
تربط��������ه ب��������ه صلة قراب��������ة وهو ش��������قيق زوجته 
)املدان الثاني( بان يقوم باصطحابه بالسيارة 
التي يعمل بها )بصفة س��������ائق تكس��������ي( وعند 
مشاهدته صيدلية )... االعظمية( طلب منه ان 
يق��������وم بانتظاره بمكان ليس مقابل الصيدلية 
وعلى بعد س��������تني مترا منه��������ا لغرض الهروب 
بعد إتمام عملية الس��������رقة إال ان األمور لم تسر 
كم��������ا مخطط لها وتطابق أقواله مع املش��������تكي 

عن الواقعة فقد تم القاء القبض عليه. 
وتغل��������ق اوراق القضية بإص��������دار املحكمة التي 
وجدت أن األدلة املتحصلة كافية ومقنعة إلدانة 
املتهمني وفق أحكام امل��������ادة 1/406/ح/31 من 
قان��������ون العقوبات املعدلة بأمر مجلس الوزراء 
رقم 3 لس��������نة 2004 وبداللة مواد االشتراك 47 
و 48 و 49 من��������ه والحكم عليه بالس��������جن املؤبد 
وف��������ق قانون العقوب��������ات العراق��������ي واالحتفاظ 
للمش��������تكي املصاب "الصيدلي" بحق املطالبة 
بالتعوي��������ض  ام��������ام املحاكم املدني��������ة املختصة 

وكذلك لصاحب الصيدلية. 

■ تتفاقم جرائم السطو والقتل كلما تفاقمت جرائم المخدرات

■ بغداد / عالء محمد
  

تعرض مح��������ل لبيع املواد الغذائية 
إلى واقعة سرقة بمحافظة ميسان 
من قب��������ل لص��������وص، حي��������ث قاموا 
بدخول املح��������ل بعدما خططوا في 

وقت سابق لهذه الجريمة.
الحادثة تحولت من س��������رقة املبالغ 
إل��������ى  التعبئ��������ة  املالي��������ة وكارت��������ات 
جريم��������ة قت��������ل كان فيه��������ا الضحية 
)ابن صاح��������ب املحل( بع��������د تعرفه 
عل��������ى الجناة أثناء س��������رقتهم ملحل 
وال��������ده، األمر الذي دف��������ع املجرمني 
الطالق النار عليه من أس��������لحتهم 
الت��������ي كان��������ت بحوزته��������م ليف��������ارق 
الحي��������اة ف��������ي الح��������ال، ب��������دوره قام 
صاحب املحل )والد املجنى عليه( 
بإبالغ الشرطة التي أجرت فحصًا 
لواقع��������ة الس��������رقة والقتل ليش��������كل 
فريق��������ا م��������ن قبل قاض��������ي التحقيق 
املختص واالجه��������زة االمنية بحثا 

عن هؤالء املجرمني.
ويق��������ول امل��������دان )أ. و( ف��������ي حوالي 
الساعة العاشرة ليال وبينما كنت 
متواجدا في منزلي رفقة ش��������قيقي 
حضر املدعو )م. ب( ، وطرح علينا 
فكرة التوجه إلى احد محالت بيع 
امل��������واد الغذائي��������ة لغرض س��������رقته 
واخبرنا بأن صاح��������ب املحل لديه 
أموال وبإمكانهم سرقته واقتنعنا 
بالفك��������رة وخالل ذلك ت��������م التهيئة 

واالتفاق والتخطيط على الشروع 
بجريمة السطو املسلح على محل 
لبيع املواد الغذائية حيث توجهنا 
ومسدس��������ات  بن��������ادق  حامل��������ني 
ومس��������تقلني عجل��������ة ن��������وع بيك اب 

متوجهني صوب الهدف املنشود.
 

قتل الشاب بدم بارد
وأضاف "دخلن��������ا إلى املحل وقمنا 
بضرب صاح��������ب املحل بواس��������طة 
أرض��������ا  ليق��������ع  املس��������دس  اخم��������ص 
وخ��������الل هذه الفترة، نفذنا س��������رقة 
املالية،  واملبالغ  املح��������ل  محتويات 
وبينم��������ا نحن على اس��������تعداد تام 
عل��������ى اله��������روب بع��������د تنفي��������ذ هذه 
الجريم��������ة حضر )ش��������اب وهو ابن 
صاح��������ب املحل( وش��������اهدهم وهم 
يسرقون بمحل والده بعد التعرف 
عليهم، حاول منعنا وإنقاذ والده، 
اال انن��������ا قمنا باط��������الق النار عليه 
فتم��������ت إصابته بعيارات نارية في 
منطقة الصدر وأجزاء من جس��������مه 

ليفارق الحياة في الحال.

كارت تعبئة يوقع بالجناة
التحقي��������ق  قاض��������ي  جانب��������ه،  م��������ن 
املخت��������ص وال��������ذي عرض��������ت علي��������ه 
اوراق ه��������ذه الجريمة ش��������كل فريقا 
للبحث ع��������ن الجناة ، وبعد البحث 
والتحري من قب��������ل القوات االمنية 
ت��������م مالحظ��������ة قي��������ام اح��������د الجناة 

إل��������ى  التعبئ��������ة(  )كارت��������ات  ببي��������ع 
اح��������د األش��������خاص حي��������ث رصدته 
كامي��������رات املراقب��������ة ليت��������م القبض 
عليه، اعترف فيه��������ا خالل تدوينه 
ابتدائيا وقضائي��������ا بكل تفاصيل 
الجريمة ليتم اجراء كش��������ف الداللة 
بعد اعترافات ادلى بها باالشتراك 
مع عصابته االجرامية املش��������اركني 
في مس��������رحية هذه الجريمة وهي 
الس��������رقة والقتل بواسطة االسلحة 
املستخدمة من مسدسات وبندقية 
اثناء  اس��������تخدموها  كالش��������نكوف 
عملي��������ات الس��������طو املس��������لح وقت��������ل 
الش��������اب ال��������ذي كان ضحي��������ة هؤالء 

املجرمني بعد قتله بدم بارد.   

جمع املعلومات واصدار 
الحكم

بع��������د جمع املعلومات واس��������تكمال 
جميع االجراءات كافة تمت إحالة 
الدع��������وى إل��������ى محكم��������ة جناي��������ات 
ميس��������ان، أص��������درت فيه��������ا محكمة 
جنايات ميس��������ان حكم��������ا باالعدام 
شنقا حتى املوت استنادا الحكام 
امل��������ادة 406/ 1/أ/ ح م��������ن قان��������ون 
العقوب��������ات الرتكاب��������ه جريمة قتل 
بحق مواطن )ش��������اب( بعد السرقة 
واالعت��������داء عل��������ى وال��������ده بالضرب 
بواس��������طة األسلحة املستخدمة في 
الجريمة أثناء السطو املسلح على 

محله.

تعّرف على اللصوص.. فأردوه قتياًل!

■ جنايات ميسان قررت الحكم بإعدام المتهمين

اإلعدام ألحد عناصر "داعش" بعد إدانته 
بعمليات إرهابية في مناطق مختلفة

■  بغداد /  غسان مرزة

في حزيران عام 2019 في 
محافظة األنبار تحديدًا قام 

املتهم )حارث( باالنتماء 
إلى تنظيم داعش اإلرهابي 

والتواجد مع عناصره 
والعمل ملصلحته وحمل 

السالح ضد الدولة 
وتجسيدًا لذلك قام 

باالشتراك مع أفراد داعش 
اإلرهابي بعدة عمليات 

إرهابية.

وبحسب أقوال الش��������هود وهم افراد 
املف��������رزة القابضة عل��������ى املتهم إنهم 
قام��������وا بتفتي��������ش إح��������دى العجالت 
املتج��������ه م��������ن محافظ��������ة أربي��������ل إلى 

محافظ��������ة األنبار وت��������م القبض على 
املته��������م ال��������ذي كان يرت��������دي حزام��������ا 
ناس��������فا مخبأ داخل مالبسه وكذلك 
متفج��������رة  م��������واد  بحوزت��������ه  ضب��������ط 

وأسلحة مختلفة.
ول��������دى تدوين أقوال ش��������هود آخرين 
الح��������ادث  بتاري��������خ  بأنه��������م  أف��������ادوا 
كانوا متوجهني إل��������ى بيت أقاربهم 
في محافظة األنب��������ار لحضور حفل 
زفاف ول��������دى عودتهم إل��������ى دورهم 
الساعة التاسعة مساًء وفي الطريق 
تفاجئوا بوجود )س��������يطرة وهمية( 
مس��������لحني يرتدون الزي العس��������كري 
وكانوا ملثمني واخبروهم أنهم من 
تنظيم داعش اإلرهابي وكان املتهم 
)ح��������ارث( متواجد معه��������م و يرتدي 
ال����زي العسكري وكان يحمل سالح 

نوع )بي. كي. سي(. 
دونت أقوال املتهم واعترف صراحة 
االبتدائ��������ي  التحقي��������ق  بمرحل��������ة 
بانتمائه لتنظي��������م داعش اإلرهابي 
وقيام��������ه باالش��������تراك م��������ع متهم��������ني 
آخري��������ن بع��������دة عملي��������ات إرهابي��������ة، 
وذك��������ر املته��������م أن��������ه ف��������ي ع��������ام 2019 
التاس��������عة مساًء  الس��������اعة  وبحدود 
قام باالش��������تراك مع متهمني آخرين 
بنصب سيطرة وهمية )كمني( على 
الشارع العام ف���ي )محافظة األنبار( 

العس��������كري  ال����زي  وكان��وا يرت��������دون 
ويحمل��ون أس��������لح���ة متنوع��ة ن��������وع 
)بي. كي.سي( وبنادق )كالشنكوف( 
وذلك لغرض زعزعة أمن واس��������تقرار 
الب��������الد وب��������ث الرع��������ب والخوف بني 

املواطنني تحقيقًا لغايات إرهابية.
وأك��������د املته��������م م��������ا ورد باعترافه في 
دور التحقي��������ق بانتمائه إلى تنظيم 
داع��������ش اإلرهابي وأن��������ه كان يتنقل 
مع أفراد التنظيم في صحراء قاطع 
األنبار وأنه كان ينقل األسلحة بني 
مقرات التنظيم وأنه التقى بالعديد 
م��������ن قي��������ادات التنظيم وت��������م القبض 
عليه في إح��������دى الس��������يطرات وكان 
يرت��������دي الح��������زام الناس��������ف وأنه قام 
بأخذ الق��������وات العراقي��������ة الى أماكن 
خزن األس��������لحة وت��������م العث��������ور على 
أس��������لحة مختلف��������ة وان��������ه كان يكنى 
بكنية في التنظيم ويتقاضى كفالة 
مالية مقدارها مائة دوالر شهريًا.  

ب��������ان  الدع��������وى  وقائ��������ع  وأظه��������رت 
األدلة املحصل��������ة في القضية تتمثل 
بمحض��������ر الضب��������ط املتضمن ضبط 
أس��������لحة وصناديق عتاد حش��������وات 
تفجير وأس��������الك متنوعة تستعمل 
للتفخيخ كما أطلعت املحكمة على 
التقري��������ر الفن��������ي الخ��������اص بالحزام 
الناس��������ف الذي ضبط بحوزة املتهم 

واملتضم��������ن ب��������أن الحزام يس��������تخدم 
ويعم��������ل  املواطن��������ني  الس��������تهداف 

بالتفجير الذاتي.
وجدت املحكمة أن األدلة أملتحصله 
بالدع��������وى كافية ومقنع��������ة لتجريم 
املتهم بما وج��������ه إليه من اتهام وقد 
تع��������ززت باعتراف املته��������م الضمني 
التحقي��������ق  دور  ف��������ي  واملس��������ؤول 
االبتدائ��������ي واملحاكمة بانتمائه إلى 
تنظي��������م داعش اإلرهاب��������ي وأنه كان 

ينقل األسلحة بني مقرات التنظيم.
 
ً
والذي اقتنعت به كونه جاء مفصال

مع توفر كافة الضمانات القانونية 
وتطابق أقراره م��������ع وقائع الدعوى 
بأق��������وال  االعت��������راف  ه��������ذا  وتع��������زز 
الش��������هود، وكذلك محض��������ر الضبط 
املتضم��������ن ضب��������ط أس��������لحة متنوعة 
بحوزته، كم��������ا أطلعت املحكمة على 
التقري��������ر الفن��������ي الخ��������اص بنتيجة 
فحص الحزام الناسف الذي ضبط 

بحوزة املتهم.
حكم��������ت املحكم��������ة على املته��������م )ح(  
باإلعدام ش��������نقًا حتى املوت استنادا 
ألح��������كام امل��������ادة الرابع��������ة /1 وبداللة 
قان��������ون  م��������ن   3/1 الثاني��������ة  امل��������ادة 
مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005 
ع��������ن جريم��������ة االنتم��������اء إل��������ى تنظيم 
داع��������ش اإلرهاب��������ي به��������دف زعزع��������ة 
أمن واس��������تقرار البالد وب��������ث الرعب 
ب��������ني املواطن��������ني تحقيقًا  والخ��������وف 
لغاي��������ات إرهابي��������ة وأن��������ه كان ينق��������ل 
األسلحة بني مقرات التنظيم وقيامه 
باالش��������تراك بعدة عملي��������ات إرهابية 
حيث قام باالش��������تراك م����������ع متهمني 
آخ������رين بنصب س��يطرة )كمني( على 
الشارع العام ف���ي )محافظة األنبار( 
وكان��������������وا يرتدون ال����زي العس��������كري 

ويحمل��ون أسلح���ة متنوع��ة.
املحكم��������ة  حكم��������ت  جانبه��������ا،  م��������ن 
بمصادرة املواد املضبوطة بموجب 
محض��������ر الضب��������ط املتضم��������ن س��������بع 
عشرة مادة مختلفة وهي عبارة عن 
أس��������لحة وأس��������الك تفخيخ وحش��������وة 
صواري��������خ.. وإيداعه��������ا إل��������ى مديرية 
املي��������رة ف��������ي وزارة الدف��������اع للتصرف 
به��������ا وف��������ق القان��������ون بعد اكتس��������اب 
الحك��������م الدرج��������ة القطعي��������ة، وص��������در 
القرار باتفاق اآلراء اس��������تنادا للمادة 
 
ً
 182 / أ األصولي��������ة وجاهلي��������ا قابال

للتمييز.
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■ بغداد /  القضاء

العراقية  القاضي��������ات  رابط��������ة  أقامت 
ف��������ي الثامن م��������ن آذار الحالي احتفاال 
مركزيًا بيوم امل��������رأة العاملي، حضره 
القض��������اء  مجل��������س  رئي��������س  الس��������يد 
األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان 
ومجموعة من القاضيات واملوظفات 

اإلداريات في املجلس.
وف��������ي كلمته التي ألقاه��������ا في الحفل، 
ق��������ال رئيس مجلس القض��������اء األعلى 
"في الثامن من آذار في كل عام يحتفل 
العالم باليوم العاملي للمرأة لدعمها 
وتذكيرها بأنها حرة مستقلة"، الفتا 
إل��������ى أن "امل��������رأة كلمة تجم��������ع معاني 
الحب والحنان والق��������وة والتضحية 
والش��������جاعة، واملرأة ركن أساسي من 
أركان املجتم��������ع فه��������ي األم واألخ��������ت 
والزوجة واالبنة وهي حامي األسرة 
ومدرس��������ة التصميم واإلصرار، لهذا 
ف��������أن يوم امل��������رأة هو ي��������وم عزيز على 
القل��������ب تحتف��������ل ب��������ه ال��������روح وترتقي 

إليصال الشكر ملن تستحق".
وأض��������اف أن "املرأة هي الس��������ند األول 
الطري��������ق  ف��������ي  األول��������ى  والخط��������وة 
الصحيح فقد علمنا التأريخ ان املرأة 
شريك حضاري وليست نصفا، ألنها 
الوحيدة القادرة على ممارس��������ة دور 
الرج��������ل واملرأة في الوق��������ت ذاته، وفي 
مثل ه��������ذا اليوم من كل ع��������ام يحتفل 
القلب قبل التقويم وترقص الكلمات 

قب��������ل املش��������اعر ألن امل��������رأة تس��������تحق 
الكثي��������ر م��������ن االمتن��������ان فهي س��������يدة 
املجتمع األولى الت��������ي ال تتوانى عن 
منح س��������نوات عمرها ألطفالها وهي 
وحدها من تنسى الحياة في سبيل 
أن تمن��������ح الحياة ملن تح��������ب، وتبقى 
امل��������رأة محافظ��������ة على الخي��������ر مهما 

استشرى الشر في العالم".
للمرأة  مدين��������ون  "جميعن��������ا  وتاب��������ع 
وجميعنا أبناؤها، لذا تستحق هذا 
االحتفاء وتس��������تحق عبارات الش��������كر 
والتقدير ألنها طاملا حملت رس��������الة 

املحبة والتآخي بني الناس.
زميالت��������ي  القاضي��������ات ... نح��������ن في 

مجل��������س القضاء األعلى سياس��������تنا 
قائمة على أساس إعطاء املرأة حقها 
كاماًل في مختلف املواقع واملناصب 
القضائية واإلدارية وأصبحت املرأة 
الي��������وم أحد األعمدة االساس��������ية التي 
يس��������تند عليها القضاء وهو بصدد 
أداء دوره الوطن��������ي في إرس��������اء حكم 

القانون". وخلص إل��������ى القول "اليوم 
يتزامن احتفالنا ه��������ذا مع يوم املرأة 
العاملي م��������ع اكتمال انتخابات رابطة 
القاضيات العراقية بدورتها الثانية 
وانتخ��������اب مجل��������س إدارة ورئيس��������ة 
التهان��������ي  ف��������كل  للرابط��������ة،  جدي��������دة 
والتبري��������كات لزميالتنا وهن بصدد 

إكمال مسيرة من سبقهن في مجلس 
ادارة الرابط��������ة بدورتها األولى.. فكل 
عام واننت بخير يا سيدات املستقبل 
ا نس��������ير  ويا ش��������علة املجد ويا ضوء

بخطاه إلى غد أسمى".
رابط��������ة  رئيس��������ة  ألق��������ت  بدوره��������ا 
القاضيات العراقية القاضية تغريد 

عب��������د املجي��������د كملته��������ا باملناس��������بة 
وقالت فيها "إنه لشرف كبير لي أن 
أكون معكم الي��������وم بصحبة العديد 
م��������ن النس��������اء الرائع��������ات لالحتف��������ال 
بالي��������وم العاملي للم��������رأة فهذا اليوم 
ه��������و  الناف��������ذة املمي��������زة الت��������ي ننظر 
بها ال��������ى حضور امل��������رأة العاملي في 
جميع مسارات العمل برفقة الرجل 
فاملرأة ليس��������ت شريكا فحسب، إنما 
هي إحدى املس��������ارات الرئيسية في 

املجتمع".
وأضاف��������ت أن "امل��������رأة أثبتت وجودا 
ف��������ي اي موقع وم��������كان، طاملا منحت 
الفرصة، وتع��������زز اإليمان بقدراتها، 
فهي اليوم تقف ال��������ى جانب الرجل 
عل��������ى منص��������ات القضاء وس��������احات 
املرافع��������ات بفض��������ل إيم��������ان القضاء 
العراقي بدوره��������ا الفعال وحكمتها 

ورجاحة عقلها".
وبه��������ذه املناس��������بة أود ان اقدم وافر 
الش��������كر والتقدي��������ر ملعال��������ي الس��������يد 
رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعل��������ى 
زي��������دان  فائ��������ق  الدكت��������ور  القاض��������ي 
لدعم��������ه املتواص��������ل ألول مؤسس��������ة 
تخص امل��������رأة القاضية وهي رابطة 
القاضيات العراقية.. وتهنئة اخرى 
ال��������ى زميالت��������ي ف��������ي الي��������وم العاملي 

للمرأة.
ع��������ن  فيلم��������ا  الحف��������ل  واس��������تعرض 
منجزات املرأة في القضاء ومعرض 

تشكيلي تناول موضوعة املرأة.

  رئيس مجلس القضاء األعلى: المرأة هي حامي األسرة 
ومدرسة التصميم واإلصرار

■ القاضية تغريد عبد المجيد رئيس الرابطة ■ جانب من االحتفال الذي اقامته رابطة القاضيات العراقية باليوم العالمي للمرأة

نهاية العام الماضي تشهد زيادة في حاالت الزواج
■ بغداد / القضاء 

اصدر مجل��������س القضاء االعلى 
الراب��������ع  الفص��������ل  احصائي��������ة 
لألشهر )تشرين االول ، تشرين 
لع��������ام  الثان��������ي، كان��������ون االول( 
2021 الخاصة بأعمال املحاكم 

التابعة له. 
واوردت االحصائي��������ة الفصلية 
مجم��������وع املعام��������الت املنج��������زة 
ملحاكم االحوال الشخصية في 
والخاصة  الرئاس��������ات  جمي��������ع 

بعقود ال��������زواج واالذن بالزواج 
وتس��������جيل  القصوى  وضرورة 
من  والوصاية وغيرها  الزواج 

املعامالت .
واشارت الى ان املجموع الكلي 
لع��������دد الدع��������اوى املنج��������زة في 
محاك��������م االح��������وال الش��������خصية 
بل��������غ  142309  معاملة، منوهة 
الى ان معام��������الت عقود الزواج 
كان��������ت ف��������ي مقدم��������ة املعامالت 
املنج��������زة بع��������دد ) 78563( عقد 
الث��������الث االش��������هر  زواج خ��������الل 

الخيرة م��������ن عام 2021 . وبينت 
االحصائية ان "رئاسة محكمة 
اس��������تئناف الرصافة االتحادية 
احتل��������ت املرتب��������ة االول��������ى بعدد 
املعام��������الت املنج��������زة والبالغ��������ة 
)16781( معاملة سجلت عقود 
الزواج اعالها بع��������دد )10169( 
رئاس��������ة  س��������جلت  فيما  عق��������دا، 
نين��������وى  اس��������تئناف  محكم��������ة 
الثاني��������ة  املرتب��������ة  االتحادي��������ة 
معامل��������ة   )15993  ( بمجم��������وع 
منج��������زة حي��������ث بلغ��������ت عق��������ود 

) 7212( عق��������دا  فيه��������ا  ال��������زواج 
وهي اعلى م��������ا انجزته محاكم 
االحوال الشخصية في نينوى 

مقارنة بباقي املعامالت. 
اما رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
النج��������ف فق��������د ج��������اءت باملرتبة 
الثالث��������ة بمجم��������وع املعام��������الت 
املنجزة والتي بلغت ) 14532( 
معامل��������ة، ايض��������ا احتل��������ت فيها 
املركز  ال��������زواج  معامالت عقود 
املعام��������الت  بمجم��������وع  االول 

املنجزة حيث بلغت ) 8048(.

رابطة القاضيات العراقية تقيم احتفاال مركزيا بيوم املرأة العاملي

■ بغداد/ إيناس جبار 
 

أصدر القضاء العراقي 
خالل العام املاضي 
العديد من األحكام 
القضائية الخاصة 

بجريمة  االتجار 
وتعاطي املخدرات 

السيما إن السنوات 
األخيرة شهدت ارتفاعا 

في تداول )املخدرات( 
سواء تجارة أو تعاط.
وبينت اإلحصائيات 

التي وردت إلى صحيفة 
"القضاء" عدد الدعاوى 

التي حسمت خالل العام 
املنصرم في جانبيها 

املتاجرة والتعاطي 
والترويج حيث ورد ما 

تفصيله النسب التالية.  

ال����ك����رخ نظرت  ب����غ����داد  م���ح���اك���م 
)688( دعوى فيما كانت محاكم 
ب����غ����داد ال���رص���اف���ة ق����د أص�����درت 
أحكاما بمعدل )1007( دعاوى.

النزاهة  ب��دوره��ا، محكمة جنح 
اس���ت���ئ���ن���اف ديالى  رئ����اس����ة  ف����ي 
دعوى   )44( االتحادية حسمت 
جنايات  ح���س���م���ت���ه���ا  و)151( 
أنجزت  قبلها  وك��ان��ت  ال��ن��زاه��ة 
 )562( محكمة تحقيق النزاهة ب�
دع��وى تلتها تحقيق املخدرات  
فأصبح  دع�������������وى،   )325( ب�������� 
ال��ت��ي أصدرت  دع���اوى  مجموع 
ديالى  استئناف  محكمة  فيها 
إحكام تخص املخدرات )1082( 

دعوى.
رئاسة  محكمة  ك��ذل��ك  وأع��ل��ن��ت 
واسط االتحادية عن إصدارها 
بقانون  ي��خ��ت��ص  ح��ك��م��ا   )472(
العقلية   وامل����ؤث����رات  امل����خ����درات 
قسمت ب� )118( دعوى للجنايات 

و )177( دعوى جنح .

استئناف  محكمة  أك���دت  فيما 
حسمها  االت�����ح�����ادي�����ة  االن�����ب�����ار 
)386( دع��وى و)60( دع��وى في 
م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��اي��ات ف��ي��م��ا بيت 
رئاسة استئناف املثنى إن عدد 
األحكام الصادرة من محاكمها 
ف��ي م��ا يخص ج��رائ��م املخدرات 
كاالتي )154( حكما وفق أحكام 
ق��ان��ون املخدرات   م��ن  امل����ادة 28 
و) 192( حكما آخر وفق أحكام 
ال����ق����ان����ون ذات�����ه  امل���������ادة 32 م�����ن 
أحكامها  مجمل  بذلك  ليصبح 
ال���ص���ادرة خ���الل ال��ع��ام املاضي  

)337( حكما". 
وقد أوضحت رئاسة استئناف 
دع������اواه������ا  ع��������دد  أن  ال�����ب�����ص�����رة 
يخص  ف������ي������م������ا  امل�������ح�������س�������وم�������ة 
دعوى   )1131( كانت  امل��خ��درات 
الجنايات  محكمة  بني  توزعت 
ف��ي��م��ا حسمت  دع����وى   )662( ب���� 

الجنح )490( دعوى .
وفي السياق ذاته حسمت رئاسة 
االتحادية  ن��ي��ن��وى  اس��ت��ئ��ن��اف 
من  م������خ������درات  دع��������وى   )366(
أص��ل )422( دع��وى خ��الل العام 
نفسه. أما صالح الدين فأوردت 
حكما   )18( إح����ص����ائ����ي����ت����ه����ا 
تنوعت بني التعاطي واملتاجرة 
"اغلب  أن  ذاك���������رة  وال�����ت�����روي�����ج 
الحاالت هي للذكور عدا حالتي 

تعاط تخص اإلناث" . 
في  اإلح������ص������ائ������ي������ة  وأوردت 
األخ����������رى عدد  االس����ت����ئ����ن����اف����ات 
أح��ك��ام��ه��ا ف��ي ج��رائ��م املخدرات 
استئناف  رئ��اس��ة  كشفت  حيث 
ب��اب��ل االت��ح��ادي��ة ع��ن إصدارها 
جريمة  ي���خ���ص  ح��ك��م��ا   )262(
املخدرات في حني إن "إحصائية 
ميسان  اس����ت����ئ����ن����اف  رئ������اس������ة 
محاكم  أن  أوضحت  االتحادية 
الجنايات أصدرت )342( حكما  
حكما   )219( ال��ج��ن��ح  وم��ح��اك��م 
ج���م���ي���ع���ا ح���س���م���ت وف������ق امل������واد 
املخدرات  ق����ان����ون  م����ن   32  ،28

واملؤثرات العقلية".
استئناف  رئ���اس���ة  أوردت  ك��م��ا 
ال���������ق���������ادس���������ي���������ة االت���������ح���������ادي���������ة 
 )266( ب����إص����دار  إح��ص��ائ��ي��ت��ه��ا 
الجنايات   م��ح��ك��م��ة  ف���ي  ح��ك��م��ا 
الجنح  ملحكمة  حكما  و)219( 
ل��ي��ك��ون ب��ذل��ك م��ج��م��وع األحكام 
في  ح���ك���م���ا   )485( ال�������ص�������ادرة 

جرائم  املخدرات".
وكانت رئاستا ذي قار والنجف 
االتحادية قدمتا إحصائيتهما 
السنوية حيث أصدرت محاكم 
الجنايات والجنح  في ذي قار 
)283( حكما  منها )160( حكما 
وفق امل��ادة )28(  و)123( حكما 
القانون،   م����ن   32 امل��������ادة  وف�����ق 

ب��ي��ن��م��ا ال��ن��ج��ف ح��س��م��ت )329( 
البالغ  م��ج��م��وع��ه��ا  م����ن  ح��ك��م��ا 
جرائم  ت���خ���ص  دع�������وى   )830(

املخدرات".
استئناف  رئ����اس����ة  واخ���ت���ت���م���ت 
اإلحصائية  االت��ح��ادي��ة  ك��رب��الء 
بمجمل دعاوى 2021 لجنايات 
ك�������رب�������الء ب���ه���ي���ئ���ت���ي���ه���ا األول���������ى 
دع�����وى   )٢٦٢( ب������  وال�����ث�����ان�����ي�����ة  
ب��� )110(  ك��رب��الء  ومحاكم جنح 

دعوى .
الدول  م���ن  ال���ع���راق   " أن  وي���ذك���ر 
التي تعدُّ منفذًا ملرور املخدرات 
الخليج  دول  إل�����ى   2003 ق���ب���ل 
ظروفًا  أن  إال  أوروب�������ا،  وح���ت���ى 
يصبح  أن  ����م����ت 

ّ
ح����ت ج������دي������دة 

ال��ع��راق متعاطيًا، وم��روج��ًا مع 
اح��ت��ف��اظ��ه ب��ك��ون��ه م��ع��ب��رًا لهذه 
املواد وهذا التحول يعود لعدة 
أسباب منها أن األجهزة األمنية 
كانت  السابق  العراقي  للنظام 
تسيطر بنحٍو خفي على تجارة 
ك����م����ا ع�������زت بعض   امل�������خ�������درات 
الشبكة  امل����ن����ش����ورة  ال����ت����ق����اري����ر 
األجهزة  وك���ان���ت  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة 
األمنية العراقية تسيطر بنحٍو 
ت����ام ع��ل��ى امل����خ����درات م���ن خالل 
ن���ق���ل���ه���ا إل������ى ال���������دول امل�����ج�����اورة 
انتشارها  دون  وال���ح���ي���ل���ول���ة 

داخل العراق.

القضاء في 2021 يحارب المخدرات 
ويصدر أحكاما غير مسبوقة

■ أحكام وقرارات رادعة يصدرها القضاء لمكافحة انتشار المخدرات

استئناف ذي قار تبحث مع الصليب األحمر 
أماكن إيداع المحكومين والموقوفين

■ بغداد / سحر حسين

اس��������تقبل نائب املدعي العام في 
رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف ذي 
ق��������ار االتحادي��������ة القاضي احمد 
صبي��������ح صاي��������ل وف��������د منظم��������ة 
الصلي��������ب االحم��������ر الدولي��������ة في 
العراق / قس��������م الحماية الدولية 
للصلي��������ب  وت��������م خ��������الل اللق��������اء 
ايداع  اماك��������ن  ح��������ول  التباح��������ث 
املحكومني واملوقوفني والتمييز 

بينهما.
وذكر مراسل "القضاء" أن "نائب 
املدعي العام في رئاسة محكمة 
اس��������تئناف ذي ق��������ار بح��������ث م��������ع 
رئي��������س وف��������د منظم��������ة الصليب 
االحمر الدولية في العراق أماكن 
واحتج��������از  املحكوم��������ني  إي��������داع 

املوقوفني والتمييز بينهما".
وأش��������ار القاض��������ي احمد صبيح 
ال��������ى انه "يت��������م اي��������داع املوقوفني 
ف��������ي أماكن احتج��������از مؤقتة الى 
حني ص��������دور الحكم بحقهم، اما 
املحكومون ممن صدرت بحقهم 
احكام فيتم وضعهم في سجون 
ال��������ى ح��������ني انته��������اء موقوفيتهم 
وال يت��������م إي��������داع املوقوف��������ني مع 
املحكومني وفق قانون مكافحة 

اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005".
وب��������ني ان " قان��������ون االدعاء العام 
رقم 49 لس��������نة 2017 بني املواقف 
واقسام دائرة االصالح العراقية 

وتقدي��������م تقاري��������ر ش��������هرية ال��������ى 
الجهات العليا املمثلة ب� )رئاسة 

االدعاء العام(.
وفي ما يتعلق بالشكاوى املقدمة 
م��������ن قب��������ل املحكوم��������ني ف��������ي حال 
تعرضهم ال��������ى التعذيب وكيفية 
اقامته��������ا فقد بني نائ��������ب املدعي 
العام ان "مجلس القضاء االعلى 
انشأ محاكم حقوق االنسان في 
كل رئاس��������ة اس��������تئناف تخت��������ص 
بالنظر في الشكاوى املقدمة م�ن 
قب��������ل املحكومني ال��������ذي تعرضوا 
للتعذيب الجس��������دي والنفس��������ي". 

االدع��������اء  "رئاس��������ة  أن   وأوض��������ح 
العام يقدم اليها االخبار من قبل 
املحكوم نفسه من خالل زيارتهم 
إلى أماك��������ن إي��������داع املوقوفني او 
م�ن خ��������الل وكيله ان وجد او احد 
ذويه، حي��������ث تتم احال��������ة الطلب 
ال��������ى املحكمة اعاله والتي تتولى 
الطبي��������ة  اللج��������ان  ال��������ى  إرس��������اله 
املختص��������ة ف��������ي املحافظ��������ة وتتم 
متابع��������ة االج��������راءات القانوني��������ة 
اصوليًا ثم تتول��������ى إحالتها الى 
 حس��������ب 

ً
املحاك��������م املختص��������ة كال

اختصاصه )جنح او جنايات("،  

الفتًا ال��������ى ان "هن��������اك العديد من 
دع��������اوى املتهم��������ني ت��������م اإلف��������راج 
عنه��������م م���������ن املحاك��������م املختص��������ة 
لثبوت وجود تقارير طبية تؤكد 

ادعاءات التعذيب عندهم".
من جانبه��������ا قدمت رئيس الوفد 
الس��������يدة رالوكا موانت��������ا  تعريفًا 
ب��������دور منظمة الصلي��������ب االحمر 
العام��������ل ف��������ي الع��������راق واالعم��������ال 
بمراجع��������ة  واملتمثل��������ة  املناط��������ة 
اماكن االحتجاز ودعم السلطات 
ف��������ي معرف��������ة الظروف املعيش��������ية 

والصحية لهم.

■ رئاسة محكمة استئناف ذي قار



 Monthly Newspaper

صحيفة شهرية متخصصة
7 ..رأي

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.

لم يورد قانون املرافعات املدنية رقم 8٣ لس��������نة ١٩٦٩ 
املعدل تعريفًا للقضاء الوالئي ش��������أنه ش��������أن غالبية 
التش��������ريعات, في حني ان مش��������روع قانون االجراءات 
املدني��������ة العراقي ع��������ّرف القضاء الوالئ��������ي بأنه )قرار 
وقت��������ي يص��������دره القاضي ف��������ي االح��������وال املنصوص 
عليها في القانون في امر مستعجل بناًء على طلب 
يقّدم اليه من احد الخصوم وال يش��������ترط في اصداره 

ان يتم في مواجهة الخصم االخر(.
وان غياب التعريف للقضاء الوالئي في التشريعات 
جعل تعريفه محل خالف في الفقه بالنظر الختالف 

وجهة نظر الفقه للوظيفة الوالئية.
فعّرفه بعض الفقه بانه عمل يتخذ في ظاهره شكل 
الحك��������م من حيث صدوره عن قاضي انيط به اصدار 
االحكام القضائية لكنه في اساس��������ه عمل اداري وما 
يمي��������زه عن العم��������ل القضائي خلوه م��������ن مميزاته, او 
ه��������و القرار الذي يصدره القاضي من دون مرافعة او 

تكليف بالحضور بن��������اًء على طلب الخصم وبغياب 
خصم��������ه االخ��������ر, ويصرح في��������ه باجراء عم��������ل مؤقت 
تحفظي في الحاالت التي تقتضي الس��������رعة من دون 

املساس باصل الحق.
فيم��������ا ذهب جان��������ب من الفق��������ه الى تعري��������ف القضاء 
الوالئ��������ي بالنظر لدوره القانون��������ي واعترف للقضاء 

الوالئي بدوره املنشئ.
فالقضاء الوالئي ينش��������ئ مراك��������ز قانونية جديدة او 
يس��������هم في س��������ير الروابط القانوني��������ة القائمة. وهي 
مراك��������ز ال يمكن ان تنش��������أ او تس��������تعمل او تتغير اال 
بتدخل الدول��������ة وهذا ما يميز القض��������اء الوالئي عن 
القض��������اء بمعنى الكلم��������ة, الن االخي��������ر يقتصر على 

.
ً
تحقيق الروابط القائمة فعال

ومّيز الفق��������ه االعمال الوالئية بمجموعة من االحكام 
منها ان ه��������ذه االعمال ال تحوز حجية االمر املقضي 
وحرمان ه��������ذه االعمال من وس��������ائل الطع��������ن املقررة 

لالح��������كام, ولكن الفقه الحديث تماش��������يًا مع القضاء 
يقرر قابليتها للطعون املختلفة الن االس��������اس الذي 
يق��������وم عليه نظ��������ام الطعن هو وج��������ود الضرر وليس 
طبيعة القرار, ونظمت القوانني طرق التظلم والطعن 
في االوام��������ر والقرارات الوالئية او القرارات الصادرة 
عن التظلم في القرارات الوالئية. واخيرًا ان القاضي 
ال يس��������تنفذ س��������لطته بمجرد اصدار القرار الوالئي, 
ب��������ل يتمكن من الع��������دول عنه واصدار ق��������رار مخالف 
شريطة عدم املساس بالحقوق التي اكتسبها الغير 
حس��������ن النية من التصرفات الت��������ي ابرمت على القرار 

السابق. 
ويع��������د االمر عل��������ى العريضة الص��������ورة العادية التي 
تص��������در فيها اهم االعم��������ال الوالئية الت��������ي تقوم بها 
املحاك��������م والن العم��������ل الوالئ��������ي ال يك��������ون بمواجهة 
خصم��������ني ف��������ان اج��������راءات اس��������تصدار االم��������ر عل��������ى 
العريضة ال يخضع ملبدأ املواجهة فيصدر االمر من 

دون تكليف اي مدعى عليه بالحضور وعدم تحقق 
املواجهة, يحقق الهدف من صدور االمر. 

ام��������ا عن الطبيع��������ة القضائية لالوام��������ر الوالئية فهي 
ق��������رارات مؤقت��������ة تص��������در عل��������ى العريضة, م��������ن دون 
خصوم��������ة, وتكون اس��������تجابة لظرف اس��������تثنائي ال 
يحتم��������ل التأخي��������ر وال يتفق م��������ع اج��������راءات القضاء 
العادي ملا يس��������تغرقه من وقت قد يطول وهي اوامر 
قضائية تصدر من دون تس��������بيب وباجراء وقتي او 
تحفظي في الحاالت التي تقتضي السرعة واملباغتة 
م��������ن دون املس��������اس باصل الح��������ق املتن��������ازع عليه وال 
تحوز حجي��������ة االمر املقضي, وال يس��������تنفذ القاضي 
س��������لطته بإصدارها فيج��������وز مخالفتها واصدار امر 
جديد مخالف ما يعني س��������حب االمر السابق, اال انه 
يتوجب علي��������ه طاملا كان االمر الثان��������ي مخالفًا المر 
س��������بق له اصداره ان يكون ذلك االمر مسببا واال كان 

, اال ان هذا البطالن ال يتعلق بالنظام العام.
ً
باطال

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

الضوابط التنظيمية لممارسة حق التظاهر الرجوع عن الشهادة
السلمي في التشريع العراقي

المراكز القانونية في القضاء الوالئي والقضاء العادي

الشهادة من وس��������ائل االثبات املهمة التي يستعان بها في اثبات 
االدعاء والدفوع على مس��������توى الدعويني املدنية والجزائية, وان 
 واعظم خطرًا عنها 

ً
كان دوره��������ا في الدعوى الجزائية اكثر اهمية

ف��������ي الدعوى املدنية وذلك يرجع لطبيع��������ة موضوع هذه الدعوى 
واختالفه��������ا ع��������ن مواضي��������ع الدع��������وى املدني��������ة باالضاف��������ة الى ان 
التش��������ريعات املنظمة الحكام االثبات املدني قيدت نطاق تطبيق 
ه��������ذا الدلي��������ل حيث اليس��������تخدم اال بوقائع قانوني��������ة معينة وفي 
حدود قيمة محددة , والش��������هادة بهذا الوصف تعتبر من الحجج 
حل بها الخصومات وان 

ُ
رفع بها النزاع��������ات وت

ُ
القانوني��������ة التي ت

اختلفت طبيعتها بني موضوع وآخر وبني دعوى وأخرى.
وألهمي��������ة ه��������ذا الدليل وكث��������رة اس��������تخدامه واللجوء الي��������ه أردنا 
ان نق��������ف عل��������ى منعطف في مس��������يرته وطريقة اس��������تخدامه , هذا 
املنعط��������ف يتعل��������ق بحالة الرج��������وع ف��������ي الش��������هادة وتحديدًا في 
القضاي��������ا الجزائية حيث موارد تطبيق ه��������ذه الحالة يجد مكانًا 
أوس��������ع بحك��������م ان ه��������ذه الدعوى تم��������ر بمرحلتني األول��������ى مرحلة 
التحقيق التي يتوالها قاضي التحقيق واألشخاص املساعدين 
له واملرحلة الثانية مرحلة املحاكمة, والش��������اهد في كال املرحلتني 
يدلي بافادته ح��������ول موضوع الدعوى )الفع��������ل الجرمي( ويثبت 
من خاللها مش��������اهداته وس��������ماعه لوقائعها ومدى ارتباط املتهم 
وعالقته بارتكابها سواء كانت هذه الشهادة اثباتًا ضد املتهم او 
نفيًا لصالحه وهذه االفادة للشاهد تدون في مرحلتي التحقيق 

واملحاكمة.
عند وصول الدعوى الى مرحلة املحاكمة وعندما تستمع املحكمة 
الى افادة الش��������اهد قد تجد مضمون ما أدلى به من افادة يختلف 
اختالفا كبيرًا عّما تم تدوينه سابقا في مرحلة التحقيق حيث ان 
الشاهد تراجع عن اقواله السابقة بقصد تبرئة املتهم ومساعدته 
في االف��������الت من العق��������اب أو بالعكس تأكيد ارتباط��������ه بالجريمة 
وتورطه فيها , والرجوع بالشهادة قد يحصل عن وقوع الصلح 
واالتفاق ب��������ني ذوي املتهم وذوي املجنى علي��������ه او عندما يحتدم 
النزاع ويتطور بينهما , وامام حالة رجوع الش��������اهد عن شهادته 
تجد املحكم��������ة ان الوضع القانوني لهذا الدلي��������ل مرتبك قد تغير 
املضم��������ون في اقوال الش��������اهد الذي غالبا ما يدعي بان ش��������هادته 
التي ثبته��������ا امام محكمة املوضوع هي الش��������هادة الصحيحة ثم 
يس��������رد مبينًا االعذار عن س��������بب ه��������ذا االخت��������الف والتباين الذي 

تعتبره املحكمة حالة رجوع عن الشهادة.
فاذا حصل الرجوع عن الشهادة ماهو األثر القانوني املترتب عن 
هذا العمل؟ ومامدى تأثيره على حجية الشهادة؟ وماهو موقف 
القاضي من ش��������خص الش��������اهد؟ االجابة عن ذلك يكون من خالل 

الفقرتني االتيتني:
1 - تأثير الرجوع على حجية الشهادة في االثبات:-

ان تعامل محكمة املوضوع )محكمة الجزاء( الجنايات او الجنح 
 دقيقًا الن 

ً
مع حالة الرجوع عن الش��������هادة ينبغي ان يكون تعامال

الش��������هادة تعد من عناصر التدليل على الوقائع املادية للجريمة 
في الدعوى الجزائية, وامام حالة الرجوع ينبغي على القاضي ان 
يستخدم س��������لطته التقديرية استخدامًا أمثل باعتبار ان القضاء 
الجزائي يمتلك س��������لطة أوس��������ع في تقدير طرق االثبات كافة بما 

في ذلك الشهادة.
ان على املحكمة وزن اقوال الشاهد املدونة في مرحلتي التحقيق 
واملحاكم��������ة ومطابقتها مع الواق��������ع ومقارنتها مع االدلة االخرى 
ولها ان تس��������تنتج ان الش��������اهد تعمد الرجوع ع��������ن اقواله مخالفًا 
 لش��������خص املتهم  لغرض 

ً
للحقيقة قاصدًا توهيم املحكمة حماية

تبرئت��������ه أو الوقوف ضده بقص��������د ادانته, وفي مث��������ل هذه الحالة 
تجد املحكمة ان االف��������ادة املدونة في مرحلة التحقيق هي االفادة 
الصحيحة وهي االقرب ال الحقيقة لتطابقها مع وقائع الجريمة 
وبمقارنته��������ا مع األدلة االخ��������رى وان الش��������اهد أراد بهذا الرجوع 
 
ً
اضفاء الضبابية على نظرة املحكمة ووضعها في متاهة تضليال

وتالعبًا منه في االدلة, وفي مثل هذه الحالة ينبغي على املحكمة 
 في االثبات وتأخذ 

ً
اس��������قاط افادته االخيرة وعدم اعتمادها دليال

بافادت��������ه االول��������ى, وقد تذه��������ب املحكمة الى تقيي��������م حالة الرجوع 
للخ��������روج بنتيجة مفاده��������ا عدم األخذ بمضمون الش��������هادة كلها 
املدونة في التحقيق او تلك املدونة في املحاكمة وعدم اعتمادها 

سببا من اسباب الحكم في ادانة املتهم أو االفراج عنه.
ان االخذ باحدى الفرضني السابقني يدخل بما للمحكمة من حق 
مطلق في تقدير اقوال الشهود واالخذ بافاداتهم او طرحها على 
ضوء ماتسفر عنه الوقائع ومايتضح من االدلة االخرى املتوافرة 
في الدعوى, وهذا الذي تمارسه املحكمة يدخل في دائرة االقتناع 
الوجدان��������ي لها الذي ُيعد فقهًا وقض��������اًء الدليل االول في القضايا 
الجزائي��������ة وكذل��������ك يدخل في الق��������درة االجتهادية الت��������ي تمتلكها 
املحكم��������ة, وف��������ي كل االح��������وال ينبغي عل��������ى املحكم��������ة ان التخرج 
ع��������ن القاعد االساس��������ية بأن )التجريم يج��������ب ان يبنى على الجزم 
واليق��������ني ال على الظ��������ن واالحتمال(, لذلك توصف هذه الس��������لطة 
املمنوحة للمحكمة مع انها سلطة تقديرية اال انها سلطة دقيقة 
وش��������فافة ينبغي اس��������تخدامها بمثالية عالية باالستعانة بقدرة 
القاض��������ي وعلميت��������ه وكفاءته واس��������لوبه في التعام��������ل مع وقائع 

الدعوى وأدلتها.
2 - تأثير الرجوع على شخص الشاهد:-

ان الرجوع عن الش��������هادة بما له تأثير على قرار الحكم ,وكما بينا 
س��������ابقًا, ُيع��������د تصرفًا من الش��������اهد أقدم على ارتكاب��������ه عن عمد أو 
نتيج��������ة خطأ أدى في النهاية الى حالة ارباك في تقييم الش��������هادة 
التي أدلى بها , فاذا كان اقدام الش��������اهد عل��������ى مثل هذا العمل عن 
عم��������د فان��������ه ينطوي تحت مظلة جريمة ش��������هادة ال��������زور التي ورد 
تعريفها في املادة )251( من قانون العقوبات)ش��������هادة الزور هي 
أن يعمد الش��������اهد بعد أدائه اليمني القانونية أمام محكمة مدنية 
أو ادارية او تأديبية او امام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات 
التحقي��������ق الى تقليل الباطل او انكار ح��������ق او كتمان كل أو بعض 
مايعرف��������ه من الوقائع التي يؤدي الش��������هادة عليها( وبذلك يترتب 
وف��������ق هذا النص مس��������ؤولية الش��������اهد فرض العقوب��������ة عليه طبقًا 

للجريمة التي ارتكبها.
ان االصل في الشهادة ان يكون الشاهد قد تحرى الصدق وتجنب 
الكذب وهذا االمر ينبغي ان نفترضه في ش��������خص الش��������اهد ولكن 
ف��������ي حالة الرجوع عن الش��������هادة ق��������د النقف امام حال��������ة تعمد في 
تغيير الحقيقة في بعض الوقائع حيث يحصل هذا نتيجة خطأ 
او بس��������بب اهمال او س��������هو او تس��������رع ففي مثل هذه  االفتراضات 
وعندم��������ا تكون الدع��������وى املعروضة امام املحكمة التش��������كل جناية 
او جنح��������ة خطرة وعندما تقتنع املحكمة بموقف الش��������اهد يمكن 
بما لها من س��������لطة عدم تطبيق نص املادة )252( عقوبات النه لم 
يرتكب هذا الفعل عن عمد وقد يكون هناك خطأ اداري او مكتبي 
او سبب آخر حال دون اتضاح الحقيقة التي اراد ايصلها الشاهد 
آخذين بمبدأ حس��������ن النية تجاه��������ه ولكن يبقى هذا الفرض ضيق 
النطاق في التطبيق وال يش��������مل اال حاالت قليلة جدًا الن الش��������اهد 
ينبغ��������ي عليه عند اإلدالء بش��������هادته ان يأخ��������ذ الحيطة بما يقوله 

امام املحكمة آخذا باالعتبار ما يؤدي قوله من نتائج قانونية.
الرجوع عن الشهادة في الفقة االسالمي:-

تناول فقهاء املس��������لمني مسألة الرجوع عن الشهادة بشكل مفصل 
وتعرض��������ا للبحث الى جمي��������ع االثار املترتب عليه��������ا في القضايا 
املدني��������ة والجزائي��������ة وبما يتالئم م��������ع القواعد الكلي��������ة التي يقوم 
عليها هذا الفق��������ه, ففي القضايا الجزائي��������ة اي في جرائم الحدود 
والقصاص والتعزير جاءت آرائهم لتستوعب الحاالت الثالثة :- 

الحالة االولى حالة الرجوع عن الشهادة قبل الحكم 
الحالة الثانية : حالة الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم 

الحال��������ة الثالثة : حال��������ة الرجوع عن الش��������هادة بع��������د الحكم وقبل  
االستيفاء اي قبل التنفيذ.

وكذل��������ك تناول��������وا في مدوناته��������م الفقهية هذه املس��������ألة من جانب 
مس��������ؤولية الش��������اهد عن رجوعه في الش��������هادة وتحمله ما يترتب 
عن ه��������ذا الفعل من تعويض او تحمل دي��������ة او غيرها من االحكام 

االخرى التي اليسع الحديث عنها في هذا املختصر.

القاضي وائل ثابت الطائي

القاضي حبيب إبراهيم
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يع��������د ح��������ق التظاه��������ر الس��������لمي م��������ن الحقوق 
الدس��������تورية املهمة التي ورد النص عليها في 
املواثي��������ق الدولية والدس��������اتير املحلية، حيث 
ورد الن��������ص عل��������ى ذل��������ك الحق في امل��������ادة )20( 
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��������ان الصادر 
ع��������ام 1948، وكذلك في امل��������ادة )21( من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 
الصادر عام 1966، كما أش��������ار ميثاق الحقوق 
األساس��������ية لالتحاد األوربي بأن لكل إنس��������ان 

الحق في حرية التجمع السلمي.
أما على الصعيد املحلي فقد نصت الدساتير 
الوطنية على حق التظاهر الس��������لمي صراحة، 
وم��������ن ذلك ما ورد عليه الن��������ص في املادة )73( 
من الدس��������تور املص��������ري الحالي لس��������نة 2014 
ب��������أن "للمواطن��������ني ح��������ق تنظي��������م االجتماعات 
العامة، واملواكب والتظاهرات وجميع أشكال 
االجتماعات الس��������لمية غير حاملني للس��������الح 
م��������ن أي نوع باخطار على النحو الذي ينظمه 
القانون كما ورد النص ايضا في املادة 38 من 
الدس��������تور العراقي النافذ حاليا لس��������نة 2005 
عل��������ى أن "تكف��������ل الدولة، بما ال يخ��������ل بالنظام 
الع��������ام واآلداب )...( حرية االجتماع والتظاهر 

السلمي وتنظم بقانون".
ولح��������ق التظاهر تعاريف فقهية وتش��������ريعية 
عدة، وق��������در تعلق األم��������ر بالتعري��������ف الفقهي 
لحق التظاهر، فقد عرف لدى الفقه الفرنس��������ي 
بان��������ه )تجم��������ع لألف��������راد ف��������ي الطري��������ق الع��������ام 
للتعبي��������ر ع��������ن رأيهم م��������ن خ��������الل تجمعهم أو 
إشاراتهم أو هتافاتهم(، كما عرف أيضا بأنه 
)تجمع من األف��������راد في الطريق العام ثابت أو 
متح��������رك للتعبير عن رأي ع��������ام(، وعرف كذلك 
بأنه )تعبي��������ر جماعي عن إرادة وأفكار معينة 
ايا كانت طبيعتها سياس��������ية أو اجتماعية أو 

اقتصادية أو دينية(. 
أم��������ا لدى الفقه العربي فقد عرف حق التظاهر 
بانه "حق اساسي من حقوق االنسان يمارس 
بص��������ورة ثابت��������ة أو متنقلة ع��������ن طريق تجمع 
مقصود لعدة أشخاص في مكان عام بصورة 
وقتي��������ة ويخضع لحماية الس��������لطة ويش��������مل 
املظاه��������رات املض��������ادة، أو هو ح��������ق من حقوق 
اإلنس��������ان الطبيعي��������ة تمكن��������ه م��������ن إب��������داء رأيه 
سلميا بما ال يتعارض مع القواعد القانونية 
املرعية وبما ال يضر بالنظ��������ام العام واالداب 

واألخالق العامة".
ام��������ا التعريف الش��������رعي لح��������ق التظاهر، فقد 
عرفه املش��������رع املص��������ري في امل��������ادة الثانية من 
قان��������ون التظاهر رقم 107 لس��������نة 2013 املعدل 
بأن��������ه )كل تجم��������ع يق��������ام ف��������ي م��������كان أو محل 
ع��������ام يدخله أو يس��������تطيع دخوله أش��������خاص 
دون دعوة مس��������بقة ال يقل عددهم عن عش��������رة 
ملناقش��������ة أو تب��������ادل االراء ح��������ول موضوع ذي 
طاب��������ع ع��������ام(، أما ف��������ي التش��������ريع العراقي فقد 
عرف ح��������ق التظاهر بموجب أحكام املادة )1/ 
ب( من قانون االجتماعات العامة واملظاهرات 
امللغي رقم 115 لس��������نة 1995 ب��������أن )ب- يقصد 
باملظاهرة حش��������ر منظم يسير في امليادين أو 

الش��������وارع العامة لغرض ع��������ام(، بينما لم يرد 
تعريف محدد لحق التظاهر في األمر الصادر 
عن سلطة االئتالف املؤقتة رقم 19 لسنة 2003 
وال��������ذي تطرق إل��������ى أحكام التظاه��������ر وطريقة 
تنظيمه، بينما تضمن مش��������روع قانون حرية 
التعبي��������ر ع��������ن ال��������رأي واالجتم��������اع والتظاهر 
الس��������لمي تعريفا له كونه "تجمع غير محدود 
للمواطن��������ني للتعبي��������ر عن آرائه��������م أو املطالبة 
بحقوقه��������م التي كفلها القان��������ون والتي تنظم 
وتسير في الطرق )الساحات العامة( واذ كنا 
قد عرضنا لالس��������اس الدستوري والتشريعي 
لح��������ق التظاه��������ر الس��������لمي، وبي��������ان التعريف 
الفقهي والقانوني له، فأن السؤال املثار يتعلق 
فيم��������ا اذا كان ممارس��������ة حق التظاهر بش��������كل 
مطل��������ق أم أن هناك ضواب��������ط يجب التقيد بها 
عند املمارس��������ة، ولالجابة ع��������ن ذلك فال بد من 
االشارة ان ممارسة كافة الحقوق الدستورية 
ومنها حق التظاهر الس��������لمي ال يكون مطلقا، 
بل أن هناك قيودا تنظيمية يجب التقيد بها، 
بحيث يترتب على مخالفتها اثارة املسؤولية 
الجزائي��������ة للمخالفني لها، ويمك��������ن بيان تلك 
القيود بما أش��������ار له املشرع املصري من جهة 

والعراقي من جهة أخرى.
الضواب��������ط  ال��������ى  املص��������ري  املش��������رع  أش��������ار 
التنظيمية ملمارسة حق التظاهر السلمي في 
قان��������ون التظاهر رقم 107 لس��������نة 2013، حيث 
منعت امل��������ادة الس��������ابعة منه على املش��������اركني 
ف��������ي التظاه��������رات العام��������ة االخ��������الل باألمن أو 
النظ��������ام الع��������ام أو تعطيل االنت��������اج أو الدعوة 
إلي��������ه أو تعطيل مصال��������ح املواطنني وإيذائهم 
دون  الحيلول��������ة  أو  للخط��������ر  تعريضه��������م  أو 
ممارس��������تهم حقوقهم أو أعماله��������م أو التأثير 
على س��������ير العدالة أو املراف��������ق العامة أو قطع 
الطرق أو املواصالت والنقل البري أو أمائي أو 
تعطيل حركة امل��������رور او االعتداء على األرواح 
واملمتل��������كات العامة والخاص��������ة  أو تعريضها 

للخطر.
كما أوجبت امل��������ادة الثامنة منه على من يريد 
تنظيم أو تس��������يير مظاه��������رة أن تخطر الجهة 
اإلدارية املختصة بذلك قبل ثالثة أيام قبل بدء 
التظاهرة، ويجب أن يكون اإلخطار تحريريا 
وأن يتضم��������ن م��������كان وخ��������ط س��������ير التظاهرة 
ووقت بدئه��������ا وانتهائها وبي��������ان موضوعها 
أو الغ��������رض منها واملطالب والش��������عارات التي 
يرفعها املش��������اركون فيها وتحديد األشخاص 
أو الجهة التي ترغب بالتظاهر ومحل إقامتهم 
ووس��������ائل االتص��������ال به��������م، وللجه��������ة اإلدارية 
املختصة بموجب أحكام املادة )العاشرة( منه 
أن تصدر قرارها بمنع املظاهرة أو نقلها إلى 
م��������كان آخر أو تغيير مس��������ارها في حالة توفر 
معلومات أو دالئ��������ل عن وجود ما يهدد األمن 
والسلم، ويجب أن يبلغ القرار ملقدمي االخطار 
قبل )24( س��������اعة على األق��������ل، وفي حالة ما اذا 
صدر من املش��������اركني باملظاهرة فعال يش��������كل 
جريم��������ة يعاقب عليه��������ا القان��������ون، أو الخروج 
ع��������ن الطابع الس��������لمي للمظاه��������رة فأنه يمكن 

اتخاذ الق��������رار بفض املظاه��������رة والقبض على 
املتهمني بموجب املادة )الحادية عش��������رة( منه 
وقد أش��������ارت املواد )السادسة عشرة والثانية 
والعشرون( إلى العقوبات التي يمكن فرضها 

عند مخالفة أحكام قانون التظاهر.
أما في التش��������ريع العراق��������ي، فقد أوجبت املادة 
)38( م��������ن الدس��������تور العراق��������ي الناف��������ذ لس��������نة 
2005 كفال��������ة الدول��������ة لح��������ق التظاه��������ر بم��������ا ال 
يخ��������ل بالنظام الع��������ام أو اآلداب، على أن تنظم 
بقان��������ون، وحي��������ث أن مش��������روع قان��������ون حرية 
التعبي��������ر واالجتماع والتظاهر الس��������لمي، قد 
تم عرضه عل��������ى مجلس النواب ف��������ي حزيران 
م��������ن العام 2014 ول��������م يتم إق��������راره بوقتها لذا 
فإن أمر س��������لطة االئتالف املؤقتة رقم 19 لسمة 
2003 ال ي��������زال ناف��������ذا وبموجب أح��������كام املادة 
وبموجب أحكام املادة 2 من األمر املذكور فقد 
تم تعليق العمل بأحكام املواد )220-222( من 
قانون العقوبات رقم 111 لس��������نة 1969 والتي 
تقيد حرية األفراد في ممارسة حق التظاهر، 
كما أوجبت امل��������ادة )1/3( منه على عدم جواز 
ممارس��������ة حق التظاهر إال بعد الحصول على 
ترخي��������ص م��������ن الجه��������ة املختص��������ة واملعروفة 
باسم )سلطة الترخيص( إضافة إلى أن املادة 
)2/3( من األمر ذاته أش��������ارت إلى أقيام سلطة 
الترخيص بإش��������عار الجهة الراغبة بالتظاهر 
خالل )12( س��������اعة من تلقيها اإلش��������عار بعدد 
األش��������خاص املس��������موح له��������م باملش��������اركة ف��������ي 
التظاهرة، كما أن أحكام املادة )3/3( من األمر 
أعاله قد حددت وقت ممارس��������ة املظاهرة ملدة 

أربع ساعات فقط.
وم��������ن الضواب��������ط التنظيمي��������ة ملمارس��������ة حق 
التظاهر في أمر س��������لطة االئت��������الف فأن املادة 
)4( من��������ه قد أش��������ارت إلى تقديم اإلش��������عار إلى 
س��������لطة الترخيص قبل 24 ساعة من ممارسة 
التظاه��������ر وأن يتضمن اإلش��������عار الحد األعلى 
لعدد األشخاص املشاركني واسماء وعناوين 
األش��������خاص املنظم��������ني للمظاه��������رة، والطريق 
الذي س��������وف تس��������لكه التظاهرة ووقت بدئها 
ومدته��������ا، كما أن امل��������ادة )5( منه قد منعت من 
ممارسة حق التظاهر في األوقات التي تصل 
فيه��������ا حركة الس��������ير ذروتها إال بع��������د موافقة 
سلطة الترخيص، وبموجب أحكام املادة )6( 
فأن��������ه ال يجوز أثناء ممارس��������ة ح��������ق التظاهر 
حمل السالح الناري أو االشياء الحادة من أي 
نوع أو اي شيء يمكن قذفه بنية إلحاق االذى 

بما في ذلك الحجارة وغيرها..
كم��������ا أن امل��������ادة )7( من األمر نفس��������ه قد أجازت 
إلقاء القبض على كل من يخالف أحكام األمر 
املذكور وإحالته على املحاكم املختصة وفرض 
العقوب��������ة املقررة قانونا بحق��������ه بالحبس ملدة 
س��������نة واحدة. وأخيرا فال بد من االش��������ارة من 
وجوب تش��������ريع قانون متكامل ملمارس��������ة حق 
التظاهر السلمي في الطرق، السيما أن الفترة 
األخيرة قد ش��������هدت العديد من املظاهرات في 
بغداد واملحافظات بغية تنظيمها واكتسابها 

الصفة القانونية.
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الحق ه��������و كل مصلحة مادية أو أدبي��������ة يحميها القانون، 
ومهم��������ة القانون هي تنظي��������م حقوق األف��������راد وواجباتهم 
وكفال��������ة احترام املجموع لهذه الحقوق، وقد خول القانون 
الف��������رد حق االلتجاء إلى القضاء لحماية حقوقه وصونها 
م��������ن الع��������دوان، وإذا كان األفراد بحس��������ب األص��������ل مطالبني 
بأنفس��������هم باحترام هذه الحقوق فإن عدم مراعاتهم لذلك 
يترت��������ب عليه أن يكون لصاحب الح��������ق املعتدى عليه إلزام 
املعت��������دي باحت��������رام حق��������ه، وهذا اإلل��������زام ال بد من وس��������يلة 

قانونية لتحقيقه وهذه الوسيلة هي الدعوى.
 وعل��������ى هذا الوجه تكون الدعوى هي الوس��������يلة القانونية 
التي يتوجه بها الش��������خص للقضاء للحصول على تقرير 
ح��������ق له أو حمايته وحق االلتجاء إلى القضاء حق تنظمه 
قواعد القانون العام وتحميه نصوص الدس��������تور وهناك 
فارق بني الدعوى وبني حق االلتجاء إلى القضاء ألن تنازل 
ا ألنه نزول عن 

ً
راف��������ع الدعوى عنها تنازل صحي��������ح قانون

ح��������ق من الحقوق الخاصة أما تنازله عن حقه في االلتجاء 
إل��������ى القض��������اء عموًما فهو تنازل غير صحي��������ح ألنه تنازل 
عن ح��������ق من الحق��������وق العامة – مثل تنازل الش��������خص عن 
حق من حقوقه السياس��������ية وهو أمر غي��������ر جائز ملخالفته 
 اتفاق رب العمل مع عماله على 

ً
للنظام العام – فيقع باطال

أن يتنازلوا عن الدعاوى التي تنش��������أ لهم ضده بس��������بب ما 
ق��������د يصيبهم من األضرار بس��������بب قيامه��������م بالعمل عنده. 
وان اس��������تعمال الحق يجب ان يكون مش��������روعا وان س��������وء 
استعمال الحقوق يخرج فيه استعمال حق التقاضي عن 
نطاق االس��������تعمال املش��������روع للحق وفي الجانب الجزائي 
للقان��������ون قد يلجأ البعض الى اس��������تعمال ح��������ق التقاضي 
اس��������تعماال غير مش��������روع القام��������ة الش��������كاوى الكيدية التي 
تنتهك الحقوق وتش��������غل املحاكم باخبارات كاذبة تتسبب 
باتخ��������اذ إجراءات قانونية ضد ش��������خص يعلم براءته وان 
الش��������كوى الكيدية هي ايضا احد اوجه اس��������اءة  استعمال 
حق التقاضي وغالبا ما تحرك الشكوى الكيدية لالنتقام 
او لالبتزاز وازاء ذلك شدد املشرع العراقي عقوبة االخبار 
ال��������كاذب رغب��������ة منه في مكافح��������ة هذه الظاه��������رة الخطيرة 
وقد عدل املش��������رع العراقي املادة 243 من قانون العقوبات 
بموج��������ب القانون رقم 15 لس��������نة 2009  الذي جاء فيه )كل 
م��������ن أخبر كذبا إح��������دى الس��������لطات القضائي��������ة أو اإلدارية 
ع��������ن جريمة يعلم أنها ل��������م تقع أو أخبر إحدى الس��������لطات 
املذكورة بس��������وء نية بارتكاب ش��������خص جريم��������ة مع علمه 
بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما 
جريمة خالف الواقع أو تس��������بب باتخاذ إجراءات قانونية 

ضد ش��������خص يعلم براءته وكل من 
ختص��������ة بأمور 

ُ
أخبر الس��������لطات امل

يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت: 
ُيعاق��������ب بالح��������د األقص��������ى لعقوبة 
خبر 

ُ
الجريم��������ة الت��������ي أتهم به��������ا امل

عن��������ه إذا ثبت ك��������ذب أخب��������اره وفي 
كل األح��������وال أن ال تزي��������د العقوب��������ة 
بالسجن عشر سنوات(. ومن نص 
املادة املذكورة نجد ان املشرع شدد 
عقوبة اإلخب��������ار الكاذب حتى يحد 

من هذه الجريمة الخطيرة.

الشكوى الكيدية

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

■ غسان مرزة
الكتاب مكون من ثالثة مباحث، ابتدأ الكاتب في املبحث 
األول منه ب�"ماهية الرسائل االلكترونية" ثم يليه املبحث 
الثان��������ي والذي تن��������اول في��������ه "دور الرس��������ائل االلكترونية 
ف��������ي اإلثبات الجنائ��������ي وطرق الحص��������ول عليها" وانتهى 
باملبح��������ث الثال��������ث ال���ذي تط��������رق فيه إلى "قيمة الرس��������ائل 

االلكترونية في اإلثبات الجنائي" .
وتح��������دث الباحث ف��������ي مقدمة كتابه عن أن "العالم ش��������هد 
 عبر اس��������تعمال ش��������بكة املعلوم��������ات الدولية 

ً
تطورًا هائال

)االنترن��������ت( حتى أضحى العال��������م بفضلها قرية صغيرة 
ال تفصله عن بعضه الح��������دود املعروفة بني الدول إلى أن 
هذه النعمة قد رافقتها تقمه هو االستخدام غير املشروع 

لتل��������ك التقنيات فظهرت جرائم جديدة ترتكب بواس��������طة 
وس��������ائل االتصال الحديثة وه��������ي الجرائ��������م االلكترونية 
اإلره��������اب االلكترون��������ي واالحتي��������ال االلكتروني والس��������ب 
والقذف والتهدي��������د وظهر نتيجة الرت��������كاب تلك الجرائم 
ن��������وع جديد من األدلة هي األدل��������ة االلكترونية والتي أحد 
صوره��������ا الرس��������الة االلكتروني��������ة والت��������ي يس��������تند عليها 

القاضي في حكمه في اإلثبات الجنائي".    
وكما تط��������رق الكاتب في الف��������رع األول إلى تعريف حجية 
الرسائل االلكترونية والتي يقصد بها "هي ما تتمتع به 
الرسائل االلكترونية من قوة االستدالل على صدق نسبة 

الفعل اإلجرامي إلى شخص معني أو كذبة".  
وأش��������ار الكاتب في الف��������رع الثاني إلى عناصر الرس��������ائل 
االلكتروني��������ة الت��������ي تتك��������ون م��������ن الكتاب��������ة االلكتروني��������ة، 
والتوقي��������ع االلكترون��������ي وال��������ذي يجب أن يك��������ون معتمدًا 

م��������ن جهة التصديق وهو الش��������خص املعنوي املرخص له 
إصدار شهادات التوقيع االلكتروني.

كم��������ا تناول الكاتب في الف��������رع الثالث من كتابه إلى ثبات 
مضمون الرس��������ائل االلكترونية أي ضمان عدم تعرضها 
للعي��������وب العادي��������ة كالكش��������ط أو املح��������و أو التحش��������ية أو 
الش��������طب وان بإمكان مرسلها تعديلها أو اإلضافة عليها 

قبل إرسالها بواسطة البريد االلكتروني.
وختم الباحث كتابه بضرورة تأهيل القضاة واملحققني 
وتدريبهم على أس��������اليب التحقي��������ق الحديثة في التعامل 
مع التقنيات املتطورة التي تستخدم في اكتشاف الجرائم 
االلكترونية، وإيجاد نوع من التعاون بني شركات اتصال 
الهواتف النقالة واالنترنت مع األجهزة األمنية املختصة 
للكش��������ف عن الجرائم املنظمة أو الخطيرة بعد أذن بقرار 

قاضي التحقيق.

حجية الرسائل االلكترونية في اإلثبات الجنائي

 ■ غالف الكتاب

ف��ي اح��دى مناطق جنوب شرق 
ب���غ���داد ح���دث���ت ج��ري��م��ة مروعة 
التواصل  م��واق��ع  تداولتها  وق��د 

ت��ك��ن الجريمة  االج��ت��م��اع��ي ول���م 
االول������ى م���ن ن��وع��ه��ا ح��ي��ث أقدم 
ش��اب على تفجير عبوة ناسفة 

ك��ان ق��د وضعها ف��ي بيت عمته 
لرفضها زواجه من ابنتها.

وح��س��ب إف���ادات امل��دع��ني بالحق 
ال���ش���خ���ص���ي ال����ت����ي اش��������ارت الى 
اق�������دام امل���ت���ه���م ال�����ى خ��ط��ب��ة ابنة 
عمته أكثر من مرة اال انه جوبه 
بالرفض لعدم توافق التحصيل 
العلمي بني الطرفني حيث انه لم 
يحصل على أية شهادة دراسية 
بينما كانت الفتاة حاصلة على 

شهادة املاجستير. 
املتهم  اق�����������وال  ت������دوي������ن  وع�����ن�����د 
القائم بالتحقيق  امام  واعترافه 
ق��اض��ي التحقيق  ال��س��ي��د  وام����ام 
بقيامه بتفجير العبوة الناسفة 

ك��ون��ه��ا رفضت  ع��م��ت��ه  ع��ل��ى دار 
زواج��������ه م����ن اب���ن���ت���ه���ا ح���ي���ث قام 
ال���ى دار ع��م��ت��ه وكان  ب��ال��دخ��ول 
م��ت��واج��دا ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن املجنى 
وابنة  والعمة  )اب��ن عمته(  عليه 
ع��م��ت��ه ح��ي��ث وض����ع ال��ع��ب��وة في 
اح����دى غ���رف ال����دار ث��م خ���رج من 
ال������دار وف����ي ال���ي���وم ال���ت���ال���ي وفي 
ت����م����ام ال����س����اع����ة ال���ث���ان���ي���ة عشر 
ظهرا كان املجنى عليه ووالدته 
وأخته بداخل دارهما يتناوالن 
االنتهاء  وب���ع���د  ال�����غ�����داء  ط���ع���ام 
م��ن��ه ت���وج���ه امل��ج��ن��ى ع��ل��ي��ه )ابن 
ع��م��ت��ه(  ال���ى غ��رف��ة ن��وم��ه العداد 
م��الب��س��ه ل��غ��رض م���غ���ادرة الدار 

ك��ون��ه ي���م���ارس ل��ع��ب��ة ك���رة القدم 
املتهم  ق��ام  الغرفة  دخوله  وبعد 
املوبايل  ج��ه��از  على  ب��االت��ص��ال 
الى  ادى  م���م���ا  ع��ل��ي��ه��ا  امل����رب����وط 
انفجارها بفترة وجيزة، سمعت 
ال��ع��م��ة واب��ن��ت��ه��ا ص���وت انفجار 
الغرفة  ال��������ى  ال�����ت�����وج�����ه  ول����������دى 

شاهداه وهو مقطع األشالء. 
اط��ل��ع��ت امل��ح��ك��م��ة ع��ل��ى محضر 
املجنى  ج�����ث�����ة  ع�����ل�����ى  ال�����ك�����ش�����ف 
ع���ل���ي���ه وم���ح���ض���ر ال���ك���ش���ف على 
ال��ح��ادث وال��ت��ق��ري��ر الطبي  محل 
الطبي  وال���ت���ق���ري���ر  ال��ت��ش��ري��ح��ي 
املحكمة  اط���ل���ع���ت  ك���م���ا  ال���ع���دل���ي 
على التقرير االستخباري الذي 

ت��ض��م��ن م���ع���ل���وم���ات ت��ش��ي��ر الى 
ان����ه ي��ن��ت��م��ي ال����ى ت��ن��ظ��ي��م داعش 

اإلرهابي.
ت������ق������دم يتضح  م�������ا  خ���������الل  م�������ن 
املتحصلة  االدل�����ة  ان  للمحكمة 
ض��د امل��ت��ه��م واع��ت��راف��ه الصريح 
بالتحقيق  القائم  امام  واملفصل 
ق��اض��ي التحقيق  ال��س��ي��د  وام����ام 
وه�����ي ادل������ة ك���اف���ي���ة الدان����ت����ه عن 
ال��ت��ه��م��ة امل��ن��س��ب��ة ال���ي���ه  والحكم 
عليه باالعدام شنقًا حتى املوت 
امل����ادة 1/406/أ/ب   اح��ك��ام  وف���ق 
املعدلة  ال���ع���ق���وب���ات  ق����ان����ون  م����ن 
بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 

.2004

! البنتهــا   
ً
زوجــا تقبلــه  لــم  عمتــه ألنهــا  بيــت  فّجــر 

موجز المحاكم
ابتزاز

أصدرت محكمة جنايات صالح الدين 
حكما بالحبس س��������نة واحدة ملدان عن 
جريم��������ة ابت��������زاز فتاة بع��������د أن تحصل 
على صوره��������ا وهددها بنش��������رها في 

مواقع التواصل االجتماعي.
وذكر مراس��������ل املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعل��������ى أن "مدانا قام بتهديد 
)فت��������اة( بنش��������ر صوره��������ا عب��������ر مواقع 
أن  الفت��������ا  االجتماع��������ي"،  التواص��������ل 
"امل��������دان طلب مبالغ مالي��������ة مقابل عدم 
نش��������ر الصور التي تحصل عليها من 

الفتاة".
وأضاف املراس��������ل أن "املحكمة وجدت 
األدلة كافية إلدانته وفقا أحكام املادة 
)1/452( من قانون العقوبات رقم 111 
لس��������نة 1969 والحكم عليه بالس��������جن 
س��������نة واحدة  اس��������تنادًا الحكام املادة 
182/أ  م��������ن قانون اص��������ول املحاكمات 

الجزائية رقم 23 لسنة 1971".

خطف
أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات ميس��������ان 
حكمني بالس��������جن خمس عش��������رة سنة 
ملجرم��������ني )رج��������ل وامرأة( ع��������ن جريمة 
قيامهم بخطف طفل ومس��������اومة ذويه 

على دفع فدية مقابل إطالق سراحه. 
وقال مراس��������ل املركز االعالمي ملجلس 
القض��������اء االعل��������ى إن "مجرم��������ني اقدما 
على خطف طف��������ل كان يلعب أمام باب 
داره وت��������م احتجازه ومس��������اومة ذويه 
على دفع فدية مالية مقدارها 50 ألف 

دوالر".
أم��������ام  وقف��������ا  "املتهم��������ني  أن  وأض��������اف 
محكم��������ة جناي��������ات ميس��������ان وتلقي��������ا 
حكم��������ني لكل منهما بالس��������جن خمس 
عش��������رة س��������نة اس��������تنادا إلحكام املادة 
الرابع��������ة 1/ وبداللة امل��������ادة الثانية /8 
من قان��������ون مكافحة اإلره��������اب رقم 13 
لس��������نة 2005 وبداللة املادة 1/132 من 

قانون العقوبات".

تسليب
أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات الرصافة 
في رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف بغداد 
أح��������كام  ثالث��������ة  االتحادي��������ة  الرصاف��������ة 
بالس��������جن ملدة خمس عشرة سنة بحق 
مجرم��������ني اثنني ع��������ن جريمة تس��������ليب 

سيارات في بغداد.
وأوضح مراسل املركز االعالمي ملجلس 
القضاء األعلى في استئناف الرصافة 
أن "مجرمني اعترفوا صراحة في دوري 
التحقي��������ق واملحاكم��������ة بقيامهم بثالث 
عمليات لتسليب سيارات في العاصمة 
بغداد". وأض��������اف أن "االح��������كام الثالثة 
بحق املجرمني تأتي وفقا ألحكام املادة 
442/اواًل وثاني��������ًا من قانون العقوبات 
العراقي النافذ". يذكر أن جريمة س��������لب 
الس��������يارات لم تعد منتش��������رة منذ فترة 
طويلة، إال أنها تعود بني فترة وأخرى، 
وتواجه ردعا كبيرا من القوات األمنية 

وأحكام القضاء.

■ عالء محمد

 نصت املادة 74 من قانون العقوبات رقم 
111 لسنة 1969:

1 - يك��������ون عم��������ر الح��������دث وق��������ت ارت��������كاب 
الجريمة أساسًا لتعيني مسؤوليته.

2 - إذا ارتكب الصبي جريمة وأصبح وقت 
الحك��������م عليه فتى يحكم علي��������ه بالعقوبة 

املقررة للجريمة كما لو كان صبيًا.
وللمحكم��������ة أن تبدل عقوب��������ة الحجز في 
مدرس��������ة اصالحية بالحجز في مدرس��������ة 

الفتيان الجانحني للمدة املحكوم بها.
3 - وإذا ارتك��������ب الحدث جريمة وأتم وقت 
الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم 
علي��������ه بالعقوبة املق��������ررة للجريمة كما لو 
كان حدثا، عل��������ى أن تبدل املحكمة عقوبة 
الحجز في مدرس��������ة إصالحية، بالنس��������بة 
للصبي إلى الحجز في مدرس��������ة الفتيان 
الجانح��������ني. وتب��������دل عقوب��������ة الحج��������ز في 
مدرس��������ة الفتي��������ان الجانحني إل��������ى عقوبة 
السجن إذا كانت الجريمة املرتكبة جناية 
وبالحب��������س إذا كانت الجريم��������ة املرتكبة 
جنحة وذلك ملدة تساوي املدة التي يمكن 
فرضها عليه عن��������د ارتكاب الجريمة، وأن 
تب��������دل باق��������ي العقوب��������ات املق��������ررة قانونا 

بغرامة ال تزيد على خمسني دينارا.
4 – إذا أتم الصبي املحجوز في مدرس��������ة 
إصالحية الثامنة عش��������رة من عمره وجب 
نقله منها إلى مدرسة الفتيان الجانحني 
ليقضي فيه��������ا ما تبقى من م��������دة الحجز 
املحكوم به. وإذا أتم املحجوز في مدرسة 
الفتي��������ان الجانح��������ني الثالثني م��������ن عمره 

وجب نقله منها إلى الس��������جن ليقضي ما 
تبقى من مدة الحجز املحكوم به.

نص��������ت املادة 75 من قانون العقوبات رقم 
111 لسنة 1969:

إذا أتهم حدث بارت��������كاب أكثر من جريمة 
جازت محاكمته ع��������ن جميع تلك الجرائم 
في دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد 
عل��������ى أن تأخ��������ذ املحكمة بنظ��������ر االعتبار 
الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها 

دون غيرها.
نصت املادة  76 من قانون العقوبات رقم 

111 لسنة 1969:
1 – ال يح��������ول الحك��������م بحج��������ز الحدث في 
مدرس��������ة إصالحية او في مدرسة الفتيان 

دون الحكم بذلك مرة أخرى.
2 – إذا تعددت م��������دة الحجز فال يجوز أن 
يزيد مجموعها على خمس س��������نوات في 
املدرسة االصالحية وال على خمس عشرة 

سنة في مدرسة الفتيان الجانحني.
نص��������ت املادة 77 من قانون العقوبات رقم 

111 لسنة 1969:
علي��������ه  محك��������وم  ح��������دث  أمض��������ى  إذا   –  1
بالحجز في مدرسة إصالحية أو بإيداعه 
في مدرس��������ة الفتيان الجانحني ثلثي مدة 
عقوبته فللمحكم��������ة التي أصدرت الحكم 
بناء على طل��������ب الحدث أو أحد والديه أو 
من ل��������ه حق الوالية على نفس��������ه أو مربيه 
أن تأم��������ر بع��������د اإلطالع عل��������ى تقرير مدير 
املدرسة املحجوز بها ورأي اإلدعاء العام 
بإط��������الق س��������راح الحدث إذا تب��������ني لها أنه 
قد اس��������تقام سيره وحسن سلوكه على أن 
يس��������لم إلى احد مما ذكر بعد اخذ تعهده 

وفقا الح��������كام املادة 67 وما بعدها، إذا لم 
يك��������ن قد بلغ الثامنة عش��������ر من عمره فأن 
بلغها يؤخذ منه تعهد بأن يكون حس��������ن 
السيرة والس��������لوك خالل املدة الباقية من 

محكوميته.
2 - ف��������اذا ارتكب الح��������دث جناية أو جنحة 
عمدي��������ة ف��������ي امل��������دة الباقية م��������ن عقوبته 
فللمحكم��������ة أن تقرر إعادته إلى مدرس��������ة 
إصالحية أو مدرس��������ة الفتيان الجانحني 
ليمض��������ي امل��������دة الباقية م��������ن عقوبته وال 
تحس��������ب له ف��������ي ه��������ذه الحالة امل��������دة التي 

قضاها وهو مطلق السراح.
3 - إذا انقضت املدة الباقية من محكومية 
الحدث دون أن يرتك��������ب جناية أو جنحة 

عمدية يصبح اطالق سراحه نهائيا.
ونصت املادة 78 من قانون العقوبات رقم 

111 لسنة 1969:
ال تس��������ري أحكام الع��������ود على الحدث، وال 
يخض��������ع للعقوبات التبعي��������ة والتكميلية 
والتدابير االحترازية عدا املصادرة وغلق 

املحل وحظر ارتياد الحانات.
وإذا حكم عل��������ى الحدث بغرامة فال يجوز 
حبس��������ه اس��������تيفاء لها وإنم��������ا تنفذ على 
مال��������ه فإن تع��������ذر ذلك تس��������توفى منه عند 

ميسرته.
ونصت املادة 79 من قانون العقوبات رقم 

111 لسنة 1969:
ال يحك��������م باإلع��������دام على م��������ن يكون وقت 
ارتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشرة من 
العمر ولم يتم العش��������رين سنة من عمره، 
ويحل السجن املؤبد محل عقوبة اإلعدام 

في هذه الحالة.
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االلكترونية في اإلثبات الجنائي / دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة( الطبعة 

األولى  للقاضي )حيدر فالح حسن( بمائة وثمانية وثالثني صفحة. 

الترجمة ه��������ي عملية نقل نص منطوق او مكت��������وب بلغة معينة الى لغة 
اخ��������رى م��������ع الحفاظ عل��������ى معناه االصلي ف��������ي كال اللغت��������ني، وفي العمل 
القضائي يكون املترجم وس��������يطًا ب��������ني الجهة القائم��������ة بالتحقيق وبني 
املتهم او الش��������اهد  في حالة كونه ال يفهم لغة الدولة التي يدلي بأقواله 
فيه��������ا، وفي الع��������راق الترجمة هي ن��������وع من الخبرة الن املترجم يس��������اعد 
القاض��������ي باعتباره ش��������خصا لديه كفاءة خاصة وه��������ي الخبرة واملعرفة 
بلغة الش��������خص املطل��������وب ترجمة ونق��������ل مضمون كالم��������ه واقواله، فهي 
خبرة فنية تكمل نقص املعرف��������ة اللغوية لدى جهة التحقيق لذلك يكون 
دوره مهما جدا وخطيرا كونه يتعلق بحق دستوري وقانوني وهو حق 
الدفاع الذي منحه الدس��������تور والقانون للمتهم واعتبر من اهم ضماناته 

في مرحلتي التحقيق واملحاكمة.
 وحي��������ث ان القانون اعتبر الترجمة نوعا من الخبرة لذلك فرض القانون 
لصح��������ة االج��������راءات التحقيقية تحلي��������ف املترجم اليم��������ني القانونية بأن 
يؤدي مهمته بأمانة وصدق وهذا ما نصت عليه املادة ٦١/ ج من قانون 
اص��������ول املحاكمات الجزائي��������ة العراقي رقم ٢٣ لس��������نة ١٩7١ املعدل والتي 
ج��������اء فيها " اذا كان الش��������اهد ال يفهم اللغة الت��������ي يجري بها التحقيق او 
كان أص��������م او أبكم جاز تعيني من يترجم اقواله او اش��������ارته بعد تحليفه 
اليمني بان يترجم بصدق وأمانة"  وبذلك ووفقا للقانون يكون مترجمو 
اللغات ومنهم لغة اإلش��������ارة ايضا من االش��������خاص الذي��������ن لهم دور مهم 
ف��������ي االجراءات ام��������ام محاكم التحقيق والجنايات، كم��������ا ان عمل املترجم 
داخ��������ل املحكم��������ة يجب ان يتس��������م بالدقة واألمان��������ة الن ترجمتهم يتوقف 
عليه��������ا مصير املتهم ألنهم يعتبرون حلقة الوصل بني املتهم والش��������اهد 
وجهة التحقيق وف��������ي العراق وبعد ما تعرض له من هجمة ارهابية من 
عناصر مجرمة تضم مختلف الجنسيات فقد ظهرت الحاجة الى وجود 
مترجمني ملختلف اللغات ليس فقط االساس��������ية كاالنكليزية والفرنسية 
والتركية والفارس��������ية وانم��������ا ايضا اللغة الصيني��������ة واالملانية والعبرية 

واالذربيجانية واالسبانية والروسية وغيرها.
 واحيانا بس��������بب ع��������دم توفر املترجم��������ني تتجه املحاكم الى االس��������تعانة 
بس��������فارات الدول لتوفير مترجم للمتهم او الش��������اهد لعدم وجود مترجم 
للغته في املحكمة او ضمن املترجمني املس��������جلني مما يؤثر س��������لبا على 

سرعة حسم الدعاوى.  
وف��������ي العراق فان جمعية املترجمني العراقيني التي تأسس��������ت في بغداد 
ع��������ام ١٩7٠  يمك��������ن أن يكون لها دور مهم في ه��������ذا الجانب وتقوم بصقل 
مواهب الترجمة لدى أصحاب الش��������هادات العلمي��������ة واملنتمني اليها من 
املترجمني املعتمدين واملسجلني فيها كي يكون املترجم ملما املامًا كامال 
باملصطلح��������ات القانوني��������ة املتداولة في املحاكم لضم��������ان االمانة والدقة 
املطلوبة في ترجمة اقوال الشهود واملتهم وهذا ال يقتصر على الترجمة 
الش��������فهية فقط وانما يشمل ترجمة املس��������تندات القانونية املقدمة لهيئة 
املحاكم��������ة، لذا فان زيادة ع��������دد القضايا يتطلب االهتم��������ام بهذا الجانب 
بان يكون هناك تنس��������يق مس��������تمر بني مجلس القضاء االعلى وجمعية 
املترجم��������ني العراقيني لغرض إدخال املترجم��������ني املعتمدين لدى املحاكم 
ال��������ى دورات تأهيلية في املصطلحات القانونية والقضائية املتداولة في 
املحاك��������م وان يضع املجلس ضوابط ش��������ديدة الختيار املترجمني لتعلق 

اختياره��������م بمصي��������ر املتهم ومصي��������ر املجتمع في 
القضاي��������ا املتعلق��������ة باألم��������ن والس��������لم االجتماعي 
وان يك��������ون لديهم جدول خاص بخب��������راء الترجمة 
يختلف ع��������ن جدول الخبراء بباق��������ي التخصصات 
الفني��������ة ولجنة خاص��������ة باختيارهم على اس��������اس 
دقيق ومهني واس��������س ثابتة تجمع بني الش��������هادة 
العلمي��������ة املعترف بها والتأهيل التدريبي واملهارة 
الفني��������ة فضال على توفر الصف��������ات االخالقية التي 
تؤهل��������ه ان يكون عونا للقض��������اء في اداء مهمته في 

اقامة العدالة وارساء مبدأ سيادة القانون.
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مظاهر العنف واإلجرام واإلرهاب تنوعت واختلفت ولم 
تعد تقتصر على هجمات العصابات املسلحة او عمليات 
االغتيال فبعد انتشار السالح وتغليب الفكر اإلرهابي في 
بعض املناطق أصبحت هذه العادات الدخيلة مستشرية 

في األوساط االجتماعية أيضًا.

■ بغداد/ سحر حسين  


