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قرينة البراءة

املتهم ب��������ريء حتى تثب��������ت إدانته.. ه��������ذا املبدأ فرضت��������ه الفطرة 
االنس��������انية الس��������ليمة وجاد به الفقه القانون��������ي املعتدل وواظب 
على طرحه دعاة حقوق االنسان حتى ترسخ كنص قانوني في 
دس��������اتير الدول وقوانينها بعد ان اقرته كافة العهود واملواثيق 

الدولية ذات الصلة بحماية حقوق االنسان.
يعني هذا املبدأ او القرينة ان املتهم يحتفظ بصفة البراءة طيلة 
فترة اجراءات التحقيق واملحاكمة وان ال تلصق به صفة املجرم 
حتى ص��������دور قرار محكمة املوضوع عل��������ى وجه القطع واليقني 
بإدانته، أما عن الس��������بب في اق��������رار هذا املبدأ فذلك للحفاظ على 
كرامة اي انسان يكون محل اتهام في قضية جزائية من االهانة 
ووج��������وب توفير كافة ضمانات املحاكمة العادلة عند محاكمته 
والسبب االبرز لصيرورة هذا املبدأ نصا قانونيا وبحسب رأي 
بعض الفقهاء, هو الن االنسان وهو متهم يكون بمركز قانوني 
ضعيف امام س��������لطات االتهام كالقضاة واملحققني لذلك منحته 
التش��������ريعات قرينة البراءة كي تعزز من ق��������وة مركزه القانوني 
وتضمن له ش��������فافية وعدالة اجراءات التقاضي كذلك كي يبقى 
عبء إثبات الجريمة ملقى على عاتق جهات التحقيق واملحاكمة 
ويتخلص املتهم من عبء إثبات براءته وهو عبء ثقيل ومعقد، 
وم��������ع ذلك فان بعض القوانني تحاول االجهاز على هذه القرينة 
وتقويض مس��������احتها من خالل افتراض الركن املعنوي املتمثل 
بالعل��������م واإلرادة لدى املته��������م حتى يثبت العك��������س كما جاء في 
امل��������ادة 40 ثانيا من قانون العقوبات العراقي في معرض نصها 
عل��������ى اعفاء املوظف من العقاب اذا ارتكب الفعل الجرمي تنفيذا 
ألم��������ر صادر من رئيس تجب عليه طاعت��������ه او اعتقد املوظف ان 
طاعة الرئيس واجبة وعليه ان يثبت ان اعتقاده كان مبنيا على 
اس��������باب معقولة وانه ل��������م يرتكب الفعل اال بع��������د اتخاذ الحيطة 

املطلوب.
 حي��������ث وباعتقادي ان ه��������ذا النص نقل عبء االثب��������ات الجنائي 
الى املتهم وانتقص من قرينة البراءة لديه وس��������لب من محكمة 
املوض��������وع س��������لطة اصيلة من س��������لطاتها في مناقش��������ة الركنني 
امل��������ادي واملعنوي للجريمة واثباتهما وبذلك يكون املش��������رع قد 
تجاوز حدود الفصل بني الس��������لطات وتدخل في عمل الس��������لطة 
القضائية خالفا للقانون وقوض مبدأ األصل في املتهم البراءة 
ه��������ذا املب��������دأ الذي تس��������عى كافة النظ��������م القانوني��������ة للنص عليه 

وتطبيقه التطبيق االمثل.

بغداد / سحر حسني 

االبت��������زاز  جرائ��������م  نس��������ب  ت��������زال  ال 
االلكترون��������ي تنمو لتش��������كل تهديدا 
املجتم��������ع  بني��������ة  يس��������تهدف  آخ��������ر 
العراق��������ي، وفيم��������ا طالب��������ت جه��������ات 
مختص��������ة باإلس��������راع ف��������ي تش��������ريع 
قوان��������ني صارمة بحق مرتكبي هذه 
الجرائ��������م، أك��������دت ف��������ي تصريح��������ات 
إلى "القضاء" أن ارتفاع نس��������ب تلك 
الجرائم يعود إلى االنفالت الرقمي، 
الحقيقية، وتراخي  الرقاب��������ة  وعدم 
الردع املجتمعي، الس��������يما مع عدم 
وج��������ود تش��������ريع يتن��������اول تفاصيل 

هذه الجرائم بشكل خاص. 
ووص��������ف رئي��������س مجل��������س القضاء 
األعل��������ى القاض��������ي الدكت��������ور فائ��������ق 
زيدان خالل الورش��������ة التي نظمتها 
العراقية جرائم  القاضي��������ات  رابطة 
االبت��������زاز االلكترون��������ي ب�"الجريم��������ة 

الجديدة".
وأك��������د رئي��������س املجل��������س أن "قضايا 
املحاك��������م  أم��������ام  عرض��������ت  خطي��������رة 
العراقي��������ة، وبع��������ض تل��������ك الجرائ��������م 
تس��������ببت ف��������ي انتح��������ار الضحاي��������ا، 
وانطالقًا من أهمي��������ة هذه الجريمة 
فأن مجلس القض��������اء األعلى يرعى 
هذه الورش��������ة الت��������ي عقدتها رابطة 

القاضيات العراقية".
 وأش��������ار الى ان "موض��������وع االبتزاز 
االلكترون��������ي ل��������ه وج��������وه متع��������ددة 
فهو ال يقتص��������ر على الفتيات فقط، 
وانم��������ا تجاوز الى ابت��������زاز معاكس 

فكان الرج��������ال من ضحايا الجريمة 
أيضًا". 

يش��������كل  "م��������ا  أن  القاض��������ي  وتاب��������ع 
خطرا أكبر هو وج��������ود ابتزاز ضد 
بع��������ض  أن  إذ  ايض��������ا،  املؤسس��������ات 
املحس��������وبني  او  االع��������الم  وس��������ائل 
عل��������ى االع��������الم يس��������تغلون الفضاء 
املنفلت وهذه الحرية في استخدام 

السوشيال ميديا ليتم إنشاء مواقع 
وهمية ليس لها أوليات يهاجمون 

مؤسسات الدولة".
رابط��������ة  رئيس��������ة  جانبه��������ا،  م��������ن 
القاضيات العراقية القاضي تغريد 
عبد املجيد قالت إن "الرابطة ارتأت 
تنظيم ورش��������ة بخص��������وص جرائم 
االبت��������زاز االلكترون��������ي والتي كانت 

برعاية مباشرة من رئيس مجلس 
القضاء األعل��������ى، تهدف الى توعية 
املجتم��������ع بخطورة ه��������ذه الجريمة 
وتوضيح أساليب حماية البيانات 
الش��������خصية للمس��������تخدم مما يقلل 
م��������ن امكاني��������ة اختراقه��������ا لذلك فقد 
دع��������ت ه��������ذه الرابطة الجه��������ات ذات 
التأثير املباش��������ر به��������ذا الخصوص 

كهيئة االعالم واالتصاالت ووزارة 
الداخلية وش��������ؤون االم��������ن الوطني 
العال��������ي والبحث  التعلي��������م  ووزارة 
العلم��������ي اضافة ال��������ى مختصني من 
األمان��������ة العام��������ة ملجل��������س ال��������وزراء 
ومجلس الن��������واب لغرض الوصول 
الى اكبر قاعدة من املجتمع إليصال 
أهدافه��������ا والضغ��������ط عل��������ى مجلس 
الن��������واب لتش��������ريع قان��������ون مكافحة 

الجرائم االلكترونية". 
وأشارت عبد املجيد إلى أن "جريمة 
ه��������ي جريمة  االلكتروني  االبت��������زاز 
حديث��������ة عل��������ى املجتم��������ع العراق��������ي 
وتطور  التكنولوجيا  ثورة  وكانت 
وسائل االتصال سببا في ظهورها 
باملجتمع"، مبينة  تفتك  وأصبحت 
ان "جريم��������ة االبت��������زاز االلكترون��������ي 
ال��������ى ع��������دة جرائم  تج��������ر املجتم��������ع 
اخرى كالسرقة وتعاطي املخدرات 
وأحيانًا االنتحار بسبب الضغوط 
النفسية واملادية التي يتعرض لها 

املجنى عليه".
وبينت عب��������د املجيد بان "الورش��������ة 
انتهت بتوصيات وتوجيه دعوات 
ال��������ى الجه��������ات املختص��������ة لغ��������رض 
الوس��������ائل للوصول  اتخ��������اذ كاف��������ة 
إلى اهداف الورشة وتطبيقها كما 
تم التنس��������يق مع هيئ��������ة االتصاالت 
برام��������ج  ب��������ث  لغ��������رض  واإلع��������الم 
 sms تحذيرية توعية بشكل رسائل

الى كافة املستخدمني". 

التفاصيل ص 3 

محاكم العراق تسجل 2452 جريمة ابتزاز 
الكتروني خالل عام

رابطة القاضيات العراقية تنظم ورشة عمل موسعة ملكافحة جرمية االبتزاز االلكرتوين

 بغداد/ عالء محمد

ذكر قضاة تحقيق أن جرائم االحتيال متنوعة 
الط��������رق والحيل، الفتني إل��������ى أن طرق إثباتها 
غالبا ما تكون عبر ش��������هود أو من خالل األدلة 

الفنية كالكاميرات واملقاطع الصوتية.
ويرى القض��������اة أن الجهل والع��������وز املادي هي 
أبرز األس��������باب التي توقع الضحايا في شرك 
املحتال��������ني، مؤكدي��������ن أن هذه الجرائ��������م غالبا 
ما تنتش��������ر في املناطق التي تش��������هد نشاطات 

اقتصادية وتجارية.
ويق��������ول قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق الرصافة 
باس��������م صال��������ح إن "االحتي��������ال هو االس��������تيالء 

عل��������ى م��������ا مملوك للغي��������ر بقصد تملك��������ه وذلك 
ع��������ن طريق ط��������رق االحتيال الت��������ي نص عليها 
قان��������ون العقوبات وهذه الط��������رق بينتها املادة 
456 من قانون العقوبات حيث نصت على أن 
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تس��������لم أو 
نقل حيازة مال منقول مملوك للغير نفسه أو 
لشخص آخر باس��������تعمال )...( طرق احتيالية 
أو اتخاذ اس��������م كاذب أو صف��������ة غير صحيحة 
أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة متى كان 
من ش��������أن ذلك خداع املجنى عليه وحمله على 

التسليم".

التفاصيل ص 2

بغداد/ ساهرة رمضان

اص��������������������درت امل������ح������ك������م������ة االت��������ح��������ادي��������ة 
امل���ت���ع���ل���ق���ة بعدة  ال���ح���اس���م���ة  ق����رارات����ه����ا 
ط�������ع�������ون دس��������ت��������وري��������ة وك������ش������ف������ت عن 
دع������وى خ�����الل ش���ه���ر نيسان  ح���س���م 14 

املاضي .
"املحكمة  ان  "ال���ق���ض���اء"  م���راس���ل  وذك�����ر 
اص�����درت ق���راره���ا ب���رد ال���دع���وى املرقمة 
)172 / اتحادية /2021( الخاصة بطلب 
الحكم بعدم دستورية املادة )57 / 1 و 
ق��ان��ون االح����وال الشخصية رقم  2( م��ن 
)188( لسنة 1959"، مضيفا ان "املحكمة 
اتحادية   /  36( امل��رق��م��ة  ال���دع���وى  ردت 
بدستورية  ال��ط��ع��ن  املتضمنة   )2022/
اج��راءات املدعى عليه بتشكيل مجلس 

العراقية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ف��ط  ش��رك��ة  ادارة 
والتزامات  م��ن عقود  عليها  ترتب  وم��ا 

مالية آنية ومستقبلية".

الدعوى  ن���ظ���رت  "امل���ح���ك���م���ة  ان  وت����اب����ع 
 )2022/ ات�����ح�����ادي�����ة   /  43( امل�����رق�����م�����ة 
املتضمنة طلب توجيه مجلس القضاء 

التعديل االخير  االعلى باالعتماد على 
ال���ع���ام امل���ع���دل وللعمل  ال��ع��ف��و  ل���ق���ان���ون 
الحكم  وط����ل����ب  )2/ث������ان������ي������ا(،  ب������امل������ادة 
التمييز  ق���رار محكمة  ب��ع��دم دس��ت��وري��ة 
)5882/جزائية/2021  املرقم  االتحادية 
الجزائية  الدعوى  في   )2021/3/30 في 
التدقيق  وب��ع��د  )60/ج/2021(  امل��رق��م��ة 
الدعوى  رد  امل��ح��ك��م��ة  ق����ررت  وامل����داول����ة 

لعدم االختصاص".
دع�������اوى  "ردت  امل���ح���ك���م���ة  ب�������أن  وأف����������اد 
االوامر  كافة  بدستورية  تتعلق  أخ��رى 
والتعاقدات املتخذة من قبل مدير شركة 
ادارة  مجلس  وتشكيل  الوطنية  النفط 
العراقية  الوطنية  الجنوب  نفط  شركة 
والتزامات  م��ن عقود  عليها  ترتب  وم��ا 

مالية آنية ومستقبلية".

المحتالون يصطادون ضحاياهم 
في شباك "اإلغراء بالوظيفة"

المحكمة االتحادية العليا تحسم 14 دعوى في نيسان

بغداد/ القضاء 

س��������جلت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة 
االتحادية )3710( دعاوى عنف اس��������ري خالل عام 2021 
موزع��������ة على نحو )14( حالة تعني��������ف لألطفال و)166( 

حالة تعنيف لآلباء واملتبقي خاص بتعنيف النساء.
وقال قاض��������ي محكمة تحقيق الرصافة الس��������يد باس��������م 
صالح محمد ف��������ي حديث إلى "القضاء" إن "ابرز دعاوى 
التعنيف األس��������ري هي الدعاوى التي تحرك من الزوجة 
بح��������ق زوجه��������ا"، منوه��������ًا إل��������ى  "وجود ح��������االت تعنيف 
الزوج��������ة لزوجها اال ان��������ه ال يتم اإلخب��������ار عنها من قبل 
الزوج لش��������عوره بالخجل من الناحية االجتماعية ومن 
اجل املحافظة على هيبت��������ه داخل املجتمع الذي ينتمي 
إلي��������ه س��������واء كان من عش��������يرته او منطقته التي يس��������كن 

فيها".

واش��������ار محم��������د الى "تس��������جيل عدة دعاوى ف��������ي محاكم 
بغداد الك��������رخ والرصافة تؤكد قي��������ام الزوجة باالعتداء 
على الزوج عن طريق الخيانة"، موضحًا انه "في اآلونة 
االخي��������رة ظهرت دعاوى تتعل��������ق بالخيانة الزوجية عن 
طريق اس��������تخدام مواقع التواص��������ل االجتماعي من قبل 
الزوجة حيث يكون الزوج هو املشتكي في هذه الدعوى 
وهي كثيرة قياسا لتوسع اس��������تعمال مواقع التواصل 

االجتماعي واالنترنت". 
ويع��������زو محمد ازدي��������اد الخالفات بني االزواج وتفش��������ي 
اقتصادي��������ة  "أس��������باب  ال��������ى  األس��������ري  العن��������ف  جرائ��������م 
واجتماعي��������ة واخالقية، إذ أن للحالة االقتصادية ملعيل 
االسرة وقلة مورده أثرا كبيرا في ازدياد حاالت العنف 
األسري بسبب عدم تلبية احتياجات الزوجة واألوالد، 
كما ان مس��������توى التعليم عند الزوج والزوجة سبب من 
أس��������باب حدوث خالفات بينهم بسبب الفرق في الوعي 

بينه��������م ما ي��������ؤدي الى تعني��������ف الزوجة م��������ن قبل الزوج 
وإظهار سطوته عليها".

وعد محمد "دعاوى تعنيف االباء البنائه البالغني سن 
الرش��������د بالقليلة ف��������ي املحاكم"، عازيًا الس��������بب الى "عدم 
رغبة االبناء بتقديم الش��������كوى على آبائهم"، مشيرا إلى 
"وج��������ود دعاوى تقام من االب��������اء واالمهات ضد أبنائهم 
البالغني بس��������بب قيامهم باالعتداء عليه��������م وتعنيفهم 
اما بس��������بب الحالة االقتصادي��������ة او الحالة االجتماعية 

لطرفي الدعوى".
وتاب��������ع "كما توج��������د دعاوى تتعلق باس��������ترداد األطفال 
حديث��������ي العه��������د بالوالدة او م��������ن صدر لهم ق��������رار حكم 
قضائ��������ي بحضانة االطفال وامتناع ال��������زوج او الزوجة 
عن تسليم الطفل ملن صدر له قرار الحكم بالحضانة". 
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الرصافة تسجل أعلى حاالت التعنيف ضد النساء خالل 2021

■ ورشة عمل لمكافحة االبتزاز االلكتروني بحضور القاضي الدكتور فائق زيدان.. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد/ القضاء

تعرفوا على بعضهم عن طريق مواقع التواصل االجتماعي ليشكلوا عصابة لالحتيال 
على صاغة الذهب، العصابة تكونت من ش��������ابة وش��������اب، حيث بدأت املتهمة املراس��������لة 
معه وسألته عن طبيعة عمله ورد عليها بأنه عاطل عن العمل، وبعد أيام عدة اخبرها 
بفكرة تكوين عصابة معه تحتال على صاغة الذهب عن طريق الدخول على صفحاتهم 
االلكترونية الخاصة بمحالتهم والطلب منهم شراء مصوغات ذهبية وتبديلها بذهب 

مغشوش.
صحيفة "القضاء" استمعت ألقوال املتهمة هالة )اسم مستعار(، وهي من مواليد 1992، 
بعدم��������ا أقدمت وباتفاق مع املتهم )هاني( من مواليد 2001 على س��������رقة محالت صاغة 
الذهب في بغداد بعمليات نصب واحتيال عن طريق مواقع التواصل االجتماعي، فيما 
لم ينجحوا في العملية الخامس��������ة بعد كمني نصب له بإش��������راف مباشر من قبل قاضي 

التحقيق والجهات االمنية املتابعة لهذه الجرائم ليتم إلقاء القبض عليهم.
التفاصيل ص 5

عصابة تستبدل الذهب 
بمعدن برازيلي

https://www.hjc.iq/view.69636/
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المسؤولية القانونية 
لمقدم البرامج التلفزيونية

إضاءات
قضائية

اإلعالم مرآة الش��������عوب ويلعب دورا مؤث��������را في توجيه الرأي العام 
في الرقابة على أعمال السلطات باإلضافة إلى نشر الفكر والوعي 
والثقاف��������ة في املجتم��������ع، وتعتبر املحطات اإلذاعي��������ة والتلفزيونية 
من أهم وس��������ائل اإلعالم واكثرها انتش��������ارا وتأثيرا خاصة في ظل 
م��������ا افرزه التط��������ور التقني والتكنولوجي من تنوع لوس��������ائل البث 
االذاع��������ي والتلفزيوني عبر التطبيقات االلكترونية وخدمات البث 
الرقمي عبر الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت ( والن الصحافة 
واالعالم سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية في خدمة املجتمع 
تعبيرا عن اتجاهات الراي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه من 
خالل حرية التعبير وممارس��������ة النقد ونشر االخبار وفي ذلك كله 
في إطار املقومات االساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون 
وتعتب��������ر البرامج التلفزيونية من اه��������م املحتويات االعالمية التي 
تق��������دم للجمه��������ور باعتبارها تخاط��������ب كافة املس��������تويات الثقافية 
ومختلف فئ��������ات املجتمع ومل��������ا كان البرنام��������ج التلفزيوني يخرج 
للناس واملشاهدين واملتابعني من خالل شخص يصطلح إعالميا 
على تس��������ميته باملقدم لهذا البرنام��������ج وقد يتعرض في تقديمه ملا 
ا من  لة القانونية او يس��������اهم باعتب��������اره جزء يوقعه تحت املس��������اء
القناة التلفزيونية والتي تأخذ الشخصية املعنوية لها وقد يظهر 
من خالل البرامج التي يقوم مقدم البرامج التلفزيونية من يس��������يء 
ويتج��������اوز وان كان مس��������تضافا للبرنامج التلفزيون��������ي وان مقدم 
البرامج يعمل على توصيل االفكار واملش��������اعر بطريقة مؤثرة الى 
االخرين وان من اهم مقومات مقدم البرامج التلفزيونية ان يمتلك 
حضور الش��������خصية واللغة وس��������رعة البديهية وحس��������ن التصرف 
واالهتم��������ام باملظهر وس��������عة الصدر والوعي والنض��������وج والحياد 
واملوضوعي��������ة وعل��������ى الرغ��������م من عدم وج��������ود نص��������وص قانونية 
واضح��������ة او قائمة مكتوبة بأخالقيات يج��������ب على املذيع اتباعها 
اال ان االع��������راف التلفزيونية وكتب اس��������اليب العمل التي تصدرها 
بع��������ض املؤسس��������ات االعالمي��������ة قد تطرق��������ت اليها بش��������كل او باخر 
وتعتبر جرائم السب والشتم والقذف والتشهير والتحريض على 
العنف والكراهية االكثر وقوع��������ا في البرامج التلفزيونية وتتمثل 
املس��������ؤولية الجزائية ملق��������دم البرامج التلفزيونية م��������ن خالل توفر 
الركن امل��������ادي واملتمثل ف��������ي القول الذي يخرج ع��������ن اصول وقيود 
مهنة التقديم التلفزيوني وما يس��������تتبعه م��������ن نتائج تترتب عليه 
ووج��������ود رابط ب��������ني القول والنتيج��������ة املترتبة عليه��������ا وكذلك ركن 
العالني��������ة وهو ظهور العمل الذي يدخ��������ل تحت نطاق الجزاء عليه 
للعلن وكذلك رك��������ن القصد الجرمي بادراك الفع��������ل وتعمده للفعل 
الذي يحاسب عليه جزائيا ووفقا لألمر )65( لسنة 2004 والخاص 
بتش��������كيل هيئة االتص��������االت واالعالم ف��������ان على مقدم��������ي البرامج 
واالخب��������ار قط��������ع أي تصريح م��������ن فرد مهم��������ا كان منصبه يحرض 
عل��������ى القتل او العنف او االس��������اءة والتزام مق��������دم البرامج بمعايير 
اللياق��������ة واآلداب والذوق العام ف��������ي مضمون برامجهم وعلى مقدم 
البرام��������ج التأكد من مصداقية املواد قبل بثها وعند اس��������تالم مادة 
خبري��������ة تحتوي ادعاءات او اتهامات ألي فرد بصفته الش��������خصية 
واملعنوية او لجهة معينة بصفتها املعنوية يجب التأكد من صحة 
االتهامات واالدعاءات قبل بثها ويجب عدم تناول وثائق القضايا 
املعروضة امام القضاء منعا للتش��������ويش على سير العدالة من أي 
تأثيرات خارجية واالفضل تقدي��������م تلك الوثائق للجهة القضائية 

املختص��������ة ألخذه��������ا بع��������ني االعتب��������ار اثناء 
التعامل مع القضية وان يكون النقد بناء 
وليس االتهامات التي ال تستند ألي دليل 
سيما وان ضيف البرامج مسؤول جزائيا 
وتنطبق علي��������ه القواع��������د املوضوعية في 
املس��������ؤولية الجزائية واالعفاء منها وانه 
البد م��������ن تفعيل دور الجهات الرقابية عن 
املحتوى االعالمي املق��������دم تلفزيونيا بما 

ينسجم مع التشريعات وقيم املجتمع.

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

 بغداد/ عالء محمد

ذكر قضاة تحقيق أن 
جرائم االحتيال متنوعة 

الطرق والحيل، الفتني 
إلى أن طرق إثباتها غالبا 

ما تكون عبر شهود أو 
من خالل األدلة الفنية 
كالكاميرات واملقاطع 

الصوتية. ويرى القضاة 
أن الجهل والعوز املادي 
هي أبرز األسباب التي 

توقع الضحايا في شرك 
املحتالني، مؤكدين أن 
هذه الجرائم غالبا ما 

تنتشر في املناطق التي 
تشهد نشاطات اقتصادية 

وتجارية.

قاض��������ي محكم��������ة تحقيق  ويق��������ول 
الرصافة باسم صالح إن "االحتيال 
هو االستيالء على ما مملوك للغير 
بقصد تملكه وذلك عن طريق طرق 
االحتيال التي ن��������ص عليها قانون 
العقوب��������ات وه��������ذه الط��������رق بينتها 
املادة 456 من قانون العقوبات حيث 
نص��������ت على أن يعاقب بالحبس كل 
من توصل إلى تسلم أو نقل حيازة 
مال منقول مملوك للغير نفس��������ه أو 
لش��������خص آخر باستعمال )...( طرق 
احتيالي��������ة أو اتخاذ اس��������م كاذب أو 
صف��������ة غير صحيح��������ة أو تقرير أمر 
كاذب ع��������ن واقعة معين��������ة متى كان 
من ش��������أن ذلك خ��������داع املجنى عليه 

وحمله على التسليم".
وع��������ن األدل��������ة التي يج��������ب تقديمها 
من قب��������ل املش��������تكي إلثب��������ات واقعة 
االحتي��������ال، ذك��������ر القاض��������ي باس��������م 
صال��������ح "م��������ن خ��������الل االط��������الع على 
النص��������وص القانونية التي عالجت 
خ��������الل  وم��������ن  االحتي��������ال  جريم��������ة 
التطبيقات القضائية التي عرضت 
علين��������ا ف��������ان األدل��������ة الت��������ي يقدمها 
املشتكي تختلف باختالف طبيعة 
الجريمة فهناك جرائم ال يستطيع 

املجنى عليه أن يتحصل فيها على 
دليل وذلك لبراعة الجاني وتمرسه 
واحترافه في هذا النوع من الجرائم 
 ض��������ده"، مبينا 

ً
بح��������ث ال يترك دليال

أن "أكث��������ر جرائ��������م االحتي��������ال تثبت 
بالش��������هادة فغالبًا ما يكون االتفاق 
الذي يحصل بني الجاني واملجنى 

عليه أمام أشخاص عدة".
فيم��������ا أكد "وجود أدل��������ة فنية أخرى 
ومنها تصوي��������ر الكاميرات لواقعة 
االحتي��������ال واالتص��������االت الهاتفي��������ة 
والرس��������ائل النصي��������ة حي��������ث غالبًا 
م��������ا يك��������ون الجاني واملجن��������ى عليه 
على اتصال دائ��������م يتعمده الجاني 
لغرض اإليقاع والتدليس باملجنى 
علي��������ه، فض��������ال ع��������ن وج��������ود أدل��������ة 
أخرى منه��������ا الس��������ندات التي يقوم 
بتحريرها الجان��������ي للمجنى عليه 
يتعهد بموجبها أو يقر باستالمه 

األموال من املجنى عليه".
وتابع صالح "نادرًا ما يكون هناك 
اعتراف من الجاني بارتكابه واقعة 
الي��������ه وه��������ذا  االحتي��������ال املنس��������وبة 
اإلق��������رار إم��������ا أن يكون م��������ن صحوة 
خ��������الل  م��������ن  أو  الجان��������ي،  ضمي��������ر 
الضغ��������ط العش��������ائري الذي يحصل 
ب��������ني ذوي الطرف��������ني أو م��������ن خ��������الل 
ثبوت األدل��������ة املتحصلة بحقه بعد 
لالعتراف  بها فيضط��������ر  مواجهته 
الفني��������ة منها  االدل��������ة  وخصوص��������ًا 
واملكامل��������ات  الكامي��������رات  تصوي��������ر 

الهاتفية والرسائل النصية".
وعن أبرز عملي��������ات االحتيال التي 
عرضت عليه يشير قاضي تحقيق 
الرصافة إلى وجود "حاالت كثيرة 
ومتنوعة ولعل اكثرها شيوعًا هو 

أن يعمد ش��������خصان أو اكثر يتزين 
أحدهم بال��������زي العربي مدعيًا بأنه 
من احدى ال��������دول الخليجية ولديه 
ام��������وال يري��������د انفاقها عل��������ى الفقراء 
وه��������ذه االم��������وال غالب��������ًا م��������ا تك��������ون 
بعمالت أجنبي��������ة موقوف التعامل 
فيها أو مزيفة حي��������ث يقوم بخداع 
املجنى علي��������ه بها، وغالب��������ًا ما يتم 
اختيار اش��������خاص من كبار الس��������ن 
 عدم 

ً
من الرجال والنس��������اء مستغال

معرفتهم بهذا النوع من العمالت"، 
مبين��������ا أن "هن��������اك جريمة ش��������ائعة 
أيضًا وهي بيع عقارات األشخاص 
املهاجري��������ن واملهجرين وكذلك بيع 
الدولة خصوصًا األراضي  عقارات 

الخالية من البناء".
جريم��������ة  "هنال��������ك  أن  إل��������ى  ولف��������ت 
احتيال ش��������ائعة وهي قيام الجاني 
بانتح��������ال صف��������ة موظ��������ف كبير في 
احدى الوزارات فيعمد على تدليس 
املجن��������ى عليه��������م م��������ن خ��������الل ادعاء 
مقدرت��������ه على التعيني لق��������اء مبالغ 
مالي��������ة"، كاش��������فا ع��������ن "القبض على 
الكثي��������ر م��������ن ه��������ؤالء املجرمني ممن 
يمارس��������ون هذه الطريق��������ة من طرق 
االحتي��������ال وإحالتهم إل��������ى املحاكم 

املختصة".
وعن اغرب جريمة احتيال عرضت 
علي��������ه ي��������روي القاضي "قي��������ام احد 
عل��������ى  إع��������الن  بنش��������ر  النصاب��������ني 
صفحت��������ه عل��������ى مواق��������ع التواص��������ل 
مدعيًا بانه يحت��������اج إلى عدد كبير 
م��������ن الحالق��������ني لغ��������رض العمل في 
الس��������فارة األميركي��������ة حي��������ث حضر 
املجن��������ى عليه��������م وبأع��������داد كبي��������رة 
ومن جمي��������ع املحافظات أمام مبنى 

السفارة األميركية حيث قام الجاني 
بتسليم املجنى عليهم كيس وطلب 
منهم وضع مستمسكاتهم واجهزة 
به��������م واملبالغ  الخاص��������ة  املوباي��������ل 
الت��������ي يحملونه��������ا وبعد  النقدي��������ة 
اس��������تالمه تلك األكياس طلب منهم 
البقاء ف��������ي مكانهم لغرض الدخول 
إل��������ى مبن��������ى الس��������فارة، اال ان��������ه قام 
باله��������روب حتى تمت مالحقته وتم 

الحكم عليه".
وبش��������أن الحلول الالزم��������ة للحد من 
جرائم االحتيال ذكر القاضي باسم 
صال��������ح "نالح��������ظ أن س��������بب وق��������وع 
املجن��������ى عليه��������م ضحي��������ة لتدليس 
الجاني وكذبه ه��������و غالبًا ما يكون 
الجهل والبطالة والفقر فالضحايا 
وخصوص��������ًا  عليه��������م  املجن��������ى  أن 
الخريجني منهم يتشبث بأي شيء 
من اجل التعيني فيضطر لالنصياع 
الى م��������آرب وأكاذيب الجاني فيقوم 
بتس��������ليم اموال��������ه الي��������ه ولع��������ل اهم 
الحلول للحد م��������ن جرائم االحتيال 
هي نش��������ر الوعي الثقافي من خالل 
وسائل االعالم واالتصاالت بحيث 
تق��������وم الوزارة أو املنش��������أة في حالة 
وجود وظائف لها اإلعالن عن تلك 
الوظائ��������ف على موقعها الرس��������مي 
أو بالقن��������وات الفضائي��������ة وتحديد 
ش��������روطها والتنبيه بعدم قبول اي 
طلب م��������ن خ��������ارج املوقع الرس��������مي 

للدائرة او املنشأة".
من جانبه، قال قاضي محكمة جنح 
العم��������ارة م��������ارد حمود إن "املش��������رع 
العراقي في قان��������ون العقوبات رقم 
111 لس��������نة 1969 املع��������دل خصص 
االحتيال  لجريم��������ة  فصال خاص��������ا 

وتناولها في فقرتني وحدد عقوبة 
الحب��������س ملن يرتكب ه��������ذه الجريمة 
)كل من  وقد حدد أنواع االحتيال ب�
تصرف أو توصل أو تس��������لم أو قام 

بنقل حيازة منقول(".
وتحدث القاضي م��������ارد حمود عن 
أوج��������ه االخت��������الف ب��������ني االحتي��������ال 
والسرقة مؤكدا أن "جريمة االحتيال 
تختلف ع��������ن جريمة الس��������رقة كون 
اخت��������الس  ه��������ي  الس��������رقة  جريم��������ة 
م��������ال منقول ممل��������وك للغي��������ر عمدا 
وبالتال��������ي أن عقوبته��������ا تصل إلى 
السجن املؤبد وفي بعض االحيان 
قد تصل العقوبة بحقه إلى اإلعدام 
فيما إذا توفرت ظ��������روف أخرى مع 

جريمة السرقة".
وأضاف أن "هنال��������ك دعاوى كثيرة 
ومختلفة ت��������م النظر فيها وصدرت 
ولع��������ل  املجرم��������ني  بح��������ق  أح��������كام 
اب��������رز القضاي��������ا في االحتي��������ال هي 
القضاي��������ا املتعلق��������ة ببي��������ع وش��������راء 
ال��������دور واألراضي الس��������كنية وكذلك 
بيع وش��������راء الس��������يارات إضافة إلى 
املعقبني الذي��������ن يعملون في بعض 
الدوائر حيث هناك أكثر من قضية 
منظورة أمام ه��������ذه املحكمة تتمثل 
بقيام األشخاص ببيع قطع أراض 
بحج��������ة أنه��������ا تع��������ود إليه��������م، كذلك 
هن��������اك بع��������ض الدع��������اوى املنظورة 
يدعي بعض األش��������خاص بانتحال 
صف��������ات وهمي��������ة مث��������ل ضابط في 
دائ��������رة معينة أو موظف يس��������تولي 
عل��������ى مبال��������غ مالية م��������ن املواطنني 

بطرق احتيالية".
ولف��������ت إل��������ى أن "أكث��������ر األماكن التي 
تكثر فيه��������ا عمليات االحتيال فهي 
الت��������ي يك��������ون فيها نش��������اط تجاري 
أو اقتص��������ادي، فض��������ال ع��������ن بعض 
املحتالني الذين يستغلون عدم فهم 
الناس بالقانون باس��������تعماله طرق 
احتيالي��������ة بحجة ترويج املعامالت 

اتها". أو تسهيل إجراء
وختم القاضي حديث��������ه بأن "هناك 
أس��������اليب متبع��������ة للقي��������ام بجريمة 
االحتي��������ال والت��������ي تتمث��������ل بقيامه 
بسلوك اسلوب معني حسب كل نوع 
من أنواع االحتيال ف�أحيانا يرتدي 
الرس��������مي لغرض  العس��������كري  الزي 
التموي��������ه بانه ضابط أو ينش��������ئ له 
مكتبا معينا ملزاولة نشاط تجاري 
أو اقتصادي بص��������ورة احتيالية أو 
يتواجد في الدوائر الرسمية وشبه 
الرس��������مية لغرض تمويه املواطنني 

بأنه متمكن في هذا املكان".

المحتالون يصطادون ضحاياهم في شباك 
"اإلغراء بالوظيفة" و"الطمع"

بغداد/ إيناس جبار 

قد ُيختلف في مصطلح رعاية 
اليتيم بني القانون والدين، ففي 
القانون يسمى ضم اليتيم، وفي 

الدين كفالته، وهذا ما يسبب 
لبسا في بعض األحيان لدى 

عامة الناس في التفريق بإجراء 
احتضان اليتيم وشروطه.

ويقول القاضي ناصر عمران 
بان "اليتيم قانونا هو القاصر 

الذي يخضع ألحكام قانون 
رعاية القاصرين 78 لسنة 1980 
املعدل، وكفالة اليتيم هي رعاية 
وإعالة وتربية الطفل الذي فقد 
أبويه أو احدهم دون أن يلحق 

بنسب الكفيل".

وي��������رى أن "رعايت��������ه ج��������زء م��������ن منظوم��������ة 
الثقاف��������ة اإلنس��������انية القائم��������ة عل��������ى الود 
والرحمة والتي حثت عليها كل الديانات 
والتش��������ريعات  الس��������ماوية  والش��������رائع 
القانوني��������ة الوضعية. والقان��������ون العراقي 
تعكز على تاريخ حضاري رائد في مجال 
التش��������ريعات والقوان��������ني وتطرق  صناعة 
الى موضوع اليتيم واالهتمام به ونفقته 
ورعايته ف��������ي كثير من القوان��������ني فقانون 

رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980".
ويوضح أن "املفهوم العام للقاصر يدخل 
مفهوم اليتيم ضم��������ن آلية عمل نصوصه 
القانوني��������ة فق��������د تضمن أحكام��������ا خاصة 
بتصرفات األولي��������اء واألوصياء املرتبطة 
بأموال القاصرين ومحاسبتهم والترتيب 
القانوني للوالية والوصاية على القاصر 
وقبلها مفهوم القاصر وقد استمد القانون 
نصوصه متماهيا وتأكيدا تارة إلى املواد 
القانونية التي نص عليها القانون املدني 
العراقي رقم 40 لس��������نة 1950 او مقيدا لها 

باعتباره قانونا خاصا".
مضيفا إن "مفهوم كفالة اليتيم كمنظومة 
اجتماعي��������ة وقانوني��������ة تتحقق في مفهوم 
الض��������م ال��������وارد في قانون رعاي��������ة األحداث 
رقم )76( لس��������نة )1983( املعدل والذي افرد 
له القان��������ون الفصل الخامس في املواد من 
)39 � 46(، حي��������ث أجاز القان��������ون للزوجني 

أن يطلب��������ا ضم الصغير يتي��������م األبوين أو 
مجه��������ول النس��������ب إليهم وحس��������ب املادة ) 
23( م��������ن القان��������ون والتي تن��������ص على ان ) 
للزوج��������ني ان يتقدما بطلب مش��������ترك إلى 
محكمة األحداث لضم صغير يتيم األبوين 
إليهم��������ا، وعل��������ى محكمة األح��������داث قبل أن 
تص��������در قرارها بالض��������م أن تتحقق من أن 
طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحس��������ن 
الس��������يرة وعاقالن وس��������املان من األمراض 

إعالة  على  وقادران  املعدية 
الصغي��������ر وتربيته وان 

يتوفر فيهما حس��������ن 
النية(".

م����������ع����������رج����������ا ع�����ل�����ى 
العملية  "اإلج���راءات 

الضم  ح���ال���ة  ل��ت��ح��ق��ق 
تحققا  األك����ث����ر  وه�����ي 

اليتيم(  )ك��ف��ال��ة  مل��ف��ه��وم 
الضم  ط����ال����ب����ي  ك�������ون 

لتقديم  ي���س���ع���ي���ان 
ط������اق������ت������ه������م������ا 

طفية  لعا ا

االه���ت���م���ام والرعاية  إل����ى  ل��ل��ي��ت��ي��م إض���اف���ة 
أن يقدم  امل����ادي����ة وت��س��ت��دع��ي اإلج��������راءات 
ال��ط��ل��ب م��ن أس���رة ق��ائ��م��ة م��ك��ون��ة م��ن زوج 
مشترك  واح���د  بطلب  مجتمعني  وزوج����ة 
اح��ده��م طلبا منفردا  ي��ق��دم  أن  ي��ج��وز  وال 
أثناء  ط���الق  او  ف����راق  بينهم  ي��ك��ون  أن  أو 
ت���ك���ون ه���ن���اك حالة  ال��ط��ل��ب أي أن  ت��ق��دي��م 
بالعالقة  واالس������ت������ق������رار  االس�����ت�����م�����راري�����ة 
الزوجية وهو شرط ضروري في تحقيق 
لليتيم ويكون  السليم  العائلي  املناخ 
ال�������زوج�������ان ع����راق����ي����ني وه�������و شرط 
ضروري ال يتحقق الضم بتخلفه 
عراقي  اح���ده���م���ا  ك�����ان  وان  ح���ت���ى 
واآلخ����ر غ��ي��ر ع���راق���ي، س���واء أكان 
الزوج او الزوجة يضاف الى ذلك 
ان يكون الزوجان عاقلني بمعنى 
او كالهما  اح��ده��م  ي��ك��ون  ال  ان 
بعاهة  او  ب���ع���ارض  م��ص��اب��ا 
ع���ل���ى سالمة  ت����ؤث����ر  ع���ق���ل���ي���ة 
يكونا  وان  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ق����واه 
السيرة  بحسن  متمتعني 
وهذه تعتمد على البحث 
والتحقيقات  االجتماعي 
ت��ج��ري��ه��ا محكمة  ال��ت��ي 
االح��������داث م����ن خالل 
امل������������ع������������ل������������وم������������ات 
امل����ت����ح����ص����ل����ة 

من مختار املحلة التي يسكن فيها او رب 
الشهود  ب��ش��ه��ادة  او  زم��الئ��ه��م  أو  ال��ع��م��ل 
التقديرية  ب��ال��س��ل��ط��ة  م���رت���ب���ط  وال�����ق�����رار 
خاضعة  السلطة  ه��ذه  ان  على  للمحكمة 
لرقابة محكمة التمييز اذ لكل متضرر من 
الطعن  اإليجاب  او  بالرفض  القرار س��واء 
بالقرار بواسطة تمييز القرار امام محكمة 
ال��ت��م��ي��ي��ز، الف���ت���ا إل�����ى أن "س����الم����ة ال�����زوج 
وال���زوج���ة م���ن ال���ش���روط ال��رئ��ي��س��ي��ة أيضا 
ل��ط��ال��ب��ي ال��ض��م م���ن اإلم������راض امل��ع��دي��ة او 
صادرة  طبية  شهادة  وبموجب  السارية 
م���ن ج��ه��ة ط��ب��ي��ة رس��م��ي��ة م��خ��ت��ص��ة توفر 
املقدرة املالية في طالبي الضم لكي يتمكنا 
من رعاية الطفل وه��ذا امل��وض��وع تتحقق 
التحري  ب��واس��ط��ة  األح�����داث  م��ن��ه محكمة 
عن أموالهم ومصادر دخلهم وغيرها من 
ال��ت��ي تثبت ب��ه��ا امل��ق��درة املالية  ال��وس��ائ��ل 

ولها سلطة تقديرية في ذلك".
ويلف��������ت إل��������ى "ش��������رط مه��������م عل��������ى محكمة 
اإلح��������داث إي��������الؤه األهمية الكبي��������رة وهو 
حس��������ن الني��������ة بمعن��������ى أن ال تك��������ون لهما 
أه��������داف غير ش��������رعية او أخالقية من ضم 
اليتي��������م او أن يغلبوا مصالحه��������م الذاتية 
على مصلحة اليتيم او اس��������تخدام اليتيم 
واس��������تغالله ف��������ي أعمال منافي��������ة لألخالق 
أو اس��������تغالله ملصلحتهما، وحس��������ن النية 
مفت��������رض لدى كل م��������ن طالبي الضم حتى 

يثبت العكس".
 ويع��������رج أيض��������ا عل��������ى "ش��������روط الب��������د من 
توافرها في الطف��������ل موضوع الضم وهي 
أن يك��������ون الطفل اليتيم صغيرا، وأن يكون 
اليتيم فاقد األبوين فإذا كان فاقدا ألحدهم 
ال يمكن ضم��������ه الن النص قد حدد حصرا 

أن يكون فاقد األبوين وليس احدهم".
ويواص��������ل "بع��������د التحقق تص��������در محكمة 
األح��������داث قراره��������ا بالضم بصف��������ة مؤقتة 
وملدة س��������تة أش��������هر يجوز تمديدها لستة 
أش��������هر أخرى، وخالل هذه الفترة ترس��������ل 
املحكمة باحث��������ا اجتماعيا إلى دار طالبي 
الض��������م مل��������رة واحدة عل��������ى األقل كل ش��������هر 
للتحق��������ق م��������ن حس��������ن رعايته��������م للطف��������ل 
وكذلك ف��������ي بقاء الرغبة ف��������ي الضم قائمة 
ويقدم تقري��������ر مفصل بذلك إل��������ى املحكمة 
فإذا ع��������دل الزوجان عن رغبتهم أو وجدت 
املحكمة أن مصلح��������ة الطفل غير متحققة 
فتق��������رر تس��������ليمه إل��������ى إحدى املؤسس��������ات 
الحكومية، ام��������ا اذا انقضت فترة التجربة 
وكانت مصلحة الطف��������ل متحققة فتصدر 
قرارها بالضم. مع مالحظة ان مؤسسات 
ودور الرعاية االجتماعية الحكومية هي 
الجه��������ات امللزم��������ة قانونا برعاي��������ة وكفالة 
م��������ن ال يجد له كفي��������ال او معيال اس��������تنادا 
للنص��������وص القانوني��������ة الت��������ي تضمنه��������ا 

الدستور العراقي الدائم لعام 2005".

قضاة يتحدثون عن شروط ضم اليتيم في التشريعات
ما الفرق بني ضّم اليتيم وكفالته؟

نصاب يسرق هواتف عشرات احلالقني بعد استدراجهم لعمل وهمي

■ المحاكم تستقبل يوميا العشرات من دعاوى جرائم النصب واالحتيال

https://www.hjc.iq/view.69630/
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مخالفة النظام العام أثناء 
حفالت التخرج للطلبة

القاضي حبيب إبراهيم حمادة

انتش��������رت في اآلونة األخيرة وعل��������ى مواقع التواصل االجتماع��������ي العديد من 
الصور ومقاط��������ع الفيديو لطلبة بعض الكليات الجامعية أثناء حفل التخرج 
لهم داخ��������ل أو خارج الحرم الجامعي، وهي تتضم��������ن تصرفات غير الئقة من 
بع��������ض الطلبة والطالبات س��������واء باملالب��������س التي يتم ارتداؤه��������ا أو الحركات 
املنافي��������ة لل��������ذوق العام أثناء الحف��������ل، األمر الذي يثير التس��������اؤل عما اذا كانت 
تل��������ك التصرفات تعد من قبيل الحريات الش��������خصية التي كفلها الدس��������تور أم 
هي من التصرفات التي تثير املسؤولية التأديبية والجزائية لهم واملسؤولية 
الجزائية للش��������خص الذي قام بنش��������ر تلك الصور او املقاطع ملخالفتها للنظام 

العام في املجتمع.
ابت��������داًء فال بد م��������ن تعريف فكرة النظ��������ام العام, وهي فك��������رة مرنة تختلف من 
م��������كان آلخر ومن زم��������ان آلخر, وتتميز باملرونة والتط��������ور، إذ عرفت بتعاريف 
متع��������ددة لدى الفقه اإلداري, حيث عرفها الفق��������ه العراقي بأنها )مصالح عليا 
مش��������تركة ملجتمع ما في زمن معني يتفق الجميع على ضرورة س��������المتها( او 
انه��������ا )مجم��������وع املصالح املعترف به��������ا كحاجات أساس��������ية لحماية املجتمع( 
بينم��������ا عرفها الفق��������ه املصري بأنها )حال��������ة مادية او معنوي��������ة ملجتمع منظم 
تمث��������ل األفكار األساس��������ية للقان��������ون واملجتمع وقد تكون ف��������ي بعض االحيان 
حالة معنوية تس��������ود املعتقدات واألخالق( في الوقت الذي عرفها بعض الفقه 
الفرنس��������ي بأنها )مجموع الشروط الالزمة لألمن واآلداب العامة التي ال غنى 
عنها لقيام عالقات س��������ليمة بني األفراد لذا يتس��������ع النظام العام ليكون شامال 

للجانب املعنوي اضافة الى الجانب املادي(.

وللنظ��������ام الع��������ام خصائص مميزة كونه يمثل انعكاس��������ا للقواع��������د اآلمرة في 
النظ��������ام القانوني للدولة إذ انها تكون ملزم��������ة للجهات اإلدارية واألفراد على 
حد سواء كونها تستهدف حماية مصالح وقيم عليا في املجتمع سواء أكانت 
سياسية ام اقتصادية ام اجتماعية, كما ان املشرع ال ينفرد في تحديد ماهية 
النظام العام رغم ان له الدور املباشر في صياغته حيث أن هذه الفكرة تخضع 
للمؤثرات السياس��������ية واالقتصادية والفلس��������فية السائدة في املجتمع, كما ان 
لألعراف والتقاليد الس��������ائدة فيه دورا بارزا في تكوين هذه الفكرة اضافة إلى 
ما تتميز به هذه الفكرة من مرونة وتطور وفقا لظروف الزمان واملكان إذ أكد 
د.عبد الرزاق الس��������نهوري على انه )ال توج��������د قاعدة ثابتة تحدد النظام العام 
تحديدا مطلقا وكل ما نس��������تطيع ان نضع معيارا مرنا يكون معيار املصلحة 
العام��������ة وتطبيق ه��������ذا املعيار في حضارة معينة يؤدي ال��������ى نتائج غير التي 

نصل اليها في حضارة أخرى(.
وللنظ��������ام الع��������ام عناص��������ر تقليدي��������ة تتمث��������ل باألمن الع��������ام والصح��������ة العامة 
والسكينة العامة كما ان هنالك عناصر غير تقليدية له واهمها االداب العامة 
او م��������ا يعرف )بالنظام العام املعنوي او األخالق��������ي( والتي تعرف بأنها الحد 
األدن��������ى م��������ن املعتقدات واالفكار والقي��������م االخالقية التي توات��������ر افراد املجتمع 
على اتباعها ووجوب احترامها والتقيد بها كونها تمثل انعكاس��������ا لألخالق 

العامة والتي تتجدد وفقا للعادات والتقاليد واألعراف االجتماعية.
وقد ورد النص صراحة في املادة )17( من الدس��������تور العراقي لعام 2005 على 
ان )ل��������كل ف��������رد الحق في الخصوصية الش��������خصية, بم��������ا ال يتنافى مع حقوق 

االخري��������ن واآلداب العامة( كما نصت املادة )36( منه على ان )تكفل الدولة بما 
ال يخل بالنظام العام واآلداب( اوال: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل....(
وحيث ان تعليمات انضباط الطلبة في ومؤسس��������ات التعليم العالي والبحث 
العلمي املنش��������ورة ف��������ي الوقائع العراقية رقم 4034 ف��������ي 2007/2/22 قد الزمت 
الطلبة بعدة التزامات اشارت اليها املادة )1( منها ومن ضمنها عدم االساءة 
ال��������ى س��������معة ال��������وزارة او مؤسس��������اتها بالق��������ول او الفعل داخله��������ا او خارجها 
واالمتناع عن اي عمل من شأنه االخالل بالنظام او الطمأنينة والسكينة داخل 
الحرم الجامعي او املشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمني به 
كما اشارت املواد ) 2و3و4و5و6( للعقوبات االنضباطية الواجب فرضها عند 
تحقق املس��������ؤولية التأديبية للطالب, كما ان املادة )7( من التعليمات املذكورة 
قد تضمنت صراحة بان فرض احدى العقوبات االنضباطية ال يمنع من فرض 
العقوبات األخرى اذا وقعت املخالفة تحت طائلة القوانني العقابية, وبالتالي 
فان فعل الطلبة املش��������ار اليه اعاله يمكن ان يش��������كل فعال ينطبق واحكام املادة 
240/م��������ن قانون العقوبات رقم111لس��������نة 1969.  وقدر تعلق االمر بنش��������ر تلك 
الص��������ور او املقاط��������ع على مواقع التواص��������ل االجتماعي فان الش��������ق االخير من 
املادة 403/عقوبات قد اش��������ار الى فرض العقوب��������ة املقيدة للحرية والغرامة او 
بإحداهم��������ا كل م��������ن اعلن عن ص��������ور او افالم او غيرهما من االش��������ياء اذا كانت 
مخل��������ة بالحي��������اء او االداب العام��������ة او عرضه على أنظار الجمه��������ور, عليه فان 
املس��������ؤولية الجزائية للنشر يمكن ان تتحقق عن النش��������ر في مواقع التواصل 

االجتماعي كون تلك األفعال تمثل مخالفة صريحة للنظام العام.

بغداد / سحر حسني 
عدسة/ حيدر الدليمي

االبت��������زاز  جرائ��������م  نس��������ب  ت��������زال  ال 
االلكترون��������ي تنم��������و لتش��������كل تهديدا 
آخر يستهدف بنية املجتمع العراقي 
بجمي��������ع مكونات��������ه، وفيم��������ا طالب��������ت 
بتشريع  باالس��������راع  جهات مختصة 
قوان��������ني صارمة بح��������ق مرتكبي هذه 
تصريح��������ات  ف��������ي  أك��������دت  الجرائ��������م، 
إل��������ى "القض��������اء" أن ارتفاع نس��������ب تلك 
الجرائم يعود ال��������ى االنفالت الرقمي، 
وع��������دم الرقاب��������ة الحقيقي��������ة، وتراخي 
ال��������ردع املجتمع��������ي، الس��������يما مع عدم 
وجود تش��������ريع يتناول تفاصيل هذه 

الجرائم بشكل خاص. 

جريمة جديدة
ووص��������ف رئي��������س مجل��������س القض��������اء 
األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان 
خالل الورش��������ة الت��������ي نظمتها رابطة 
االبتزاز  العراقي��������ة جرائم  القاضيات 

االلكتروني ب�"الجريمة الجديدة".
وأك��������د رئي��������س املجل��������س أن "قضاي��������ا 
خطيرة عرضت أمام املحاكم العراقية، 
وبع��������ض تل��������ك الجرائم تس��������ببت في 
انتحار الضحايا، وانطالقًا من أهمية 
ه��������ذه الجريمة فأن مجل��������س القضاء 
األعل��������ى يرع��������ى ه��������ذه الورش��������ة التي 
عقدتها رابط��������ة القاضيات العراقية"، 
مش��������يرًا ال��������ى ان "موض��������وع االبت��������زاز 
االلكترون��������ي له وج��������وه متعددة فهو 
ال يقتصر عل��������ى الفتيات فقط، وانما 
تج��������اوز ال��������ى ابت��������زاز معاك��������س فكان 

الرجال من ضحايا الجريمة أيضًا. 
وتاب��������ع القاضي أن "ما يش��������كل خطرا 
أكبر هو وجود ابتزاز مؤسسات إذ أن 
بعض وسائل االعالم او املحسوبني 
الفض��������اء  االع��������الم يس��������تغلون  عل��������ى 
املنفلت وهذه الحرية في اس��������تخدام 
السوشيال ميديا ليتم إنشاء مواقع 
وهمية ليس له��������ا أوليات يهاجمون 

مؤسسات الدولة ويتم ابتزازها".

محاربة االبتزاز
رئيس��������ة رابطة القاضي��������ات العراقية 
القاض��������ي تغري��������د عبد املجي��������د قالت 
إن "الرابط��������ة ارت��������أت تنظي��������م ورش��������ة 
بخصوص جرائم االبتزاز االلكتروني 
والت��������ي كان��������ت برعاية مباش��������رة من 
رئيس مجلس القضاء األعلى، تهدف 
الى توعي��������ة املجتمع بخط��������ورة هذه 
الجريمة وتوضيح أس��������اليب حماية 
للمس��������تخدم  الش��������خصية  البيان��������ات 
مما يقلل من امكانية اختراقها لذلك 
فقد دعت ه��������ذه الرابطة الجهات ذات 
التأثي��������ر املباش��������ر به��������ذا الخصوص 
كهيئ��������ة االعالم واالتص��������االت ووزارة 

الداخلي��������ة وش��������ؤون االم��������ن الوطني 
والبح��������ث  العال��������ي  التعلي��������م  ووزارة 
العلم��������ي اضاف��������ة ال��������ى مختصني من 
ال��������وزارء  ملجل��������س  العام��������ة  االمان��������ة 
الوصول  لغ��������رض  الن��������واب  ومجلس 
ال��������ى اكبر قاعدة من املجتمع إليصال 
أهدافه��������ا والضغ��������ط عل��������ى مجل��������س 
الن��������واب لتش��������ريع قان��������ون مكافح��������ة 

الجرائم االلكترونية". 
وأش��������ارت عبد املجيد إلى أن "جريمة 
االبت��������زاز االلكترون��������ي ه��������ي جريم��������ة 
العراق��������ي  املجتم��������ع  عل��������ى  حديث��������ة 
وكان��������ت ث��������ورة التكنولوجيا وتطور 
وس��������ائل االتصال سببا في ظهورها 
وأصبح��������ت تفتك باملجتم��������ع"، مبينة 
االلكترون��������ي  االبت��������زاز  "جريم��������ة  ان 
تجر املجتمع ال��������ى عدة جرائم اخرى 
كالسرقة وتعاطي املخدرات وأحيانًا 
االنتحار بس��������بب الضغوط النفسية 
واملادي��������ة التي يتعرض له��������ا املجنى 

عليه".
  وبين��������ت عب��������د املجيد بان "الورش��������ة 
انته��������ت بتوصي��������ات وتوجيه دعوات 
الى الجهات املختصة لغرض اتخاذ 
كافة الوس��������ائل للوصول إلى اهداف 
الورش��������ة وتطبيقها كما تم التنسيق 
مع هيئة االتصاالت واإلعالم لغرض 
بث برام��������ج تحذيرية توعية بش��������كل 

رسائل sms الى كافة املستخدمني". 

اقبال ووعي وسرية
م��������ن جانب��������ه أك��������د قاض��������ي تحقي��������ق 
ف��������راس حمي��������د  الرصاف��������ة القاض��������ي 
على "زي��������ادة إقبال ضحاي��������ا االبتزاز 
االلكتروني من النس��������اء على التبليغ 
في مكاتب التحقيق القضائي" عازيًا 
السبب إلى "وعي الكثير من الضحايا 
بان اللج��������وء إلى املحاكم هو الطريق 
السليم للخالص من طلبات املبتزين 
كذلك لتفهم العائ��������الت نوايا الجناة 
ه��������ي الحص��������ول على مكاس��������ب مالية 

وخلق فجوة في اسر املجتمع".
اإلج��������راءات  "جمي��������ع  ان  وأوض��������ح   
املتخذة بقضايا االبتزاز االلكتروني 
تكون سرية عن الناس وعدم السماح 
الب��������وح به��������ا"، الفت��������ًا ال��������ى ان "اغل��������ب 
القضايا التي قدمت من قبل الفتيات 
الالت��������ي تعرضن لالبتزاز يتم كش��������ف 
الجناة حت��������ى وان كان متخفيا خلف 
الشاشة بحس��������ابات وهمية او ارقام 
غير صحيحة، ويتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقه".
وأش��������ار ال��������ى ان "اح��������د اه��������م اس��������باب 
عزوف الفتيات عن ابالغ الس��������لطات 
عن جرائ��������م االبت��������زاز االلكتروني هو 
االجتماعية  الفضيحة  من  الخش��������ية 
وعلم االهل وخش��������ية عقابهم ويودي 
هذا الع��������زوف الى حاالت االنتحار او 

ايذاء النفس او الهروب من املنزل". 
االبت��������زاز  جرائ��������م  "ازدي��������اد  وأك��������د   
االلكترون��������ي في الس��������نوات االخيرة"، 
عازيًا االس��������باب الى "انتشار وسائل 
التواص��������ل االجتماعي واس��������تعمالها 
بصورة غي��������ر صحيحة وكذلك تعدد 
االنماط الحياتية للمجتمع، وازدياد 
السكان وعدم وضع ضوابط قانونية 
محددة عن آلية اس��������تعمال وس��������ائل 
بنص��������وص  االجتماع��������ي  التواص��������ل 
خاص��������ة كذل��������ك الع��������زوف ع��������ن ابالغ 
الس��������لطات واالس��������تجابة الى رغبات 
الجناة بدف��������ع املبالغ املالي��������ة واقامة 
العالقات غير الش��������رعية مما ش��������جع 
الجناة الى القدوم على ارتكاب املزيد 

من هذه الجريمة".
 واوض��������ح حمي��������د ان "مح��������ور ه��������ذه 
الجريم��������ة ه��������و حصول الجن��������اة على 
والص��������ور  الش��������خصية  البيان��������ات 
والفيديوه��������ات للمجنى عليهم بغية 
االبت��������زاز والحص��������ول على مكاس��������ب 
مالية او اقامة عالقات غير ش��������رعية 

مع الضحايا".
واضاف حمي��������د ان " القضاء العراقي 
يتعامل مع جرائ��������م االبتزاز بصورة 
خاص��������ة للمحافظة عل��������ى املعلومات 
والبيان��������ات واالدل��������ة املتحصلة فيها 
وع��������دم تس��������ريبها للن��������اس كم��������ا انه 
يعاقب عل��������ى الجرائ��������م املرتكبة وفق 
قان��������ون العقوبات العراق��������ي رقم 111 
وبعقوب��������ات  املع��������دل   1969 لس��������نة 
مختلفة تصل بعضها بالسجن ملدة 

سبع سنوات".

إحصائيات وأرقام
وأوردت رابطة القاضيات العراقيات 
إحصائية بينت فيها أن "عدد حاالت 
ف��������ي  االلكترون��������ي  االبت��������زاز  جرائ��������م 
العراق بلغ��������ت 2452 حالة للمدة من 
2-1-2022 إلى 31-3-2022 واوضحت 
اإلحصائي��������ة أن "هذه النس��������ب جاءت 
ضم��������ن إجاب��������ات رئاس��������ات محاك��������م 
لع��������ام 2022  االتحادية  االس��������تئناف 
وتوزعت كالتالي بغ��������داد/ الرصافة 
)76 حال��������ة(، وبغ��������داد/ الك��������رخ )481 
حال��������ة(،   146( ونين��������وى  حال��������ة(، 
وميس��������ان  حال��������ة(،   57(  والبص��������رة 
)9 حاالت(، وصالح الدين )75 حالة(، 
وكرك��������وك  حال��������ة(،   227( ق��������ار   وذي 

)207 حاالت(، واملثنى )75 حالة(".
وتابعت اإلحصائية أن "بابل سجلت 
)102 حال��������ة(، والنج��������ف )19 حال��������ة(، 
وكربالء )209 حاالت(، وديالى )421 
حالة(، وواسط )14 حالة(، والقادسية 
)113 حال��������ة(، واألنب��������ار )221 حالة("، 
الفت��������ة إل��������ى أن "اغلب ضحاي��������ا هذه 

الجرائم سيدات وفتيات".
من جانبه��������ا، قالت الدكت��������ورة ميادة 

قان��������ون  إق��������رار  بش��������أن  الحجام��������ي 
جرائ��������م املعلوماتية "ننتظر تش��������كيل 
النس��������خة  تؤي��������د  ان  إم��������ا  الحكوم��������ة 
املوج��������ودة حاليا أو ترس��������ل نس��������خة 
جدي��������دة"، مؤك��������دة عل��������ى ان "مجلس 
النواب مهتم ج��������دا بموضوع جرائم 
االبت��������زاز االلكترون��������ي الت��������ي تعتب��������ر 
بقان��������ون  املش��������مولة  اح��������دى جرائ��������م 
جرائ��������م املعلوماتي��������ة وخصوصا من 
النائ��������ب االول ولجنة االمن والدفاع"، 
مشيرة الى أن "املجلس عقد جلسات 
استماع وورش عمل عدة مع الجهات 
املختص��������ة ومنظمات املجتمع املدني 
ومنظمات دولية الس��������يما في الدورة 
الرابعة ألجل إنضاج مسودة مشروع 

القانون املرسل من الحكومة".

نشاط قانوني
م��������ن جانبها اش��������ادت رئي��������س نقابة 
الس��������يدة احالم  العراقيني  املحام��������ني 
الالمي بالنش��������اط القانوني الريادي 
لرابطة القاضي��������ات العراقية بعقدها 
ورشة االبتزاز االلكتروني، واعتبرت 
إياها "مسؤولية قضائية مهمة تسهم 
ف��������ي الحد من الجريمة الخطيرة على 
أمن املجتمع واطمئنانه"، مؤكدة على 
"ضرورة اإلس��������راع في تشريع قانون 

عقابّي خاص يتناول جرائم االبتزاز 
وسائر الجرائم اإللكترونّية".

" ض��������رورة  عل��������ى  الالم��������ي  وش��������ددت 
عم��������ل الحكومة العراقي��������ة بأجهزتها 
املختّصة كهيئة اإلعالم واالتصاالت 
الح��������د  عل��������ى  املعنّي��������ة،  والجه��������ات 
م��������ن بواب��������ات النف��������وذ اإللكتروني��������ة، 
خصوصًا وأن الكثير من املنشورات 
التي تنش��������ر من خارج العراق تساهم 
في هذه الجرائم و بهذا يكون العراق 

أرًضا خصبة النتشارها".
نقاب��������ة  اس��������تعداد  الالم��������ي  واب��������دت 
املجتم��������ع  توعي��������ة  "عل��������ى  املحام��������ني 
بتفاصيله��������ا وتحذي��������ر الضحايا من 
الوقوع في شراك املبتزين، والحفاظ 

على خصوصيتهم".

مساع عربية
م��������ن جانبه، كش��������ف مدير ع��������ام هيئة 
اإلعالم واالتصاالت حس��������ني السراي 
ان "العمل جار لوضع ضوابط ملواقع 
التواصل االجتماعي، وسيتم العمل 

بها".
وأكد أن "هذه الضوابط شبه موحدة 
لجميع الدول العربية وتتمثل بطلب 
معلوم��������ات كامل��������ة عن املس��������تخدمني 
وتنظيم الفضاء االلكتروني بش��������كل 

ع��������ام"، مش��������يرا إلى أن "هن��������اك قرارات 
للجامعة العربية تخص هذا الش��������أن 
مؤكدا "تش��������كيل لجنة عربية موحدة 
والعراق احد أعضائها تتفاوض اآلن 

مع شركات التواصل االجتماعي".
وأكد أن "الهيئة تتواصل مع شركات 
التواص��������ل االجتماعي وهن��������اك كادر 
تقني يعمل على حل وتنظيم بعض 
اإلشكاليات، ونحن كهيئة تنظيمية 
االع��������الم  وس��������ائل  بتوجي��������ه  نق��������وم 
والجامع��������ات لحماي��������ة أنفس��������هم من 

جرائم االبتزاز االلكتروني".

الفنانون ضحايا أيضًا
ولم يسلم الفنان العراقي من االبتزاز 
ب��������ل تع��������رض بش��������كل كبير إل��������ى هذه 
الجرائم، حس��������ب ق��������ول االعالمي علي 
الخال��������دي ف��������ي حديث��������ه م��������ع جريدة 
القضاء قائ��������اًل إن "جريمة االبتزاز ال 
تختلف عن االرهاب فيجب محاربته 
على انه شبح غير مرئي اال ان افعاله 
ت��������ؤدي ال��������ى امل��������وت والقت��������ل"، داعيًا 
ضحاي��������ا االبت��������زاز ال��������ى "التعامل مع 
املبتز بذكاء وقوة وعدم االستس��������الم 
والرض��������وخ لطلبات��������ه"، الفت��������ًا الى ان 
"االستس��������الم معن��������اه تحقيق مبتغى 
 املج��������رم الن غاي��������ة املبت��������ز ه��������ي ام��������ا

تك��������ون  او  بي��������ده  أداة  تك��������ون  ان   
مصرفا بالنس��������بة له فف��������ي الحالتني 
س��������وف يص��������ارع الضحية م��������ن اجل 
او  نفس��������ه  حس��������اب  عل��������ى   ارضائ��������ه 

كيانه".
من جانبه��������م علق قضاة ج��������زاء على 
االلكتروني، مؤكدين  االبتزاز  جرائم 
خطورة هذه الجريمة الس��������يما أنها 
تتعلق بالجانب األخالقي وتش��������ويه 
عل��������ى  يش��������كل خط��������را  م��������ا  الس��������معة 
حي��������اة الضحية وع��������دم لجوئه لطلب 

الشكوى. 
الفتالوي  القاض��������ي عم��������اد  وينتق��������د 
التواصل االجتماعي  سياسة مواقع 
ف��������ي طريقة إنش��������اء الحس��������ابات وما 
تس��������ببه من عراقيل في الكش��������ف عن 
مس��������تخدميها الس��������يما م��������ا يتعل��������ق 

بسياسة الخصوصية.
وذكر أن "أجهزة األمن تواجه صعوبة 
ف��������ي الوص��������ول إلى املبتزي��������ن، ويجب 
أن تكون هناك رقاب��������ة مركزية وان ال 
تحمي ه��������ذه املواقع املس��������تخدم عند 
ارتكاب جريمة االبت��������زاز، إضافة إلى 
الوهمية وشرائح  انش��������اء االيميالت 
إقلي��������م  ف��������ي  تب��������اع  الت��������ي  الهوات��������ف 
كردس��������تان من دون تسجيل وال عقد 

شراء".
وعن العقوبات، لفت القاضي الدكتور 
حبي��������ب إبراهي��������م إل��������ى أن "التكيي��������ف 
الصحيح لفعل املتهم ينطبق وأحكام 
امل��������ادة 430 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات 
ك��������ون الجريم��������ة املرتكبة م��������ن جرائم 
الجنايات التي تص��������ل عقوبتها إلى 
الس��������جن  7 سنوات وهي من الجرائم 

العابرة للحدود".
ويعتق��������د القاضي ان "ه��������ذه العقوبة 
تعتبر كافي��������ة ورادعة، ولكن فيما إذا 
تم اقرار قانون جرائم املعلوماتية قد 
يتن��������اول هذه الجريمة بش��������كل دقيق 
وربما يشدد عقوبتها ما يحد منها 

ومن آثارها".
وتاب��������ع أن "الح��������د من ه��������ذه الجرائم 
يحتاج إلى نهضة اجتماعية وتوعية 
خاص��������ة من قب��������ل جميع املؤسس��������ات 
س��������واء م��������ن خ��������الل ورش العم��������ل أو 
غيره��������ا من الوس��������ائل التي تس��������اعد 
الضحايا على تقديم الش��������كاوى عن 

أي حالة ابتزاز".  
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رابطة القاضيات العراقية تنظم ورشة عمل موسعة ملكافحة جرمية االبتزاز االلكرتوين

محاكم العراق تسجل 2452 جريمة ابتزاز الكتروني خالل عام
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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.
ظم مختلفة وتطبيقاتها في دساتير ثالث دول مختلفة 

ُ
سعى املؤلف من خالل كتابه للوقوف على معرفة مدى توافر التوازن الدقيق بني السلطات الثالث واملقارنة بني ثالثة ن

)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:

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

■  إعداد: سحر حسني

■ القاضي وائل ثابت كاظم الطائي

إن فقه��������اء القان��������ون والعلم��������اء املختصني في علم 
اإلج��������رام وعلم النف��������س وعلم االجتم��������اع الجنائي 
من خالل دراس��������اتهم لظاه��������رة الجريمة وبحثهم 
املتواصل عن األسباب املؤدية إلى صناعة املجرم 
قدموا لنا عدة عوامل صاغوها في نظريات علمية 
كان لها األثر ف��������ي مواجهة ظاهرة اإلجرام والحد 
من الجريمة، وإن اختلفوا في وجهات نظرهم في 
تحديد هذه األسباب فالبعض منهم عزا الجريمة 
إلى عوامل اجتماعية من خالل تأثير البيئة التي 
يعيش بها اإلنسان كاألس��������رة واملدرسة والشارع 
ومح��������ل الس��������كن والصداق��������ة وزم��������الء العمل..الخ، 
والبعض اآلخر أرجع أسباب الجريمة إلى عوامل 
ثقافي��������ة كوس��������ائل االتص��������ال املختلف��������ة والتلف��������از 
والنش��������رات  والكت��������ب  واألدبي��������ات  والفضائي��������ات 
وغيرها من الفعاليات الثقافية التي تحوي ضمن 
طياتها عوامل مس��������اعدة لصناعة املجرم وزيادة 
فعاليت��������ه ف��������ي املجتمع، فهناك من يرجع أس��������باب 
الجريمة إلى عوامل جنس��������ية وآخرين يرجعونها 
إل��������ى عوامل وراثية باعتبار أن اإلنس��������ان حس��������ب 
نظرته��������م ُيولد مجرمًا حس��������ب ما تع��������رف نظرية 
لومب��������روزو، وهذه النظريات بمجموعها ش��������كلت 
الحيز األكبر من مادة علم اإلجرام التي تدرس في 

املراحل األولى في كليات القانون.
 
ً
إن ه��������ذه العوام��������ل حس��������ب ظهوره��������ا تمت��������از قوة
وضعفًا تبع��������ًا للوقائع وطبيعة املجتمع والظرف 
الزمان��������ي واملكاني املحيطني به، وإن هذه العوامل 
باعتقادنا قد تش��������ترك بعضه��������ا أو مجموعها في 
خل��������ق ظاهرة اإلجرام بنس��������ب متفاوت��������ة فقد يبرز 
 وقد يبرز العامل الثقافي 

ً
العامل االجتماعي مرة

 أخرى إال إنه الثاب��������ت إن جميع هذه العوامل 
ً
م��������رة

له��������ا تأثيرها على اإلنس��������ان في تحديد س��������لوكه 
وانحرافه وميله نحو اإلجرام.

 بل 
ً
إن الجريم��������ة، ف��������ي الغال��������ب، ال تح��������دث صدفة

ش��������كل مع م��������رور الزمن 
ُ
 ألس��������باب ت

ً
تك��������ون نتيجة

ظاهرة س��������لوكية اجتماعية خاطئة تتفاقم شيئًا 
فش��������يء حت��������ى تؤدي إل��������ى صاحبها إل��������ى الوقوع 
ف��������ي مخالب الجريم��������ة، وفي بحثنا ه��������ذا نريد أن 
نس��������لط الضوء على السلوكيات املستحدثة داخل 

املجتمع والتي تتس��������م بأخالق وع��������ادات وتقاليد 
واعتقادات جديدة ظهرت بش��������كل اس��������تثنائي ثم 
أخذت باالتس��������اع وأصبح تأثيرها ملحوظًا على 
فئ��������ة األحداث خصوصًا ناهيك عن تأثيرها العام 
لعموم أفراد املجتمع ففي اآلونة األخيرة وتحديدًا 
في العقد الزمني الس��������ابق ظه��������رت في مجتمعنا 
العراق��������ي ظواهر س��������لوكية ال نعرفها س��������ابقًا ولم 
يك��������ن لها وج��������ود في حياتن��������ا إال إنها م��������ع مرور 
الزمن أصبحت ظواهر س��������لوكية قائمة أنتجتها 
عدة عوامل وقد ثبت من خالل الواقع العملي وما 
نراه من دعاوى من أروقة املحاكم إنما كانت وراء 
ظهور شريحة من اإلجرام شكلت لونًا جديدًا في 
هذا العالم، إن أكثر هذه الس��������لوكيات املس��������تجدة 
أصبح��������ت فيما بع��������د ظواه��������ر وع��������ادات وتقاليد 
يظه��������ر منها جوانبه��������ا الس��������لبية ويترتب عليها 
فس��������اد أخالقي وخ��������روج عن مب��������ادئ وقيم دينية 
واجتماعي��������ة وأخالقي��������ة، وه��������ي مع ارتف��������اع زخم 

وجودها يرتفع معه زخم تأثيرها.
نق��������ل  ل��������م  إذا  معظمه��������ا،  الس��������لوكيات  ه��������ذه  إن 
بمجموعها وليد دخيل ساهم في إيجاده عوامل 
داخلي��������ة وعوام��������ل خارجي��������ة مثل��������ت بمجموعها 
ثقافات مس��������توردة ال تتالئم م��������ع ثوابت األخالق 
ومكارمه��������ا وال تتالئ��������م م��������ع أساس��������يات وتعاليم 
الدي��������ن وال تتفق م��������ع أصالة املبادئ العش��������ائرية 
ومما زاد ف��������ي تأثيرها إنها س��������لوكيات قد غطت 
على م��������ا كان علي��������ه املجتمع من س��������لوك وأعراف 
وتحاول وتس��������عى أن تخلق جيل مقطوع الجذور 

عن تاريخه وأصالته.
وف��������ي ه��������ذا البح��������ث نس��������لط الض��������وء عل��������ى ه��������ذه 

السلوكيات بشكل مجمل بشكل موجز كاآلتي:
1- ظاهرة املثلية: 

س��������لوك منحرف وغي��������ر أخالقي يق��������وم به بعض 
الشباب والشابات، تنامى مع الوقت حتى أصبح 
ظاهرة س��������لبية ملموس��������ة ب��������كل أبعاده��������ا، وهذه 
الظاهرة خالصتها هي انجذاب الجنس إلى مثله 
ولي��������س إلى الجنس اآلخ��������ر، أي انجذاب الذكر إلى 
الذك��������ر واألنثى إلى األنثى وه��������ذا يؤدي بطبيعته 

إلى الجرائم الجنسية.
ش��������ير إل��������ى إق��������دام كثير م��������ن الدول 

ُ
إن التقاري��������ر ت

الغربية إلى إضفاء الش��������رعية القانونية على مثل 

هذه املمارس��������ات ففي بريطانيا على سبيل املثال 
رع القانون لتنظيم العالقات الجنسية الشاذة 

ُ
ش

وكذلك الح��������ال في دول أخرى )وق��������د ورد في أحد 
التقاري��������ر إن أملاني��������ا تبيح الزواج بني الش��������واذ.... 
ليصبح من حق الشواذ والشاذات جنسيًا الزواج 
في مكاتب وتوثق ويحمل الزوجان أسمًا واحدًا(، 
وإن تج��������ذر هذه الظواه��������ر مع الحض��������ارة املادية 
التي أخذت بها الدول األوروبية قد ولدت الدعارة 
والشذوذ الجنسي والزنا واللواط وكل املمارسات 
 ُيمارس تحت 

ً
إلى أخالقي��������ة بحيث أصبحت عمال

مظلة القانون، وقد عملت هذه الدول إلى تصدير 
هذه الظاهرة بإش��������اعتها في مجتمعاتنا من أجل 

القضاء على تماسكها وزعزعتها.
2- ظاهرة التشبه بالجنس اآلخر:

م��������ن الس��������لوكيات املنحرف��������ة واملخالف��������ة للطبيعة 
وميولها هو التشبه بخالف جنس اإلنسان حيث 
يتش��������به الرجل باملرأة وتتش��������به املرأة بالرجل من 
خالل الظهور باملالبس والتزين وإظهار الحركات 
وبناء الجس��������م بش��������كل مخالف لعنص��������ره، وهذه 
الظاهرة الدخيلة تؤثر بش��������كل مباشر بالتماسك 
االجتماعي واألس��������ري وتؤدي إلى جرائم جنسية 

وال أخالقية.
3- ظاهرة اإللحاد تحت شعار الفكر والتحرر: 

تحت شعار الفكري والثقافي والتحرر من املوروث 
الديني والعقائدي وغيرها من املس��������ميات البراقة 
دخل��������ت إل��������ى مجتمعنا ظاهرة عل��������ى درجة عالية 
م��������ن الخطورة وهي ظاهرة اإللحاد وإنكار وجود 
الخال��������ق والدعوة إلى نبذ املعتقدات واالنس��������الخ 

عن أحكامها والتجاهر العلني بها.
إن ه��������ذه الظاه��������رة اس��������تطاع مروجيه��������ا إدخالها 
إلى عقول الش��������باب والش��������ابات من خالل الحديث 
ع��������ن الحرية، ف��������ي حني إن معن��������ى الحرية ال تعني 
إشاعة األفكار السيئة واملبادئ الهدامة ومخالفة 
األخ��������الق والثوابت من العقائد، وال تعني الحرية 
أيضًا عدم احترام توجهات اآلخرين وعدم احترام 
القانون، فالحرية بمعناها الصحيح ومفهومها 
الوضاء تعني التزام ومسؤولية تمارس من خالل 
أطر ثالثة )القانون-العلم-األخالق( وإال أصبحت 
حزمة من س��������لوكيات تش��������يع الفاحشة واألخالق 

الرديئة وتضرب املجتمع في أهم نقاط تماسكه.

4-ظاهرة الكحول واإلدمان على املخدرات:
ع��������د الزي��������ادة الهائل��������ة ف��������ي أع��������داد املدمنني على 

ُ
ت

الكحول واملتعاطني للمخدرات في العراق ظاهرة 
جدي��������دة وملموس��������ة عل��������ى املس��������تويني الش��������عبي 
والرس��������مي، ففي فترة زمنية ال تتجاوز العش��������رة 
 
ً
سنوات أصبح داخل العراق مترعًا خصبًا ومحطة

 ألصحاب هذه الظاهرة بعد إن كان 
ً
 رائجة

ً
تجارية

العراق من الدول املتميزة بنظافته من هذه املواد 
الضارة واملهلكة لإلنسان، لقد أصبحت املخدرات 
مرضًا خطي��������رًا يعاني منه املجتم��������ع فتزايد عدد 

املدمنني وتزايد اآلثار الناجمة عنها.
إن الحدي��������ث ع��������ن حج��������م الكمي��������ات املضبوطة من 
املخ��������درات ينذرن��������ا بحجم خط��������ر ه��������ذه الظاهرة 
ويعطينا مؤشرًا واضحًا على حجم املواجهة مع 
العصابات املروجة له��������ذه املخدرات مما يقتضي 
زيادة القدرة في السيطرة على الشريط الحدودي 

واملنافذ الحدودية.
إن ظاه��������رة تجارة املخدرات قد س��������اهمت بش��������كل 
مباش��������ر إلى إيجاد مجموعة من الجرائم األخرى 
 
ً
كالس��������رقات والقتول والح��������وادث املرورية إضافة

إل��������ى خلق حالة البطالة والفقر وما ترتبه من آثار 
أخرى في تفكيك الروابط األس��������رية عند إدمان رب 
األس��������رة للمخدرات وتعاطيه له��������ا ودفعه التخاذ 
س��������لوكيات مع أف��������راد عائلته تس��������اهم في انحالل 

روابط هذا الكيان االجتماعي. 
5- ظاهرة االس��������تخدام السلبي لوسائل التواصل 

االجتماعي:
إن وسائل التواصل االجتماعي، وبفعل التطورات 
العلمية املذهلة، استطاعت أن تقدم خدمات مهمة 
وجليلة لزبائنها كما اس��������تطاعت أيضًا من تلبية 
الحاجات اليومية املتس��������ارعة من خالل خدماتها 
املتنوع��������ة واملتعددة والش��������املة ملختلف الجوانب 
الحياتي��������ة، وكان له��������ا أثرها الواض��������ح وامللموس 
طفت ثمارها اليانعة 

ُ
في كل مجاالت العمل وقد ق

واس��������تفاد منه��������ا الف��������رد واملجتم��������ع، ولك��������ن هناك 
آث��������ار س��������لبية وجوان��������ب غي��������ر مفي��������دة نتجت عن 
هذه الوس��������ائل والس��������بب الرئيسي يعود في سوء 
ريد تحقيقها من خالل 

ُ
استخدامها والغاية التي أ

ذلك، وعلى س��������بيل املثال )إن الدراسات الجنائية 
قد كش��������فت إن أحد أس��������باب الس��������رقة والعنف هو 

مش��������اهدة األف��������الم التي يتفن��������ن فيها الس��������ارقون 
باقتح��������ام املن��������ازل والبن��������وك، وإن أح��������د أس��������باب 
الدع��������ارة والخالعة، هو األف��������الم الهابطة وعرض 
األزياء وعرض األفالم املاجنة وإن سببًا مهمًا من 
أسباب الس��������كر والتدخني وتعاطي املخدرات هو 
ظهور ممثلني ونجوم س��������ينمائيني يزاولون ذلك 

وهم في حالة انتشاء(.
إن ه��������ذه املظاهر الس��������لوكية املس��������تحدثة التي تم 
بيانها تعتبر املظاهر األبرز واألكثر تأثيرًا وهذا 
يقودنا إل��������ى القول بوجود مظاه��������ر أخرى تؤدي 
بشكل أو بآخر إلى صناعة نماذج سلوكية سلبية 
من قبي��������ل ذلك ظهور قاعات األع��������راس والحفالت 
الجماعي��������ة الصاخبة التي ال تت��������الءم مع أعرافنا 
وتقاليدنا كذلك موضات املالبس وقصات الشعر 

وغيرها من املمارسات األخرى.
املعالجات: 

بدون أدنى شك إن هذه املظاهر والسلوكيات التي 
أصبحت عادات وتقاليد لها تأثيراتها الس��������لبية 
البارزة نوعًا وكيفًا وكمًا، وكان لها األثر في خلق 
جي��������ل ُمنع��������زل عن س��������لفه يمتاز بمزاي��������ا وصفات 
بعي��������دة كل البعد عن املواطنة الصالحة وتش��������كل 
عد 

ُ
بعضه��������ا بحد ذاتها خطرًا اجتماعيًا لكونها ت

بنظر القانون جريم��������ة كظاهرة تعاطي املخدرات 
ش��������كل املظاه��������ر األخرى منزلق 

ُ
وظاهرة املثلية وت

إل��������ى الجريم��������ة، وف��������ي كل األح��������وال ه��������ي مظاهر 
وس��������لوكيات س��������لبية ت��������ؤدي إلى انح��������الل خلقي 

واجتماعي.
فما هو املوقف منها وكيفية معالجتها؟

إن املوقف املطلوب يسير باتجاهني: 
االتجاه األول: املوقف الرس��������مي: واملتمثل بالدولة 
وسلطاتها في تطبيق القانون وتفعيله وتنفيذه 

بشدة من أجل القضاء على مثل هذه املظاهر. 
فه��������و   : االجتماع��������ي  املوق��������ف  الثان��������ي:  االتج��������اه 
املوق��������ف االجتماعي على مس��������توى الف��������رد وعلى 
مس��������توى الجماعة، أما على مستوى الفرد فيكون 
بتحصني نفسه وعائلته من الدخول في مثل هذه 
السلوكيات، أما على املستوى االجتماعي فيكون 
من خالل رفض املجتمع لهذه الس��������لوكيات وعدم 

تأييده لها وانسياقه وراءها.
إن األدوات الت��������ي يمكن أن تكون فعالة في القضاء 

أو الحيلولة دون س��������يطرة هذه املظاهر السلوكية 
على األشخاص يمكن أن نختصرها ب��� 

1- نش��������ر الوع��������ي : إنن��������ا ف��������ي حياتنا الي��������وم وغدًا 
 نحت��������اج إل��������ى الوع��������ي ب��������كل أبع��������اده 

ً
ومس��������تقبال

واالقتصادي��������ة  واالجتماعي��������ة  السياس��������ية 
والصحية...الخ، فالوعي هو األداة تعطي اإلنسان 
األم��������ان ومن خاللها يمك��������ن الحصول على مراتب 
العل��������م والتقدم، والوعي مس��������ؤولية عل��������ى الدولة 
ومؤسساتها وعليها استخدام إمكانياتها ألجل 

نشره داخل املجتمع. 
إن األع��������داء عندما يري��������دون اإلطاحة بخصومهم 
ال يذهبون إلى املواجهة املس��������لحة املباشرة وإنما 
يصنع��������ون حالة الجهل وزرع الس��������لوك واملظاهر 
واألنم��������اط االجتماعي��������ة التي من ش��������أنها تحقيق 
التفكك األس��������ري واالجتماع��������ي، بتعبير أكثر دقة، 
أنهم يس��������عون إلى خلق شعب جاهل وغير واعي 
ال إرادة له خاضعًا إلراداتهم طيعًا ألوامرهم ومن 

هنا تظهر أهمية الوعي.
2- تفعيل استخدام القوة القانونية:

ألجل مواجهة هذه املظاهر يجب عدم التساهل مع 
مرتكبيها والعمل بقوة على ردعهم وزجر غيرهم 
من خالل إيقاع اش��������د العقوب��������ات بهم وهذا يكون 
من خالل أجهزة الدولة في س��������لطاتها التنفيذية 
والقضائي��������ة وتح��������ت غطاء قانوني يس��������تمد عما 

يصدر من السلطة التشريعية من قوانني.
3- تفعيل وسائل الوقاية:

حت��������ى ال ينزلق اإلنس��������ان في ممارس��������ة مثل هذه 
املظاهر والس��������لوكيات التي تؤدي به إلى مخاطر 
االنحراف والجنوح واإلجرام ال بد من العمل على 
حصن 

ُ
حصن الف��������رد وت

ُ
إيج��������اد وس��������ائل وقائية ت

األس��������رة واملجتم��������ع، وه��������ذه الوس��������ائل تختل��������ف 
أنواعها وكيفياتها م��������ن مجتمع آلخر ومن مكان 
آلخ��������ر إال إنها كله��������ا ال تخرج عن دائ��������رة االلتزام 
بالدي��������ن واألخالق وااللتزام بالع��������ادات والتقاليد 
االيجابي��������ة التي صاغها س��������لفنا بحيث أصبحت 

مثل نموذجًا للسلوك الصالح والقويم.
ُ
ت

ونق��������ول باختصار إن الوقوف بوجه هذه املظاهر 
الس��������لوكية الخاطئ��������ة تك��������ون من خ��������الل عمليتني 
رئيس��������يتني عملي��������ة وقائي��������ة وعملي��������ة عقابية مع 

األخذ باالعتبار باألطر الزمانية واملكانية.

السلوكيات المستحدثة وأثرها في الجنوح نحو الجريمة

الحلقة التاسعة :  األساس القانوني ملبدأ الفصل بني السلطات وأنواعه

ثانيًا: نظرية سيادة الشعب
ان فكرة الش��������عب هو صاحب السيادة هي فكرة قديمة 
برزت مع ظهور الفكر السياس��������ي وان فالسفة اإلغريق 
هم اول من عبر عنها عن طريق ارس��������طو، ثم صيغ هذا 
املذهب في القرون الوس��������طى من قبل عدد من املفكرين، 
وعلى رأسهم القديس )توماس االكويني(، ثم استخدم 
هذا املذهب كس��������الح في وجه املل��������ك من قبل املعارضني 
من الكاثوليك والبروتستانت وفي القرن السابع عشر 
وس��������عت ه��������ذه الفكرة من قب��������ل فقهاء مدرس��������ة القانون 
الطبيع��������ي، وهؤالء هم الذين اتهموا جان جاك روس��������و 
به��������ذه الفك��������رة، مضم��������ون ه��������ذه النظرية يقض��������ي بان 
الس��������يادة ملك الش��������عب فهي تعود الى كل االفراد الذين 
يؤلفون الش��������عب اي : كل املواطنني الذين يعيش��������ون في 
الدولة في لحظة ما ويؤلفون ش��������عب الدولة فالسيادة 
عن��������د روس��������و كما قدمنا عب��������ارة ع��������ن اإلرادة العامة، او 
ه��������ي تطابق م��������ع االرادة العامة التي نش��������أت في العقد 
االجتماعي، وبالتالي فان هذه االرادة هي حاصل جمع 

لجميع االرادات الفردية لالفراد املكونني للجماعة. 
ه��������ذا يعن��������ي ان هذه النظري��������ة تؤدي ال��������ى الديمقراطية 
املطلق��������ة، فلي��������س هناك ح��������دود او قيود عل��������ى صاحب 
السيادة، وهو الش��������عب الذي يمثل االرادة العامة وهو 
الس��������لطة العليا وهكذا فان املذهب الديمقراطي ينتهي 
الى الس��������لطة املطلقة وفقا لرأي روسو، وان الفرد ملزم 
بخضوعه التام لس��������لطاتها، وبالتال��������ي فانها يمكن ان 
تؤدي الى االس��������تبداد وعدم كفالة الحريات. لذلك يرى 
بع��������ض املفكرين ان نظرية روس��������و في الس��������يادة يمكن 
ان تؤدي الى نظام اس��������تبدادي غي��������ر ديمقراطي: الن ال 
حدود لس��������لطة االكثرية وال ضمان��������ات لحقوق االقلية 
غير املوجودة في نظرية روس��������و الن االقلية هي دائما 
على خط��������ا وان االرادة العامة تعبر ع��������ن ارادة الجميع 

بمن فيهم املعارضة. 

ولم تكن لنظرية س��������يادة الش��������عب تطبيق��������ات عملية اال 
في بعض الفترات االس��������تثنائية الت��������ي تعقب الثورات، 
وكان��������ت تختفي بعد فترات قصيرة من تطبيقها، وذلك 
ألنها كانت تعتمد على نظام ديمقراطي مستبد بحيث 
يكون لألغلبية حق ممارسة السلطة بشكل مطلق دون 
ان تكون هناك اي قيود او حدود يلزم بها: الن ممارسة 
السلطة كان على أساس الديمقراطية املباشرة او شبه 
املباش��������رة وكان النائب تابعا للناخب��������ني وفقا لنظرية 
الوكال��������ة اإللزامية وبالتالي كان نظ��������ام الحكومة فيها 
نظام الجمعية النيابية الذي ال يعرف سياسة التوازن 
املتبادلة فيرف��������ض مبدأ الفصل بني الس��������لطات ونظام 

املجلسني.
وقد جمعت ال��������دول حاليًا بني النظريت��������ني في نظامها 
السياس��������ي حيث تتخذ م��������ن النظام النيابي كأس��������اس 
للحكم اي ممارس��������ة الس��������يادة عن طريق املمثلني وفي 
الوق��������ت نفس��������ه تعتمد على نظام االس��������تفتاء كأس��������اس 
لش��������رعية كثير م��������ن القرارات ف��������ي ادارة الدولة، من هذه 
الدول فرنس��������ا، حيث ورد في دستورها لسنة 1958 في 
مادته الثالثة: "إن السيادة القومية تخص الشعب الذي 
يمارس��������ها بواس��������طة ممثليه، او عن طريق االستفتاء، 
وكذل��������ك سويس��������را حي��������ث اتخذ م��������ن نظام االس��������تفتاء 

كقاعدة عامة". 

الفرع الثاني
أنواع الفصل بني السلطات 

هناك تفسيران ملبدأ الفصل بني السلطات األول يرى ان 
الفص��������ل هو فصل عضوي جام��������د مطلق، والثاني يرى 

انه فصل وظيفي نسبي مرن.
1. الفصل العضوي الجامد املطلق بني السلطات: )لقد 
اضحى فصل السلطات بفضل مونتسيكيو ضربا من 
العقيدة بموجب هذا النوع من الفصل بني السلكات يتم 

الفصل العضوي بني الوظائف اكثر منه بني السلطات، 
فقد قدر مناصروه ان الس��������يادة ال تتجزأ الى س��������لطات 
مختلف��������ة وان االمة تختار ممثليه��������ا وتفوض بعضهم 
ممارس��������ة الس��������لطة التش��������ريعية وبعضه��������م ممارس��������ة 
الس��������لطة التنفيذي��������ة واخري��������ن للقيام باعباء الس��������لطة 
القضائية، وعليه ال تكون وظائف الدولة الثالث مجرد 
اختصاصات مختلفة تصدر عن س��������لطة واحدة، وانما 
هي س��������لطات مس��������تقلة تعب��������ر كل منها ع��������ن جانب من 
السيادة وتمارس نشاطا متميزا ومستقال، مما يترتب 

عليه قيام فصل مطلق بني السلطات الثالث. 
ان تفس��������ير املبدأ على ه��������ذا النحو من ش��������انه ان يؤدي 
بالضرورة الى فصل جامد بني الس��������لطات والى وضع 
حواج��������ز صماء بينه��������ا ذلك انه اذا ما كانت كل س��������لطة 
سياس��������ية س��������بب وجودها في الوظيفة التي تمارسها 
فق��������ط فانه��������ا س��������تنغلق على نفس��������ها ملج��������رد اداء هذه 
الوظيف��������ة وتمنع نفس��������ها من التدخ��������ل او االعتداء على 

السلطة املجاورة. 
هذا وق��������د تعرضت فكرة الفصل املطلق بني الس��������لطات 

الى جملة من االنتقادات منها 
أ � الفصل بني الس��������لطات يتعارض مع وحدة الس��������لطة 
ف��������ي الدولة فالهيئ��������ات الثالث تم��������ارس اختصاصاتها 
باعتباره��������ا مجموعة من االختصاص��������ات املناطة بها 
والتي تصدر من س��������لطة واحدة هي سلطة الدولة ومن 
ثم فان س��������لطة الدول��������ة تمثل وحدة واح��������دة غير قابلة 

للتجزئة. 
ب � وج��������ود الهيئات الثالثة ضمن نط��������اق دولة واحدة 
يقتضي قيام نوع من انواع التعاون والتنس��������يق فيما 

بينها خدمة للصالح العام. 
ت � الفص��������ل املطل��������ق ببينه��������ا ال يحقق الغاي��������ة التي من 
اجلها وضع مونتس��������يكيو نظرية الفصل، إذ ان الفصل 
س��������يطلق العنان لكل منها بممارسة وظائفها بطريقة 

انفرادي��������ة دون تدخل من س��������لطة اخ��������رى او رقابة منها 
عليها. 

ث � انتقاد دعاة الديمقراطية الكاملة الفصل الجامد بني 
السلطتني التش��������ريعية والتنفيذية جاء على اساس ان 
السلطة التشريعية هي الهيئة التي تمثل الشعب، وان 
ليس من مانع يحول دون خضوع الس��������لطة التنفيذية 
لها مع وضع بعض الضمانات الدستورية التي تمنع 

استبداد السلطة التشريعية. 
ج � القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية 
تكون في الغالب بحاجة الى قواعد تفصيلية لتسهيل 
تطبيقه��������ا وعلي��������ه فال مناص م��������ن االعتراف للس��������لطة 
التنفيذية بالحق في اصدار بعض اللوائح التشريعية 
والتنفيذي��������ة للقوان��������ني، وعلي��������ه ايض��������ا ف��������ان الس��������لطة 
التنفيذية تش��������ارك الس��������لطة التش��������ريعية في ممارسة 
الوظيفة التش��������ريعية، ولو بشكل محدود، بحيث تضع 
الس��������لطة التش��������ريعية القوان��������ني، بينما تضع الس��������لطة 

التنفيذية االحكام التفصيلية التطبيقية لها. 
2 � الفصل املرن بني السلطات: بالنظر لكثرة االنتقادات 
الت��������ي وجهت الى مب��������دأ الفصل املطل��������ق او الجامد بني 
السلطات فقد ظهر تفسير جديد له يستند الى حقيقة 
االفكار التي نادى بها كل من لوك ومونتسيكيو، ففكرة 
الفصل املطلق لم تعمر طويال اذ لم تكن توضع موضع 
التطبيق في الحقبة التي اعقبت الثورة الفرنسية حتى 
اخذت مثالبها تظهر ومواطن الضعف فيها تنكش��������ف 
مما مهد السبيل لظهور مدلول جديد للمبدأ مفاده ان 
الفصل بني الس��������لطات العامة في الدولة يجب ان يكون 

فصال نسبيا ال فصال مطلقًا. 
ان الفص��������ل املرن بني الس��������لطات يعني ان ثمة اتصاال ال 
انفصاال بني السلطتني التشريعية والتنفيذية بالذات 
وه��������و ما يظهر من الناحية العملية عبر تدخل متبادل 
ومتس��������او لكل منهما في االختصاصات االخرى. اي ان 

الس��������لطة التش��������ريعية تتدخل ضمن ح��������دود معينة في 
وظيفة الس��������لطة التنفيذية، وله��������ذه االخيرة ان تتدخل 
ايضا وبنفس الحدود في وظيفة السلطة التشريعية. 

ان نظري��������ة الفصل بني الس��������لطات تش��������تمل على حقيقة 
اساس��������ية وه��������ي ان حماية حق��������وق الش��������عب وحرياته 
ال تك��������ون اال بوجود س��������لطة قضائية امين��������ة ومتعمقة 
في القان��������ون وغير متحيزة وان تك��������ون كذلك منفصلة 
وحرة ومس��������تقلة ع��������ن س��������يطرة الس��������لطتني التنفيذية 
والتش��������ريعية، نعم لي��������س هناك اجماع ف��������ي ما يتصل 
باستقالل السلطتني األخيرتني عن بعضهما البعض: 
اال انه اتفق على ان تكون الس��������لطة القضائية مس��������تقلة 

الى ابعد حدود ممكنة. 
لقد عرف مب��������دأ الفصل بني الس��������لطات تغيرا ملحوظًا 
ف��������ي نظمنا السياس��������ية املعاص��������رة اذ ظهرت وس��������ائل 
ملراقبة الحكام تعتمد على مبادئ اخرى مثل املعرضة 
كوس��������يلة ملراقبة قوى االغلبية غير ان مبدا الفصل بني 
الس��������لطات ال تزال ل��������ه اهميته وخاص��������ة عند تصنيف 
النظم السياس��������ية، ال س��������يما وان هذا املبدأ يعد ركيزة 
ألح��������د اه��������م التصنيف��������ات املعروف��������ة: وه��������و التصنيف 
املعتم��������د على العالقة بني الس��������لطات العام��������ة فالنظام 
الرئاسي قائم على الفصل العضوي الجامد للسلطات 
والتع��������اون املحدود بينها بينما يقوم النظام البرملاني 
على التعاون بني السلطات وتبادل املعلومات والرقابة، 
كما ان تطبيق املبدأ قد أضحى من الخصائص املميزة 
للنظ��������م الديمقراطي��������ة ع��������ن غيرها ذلك الفص��������ل املطبق 
على املس��������توى العملي كقاعدة اساس��������ية لفن السياسة 
والحك��������م، وه��������ي القاعدة املؤدي��������ة الى توزي��������ع وظائف 
الس��������لطة العامة وتقس��������يمها بني هيئ��������ات مختلفة في 
الدولة بما يؤدي ايضا الى ضمان مزدوج لحسن سير 
مصالح الدولة من جانب ودرء أي اعتداء يمكن حدوثه 

على الحقوق والحريات الفردية من جانب آخر.
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ال يختل��������ف اثنان في أن مقي��������اس التطور والرق��������ي في البلدان 
يعتم��������د عل��������ى ما تقدم��������ه من خدم��������ات وما تكفله م��������ن  حريات 
ملواطنيها، وهذا األمر منوط بالتطور التدريجي لهذه البلدان 
واالس��������تقرار السياس��������ي، وكل عم��������ل تقوم  به الس��������لطة لتقييد 
 معارض��������ًا للديمقراطية، كم��������ا ان الدول 

ً
الحري��������ات يع��������د عم��������ال

تسعى لفرض النظام العام وتعتبره  أولوية بوصف ان الحرية 
ال يمكن ان تمارس بدون نظام وإال نتج عن ذلك فوضى يكون 
املواط��������ن املتض��������رر  األول منه��������ا. مع ذل��������ك ال يمك��������ن تبرير قمع 
الدولة للحريات ملجرد االدعاء بأنها تس��������عى الى الحفاظ على 
النظام  الع��������ام، اذ أن األصل أن القانون مصدر لجميع الحقوق 
والحريات وقديما كان هناك اتجاهان س��������ائدان؛ اتجاه  فردي 
ليبرال��������ي يؤكد على ان الحرية تمث��������ل قدرة األفراد املطلقة دون 
تدخل اآلخرين في شؤونهم الذاتية  ويدعو الى اطالق الحرية 
الفردية والحد من تدخل نش��������اطات س��������لطة الدولة في حريات 
االفراد واخر جماعي  اش��������تراكي يتضمن أن حرية األفراد يجب 

أن تتقيد باملصلحة العامة للمجتمع.
 وه��������ذان االتجاهان قد اندمجا  ف��������ي الوقت الحاضر على األقل 
بس��������بب الثورة املعلوماتية وانتهاء فت��������رة املجتمعات املغلقة 
واالقطاب الدولية ، إن إس��������اءة فهم االفراد للحريات الشخصية 
وفهمه��������م الحرية باملفهوم الخطأ، وس��������لوكهم ألفعال من غير 
 ضواب��������ط وال قيود، يناف��������ي معايي��������ر القيم العلي��������ا، والثوابت 
الدينية واالجتماعية والقانوني��������ة، وقد ينطبق عليهم  ماورد 
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الحقوق والحريات.  فالحريات املتبناة من قبله تعتبر حقوقا، 
ان القوانني العقابية واإلجرائية واملدنية ومنها قانون أصول 
 املحاكم��������ات الجزائية رقم 23 لس��������نة 1971 وقانون اإلثبات رقم 
107 لس��������نة 1979 والقانون املدني رقم 40  لسنة 1951 وغيرها 
قد نصت على ضمان الحريات الش��������خصية لألفراد ويكلل ذلك 
الدس��������تور العراقي الذي  نصت املادة 46 من الدستور منه على 
انه )ال يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة 
في هذا  الدستور أو تحديدها اال بقانون أو بناء عليه، على أال 
يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية (  والتزام 
العراق بهذه املبادئ وانضمامه لالتفاقيات الدولية ذات الصلة 
ومنها )اتفاقية الحقوق املدنية  والسياس��������ية والثانية اتفاقية 
الحق��������وق االقتصادي��������ة واالجتماعي��������ة والثقافي��������ة( وبموجب 
القان��������ون رقم 193 لس��������نة   1970 واس��������تنادا لقان��������ون املعاهدات 

واالتفاقيات الدولية العراقي رقم 111 لسنة 1979. 
ان اقتس��������ام الحق والحرية تستلزم ان يضحي الفرد بقسم من 
حقوق��������ه وحرياته م��������ن اجل اآلخرين كثم��������ن مقابل  ان يضحوا 

بجانب م��������ن حقوقهم لك��������ي يتمكن 
الجميع من التمتع بالحرية في ظل 

نظام عام عادل.
إن حري��������ة التعبير وال��������رأي ال يمكن 
أن تكون مطلقة، فهي مقيدة ضمن 
دائ��������رة الش��������رائع اإللهي��������ة ومقي��������دة 
بالقان��������ون  وتح��������ت مظل��������ة القضاء 
العادل ومش��������روطة بمراعاة حقوق 

اآلخرين.

الحرية والنظام العام 
وجهان لعملة واحدة

القاضي جاسم محمد الموسوي

بائعو ذهب في بغداد يقعون في شرك 
عصابة أبدلت بضاعتهم بأخرى مزيفة

■  بغداد/ عالء محمد

تعرفوا على بعضهم عن طريق مواقع 
التواصل االجتماعي ليشكلوا عصابة 
لالحتيال على صاغة الذهب، العصابة 
تكونت من ش��������ابة وش��������اب، حيث بدأت 
املتهمة املراسلة معه وسألته عن طبيعة 
عمله ورد عليها بأنه عاطل عن العمل، 
وبعد أيام عدة اخبره��������ا بفكرة تكوين 
عصابة معه تحتال على صاغة الذهب 
ع��������ن طريق الدخ��������ول عل��������ى صفحاتهم 
بمحالته��������م  الخاص��������ة  االلكتروني��������ة 
والطلب منهم ش��������راء مصوغات ذهبية 

وتبديلها بذهب مغشوش.
صحيف��������ة "القض��������اء" اس��������تمعت ألقوال 
املتهمة هالة )اس��������م مستعار(، وهي من 
مواليد 1992، بعدم��������ا أقدمت وباتفاق 
م��������ع املتهم )هان��������ي( من موالي��������د 2001 
على س��������رقة محالت صاغ��������ة الذهب في 
بغ��������داد بعمليات نص��������ب واحتيال عن 
طري��������ق مواق��������ع التواص��������ل االجتماعي، 
فيما لم ينجحوا في العملية الخامسة 
بعد كمني نصب له بإشراف مباشر من 
قبل قاضي التحقيق والجهات االمنية 
املتابع��������ة له��������ذه الجرائ��������م ليت��������م الق��������اء 

القبض عليهم.
تق��������ول املتهمة )هالة( إنه��������ا رفقة املتهم 
)هاني( كانوا يدخلون على الصفحات 
االلكترونية الخاص��������ة بمحالت الذهب 
ويطلبون منهم شراء مصوغات ذهبية 
وعن��������د توصيلها للم��������كان املتفق عليه 
بواس��������طة )مندوب التوصيل( يقومون 
بش��������راء نصفه��������ا والنص��������ف اآلخر يتم 
)ذه��������ب برازيلي مغش��������وش(  تبديل��������ه ب�
وإعادته في العلبة ثم إرجاعه لصاحب 

املحل عن طريق املندوب. 
وتتحدث املتهمة ع��������ن أولى عملياتهم 
قائلة إنه��������ا قامت بالدخول بواس��������طة 
حس��������اب وهمي مسجل باسم فتاة على 
موق��������ع الفي��������س ب��������وك على مح��������ل ذهب 
وقامت بمراس��������لته وطلبت منه ش��������راء 
)زنجي��������ل عدد 2 / عي��������ار 21 مع حجل(، 
ت��������م االتف��������اق فيه على مبلغ الش��������راء ب� ) 

4 مالي��������ني دين��������ار عراقي( وع��������ن طريق 
مندوب التوصي��������ل وصلت الطلبية، اال 
إنهما قاما بالش��������راء بدف��������ع مبلغ مالي 
لثمن الحجل فقط، كونها قامت بتبديل 
الزناجيل الذهبي��������ة ووضعت بدال عنه 
الذه��������ب املزيف في العلبة املرس��������لة من 
قبل صاحب صياغة الذهب، فيما قاما 

ببيعه ب�مبلغ كبير.
وتب��������ني أن "العملي��������ة الثانية عندما قام 
املتهم بالدخول على صفحة الحد باعة 
الذهب، وق��������ام باختيار )زنجيل كارتير 
وقالدة كارتير عيار / 21 وحجل عيار 
/ 21( بعد التصفح في منشوراته وتم 
االتف��������اق على ش��������راء الذهب ب��������� )أربعة 
ماليني دين��������ار وثالثمائة ال��������ف دينار( 
وقم��������ت باالتفاق معه عل��������ى توصيلها 
عن طريق مندوبهم ف��������ي املكان املحدد 
واملتفق عليه من قبلنا، حيث قمنا بفتح 
العلبة وتم شراء )الحجل الذهبي( فقط 
ودف��������ع ثمنه من قبل املته��������م، فيما قمت 
الكارتير(  والس��������وار  )الزنجيل  بتبديل 

بسرعة بذهب برازيلي مزيف ووضعه 
ف��������ي الصن��������دوق وإعادته إل��������ى املندوب 
وبعدها توجهنا إلى بيعه بمبلغ قدره 
)ثالثة مالي��������ني دين��������ار واربعمائة الف 

دينار عراقي(".
وتابع��������ت "ف��������ي العملي��������ة الثالث��������ة قمنا 
بالدخول على صفحة محل لبيع الذهب 
ع��������ن طريق موق��������ع )انس��������تغرام وهمي( 
وقمت بالتصفح في منش��������وراته وقمت 
باختيار ) زنجيل كارتير وحجل عيار 
/ 21( وطلب��������ت من��������ه توصيله وبالفعل 
حضر املن��������دوب وقمنا بوصف الطريق 
ل��������ه بالدخ��������ول الى اح��������د االزق��������ة وعند 
وصول��������ه قام��������ت املتهمة باخ��������ذ العلبة 
التي تحوي الذهب وطلبت من املندوب 
االتصال بصاحب محل الذهب لغرض 
إرجاع ج��������زء من الطلب وعن��������د موافقة 
صاح��������ب املح��������ل بإرج��������اع )الزنجي��������ل( 
قام��������ت بتبديله بذه��������ب برازيلي مزيف 
وقمنا باختيار الحجل الذهبي، بعدها 
قمن��������ا ببيعه بمبلغ قدره )ثالثة ماليني 

وستمائة الف دينار عراقي(".
ولفتت إلى أنه "بعد ساعتني من تنفيذ 
العملي��������ة الثالثة قمن��������ا بالدخول على 
صفح��������ة محل ذه��������ب عن طري��������ق موقع 
باس��������م  م��������ن صفحت��������ي  )االنس��������تغرام( 
مس��������تعار ووهمي وقمت بالتصفح في 
منش��������وراته وقمت باختيار )تخم ذهب 
وقالدة خفيفة عيار / 21( وطلبت منه 
توصي��������ل في امل��������كان املحدد م��������ن قبلنا 
وبالفعل حضر املندوب وقمنا بوصف 
الطري��������ق ل��������ه بالدخول الى اح��������د االزقة 
وعند وصوله قم��������ت باخذ العلبة التي 
الذه��������ب واالتص��������ال بصاحب  تح��������وي 
مح��������ل الذه��������ب لغرض ارج��������اع جزء من 
الطل��������ب وعن��������د موافقة صاح��������ب املحل 
بارجاع ) تخ��������م الذهب( قامت بتبديله 
بذهب برازيل��������ي مزيف وقمنا باختيار 
)القالدة الذهبية(، لنقوم بعدها ببيعه 

بمبلغ قدره ) مليونني دينار عراقي(".
وتتحدث املتهمة عن العملية الخامسة 
واالخي��������رة والت��������ي كان التخطي��������ط لها 

م��������ن قبلهم حيث تم مراس��������لة احد باعة 
الذهب وطلبت منه شراء )حجل ذهبي 
وزنجيل كارتير عيار / 21( وتوصيلها 
وبعدها تم االتص��������ال بهم وقمت بالرد 
عل��������ى االتص��������ال ووصل املن��������دوب الينا 
ف��������ي امل��������كان الذي ت��������م تحدي��������ده وخالل 
ذلك تم القبض علينا مباش��������رة من قبل 
دوريات النجدة وت��������م ضبط عقد ذهب 
ناعم اصلي وحجل ذهبي عدد / 1 غير 
مغشوش مع قطع ذهبية مزيفة أخرى".

م��������ن جانبه أوضح القاضي محمد عبد 
جازع قاضي محكمة تحقيق الرصافة 
أنه "بعد ورود شكاوى من قبل اصحاب 
محالت الذهب الذين تعرضوا للنصب 
واالحتي��������ال ت��������م التحقيق ف��������ي القضية 
والتواصل م��������ع اصحاب املحالت حتى 
ت��������م نص��������ب كم��������ني للمتهمني م��������ن قبل 
الق��������وات االمنية والق��������اء القبض عليهم 

بالجرم املشهود".
وق��������ال القاض��������ي إن "املتهم��������ني يقومون 
بش��������راء قطعة واحدة من الطلبية التي 
ترس��������ل إليه��������م بحيث تك��������ون رخيصة 
القطع��������ة  بتبدي��������ل  ويقوم��������ون  الثم��������ن 
الغالية الثمن بذهب برازيلي مغشوش 
مزي��������ف"، الفت��������ًا إل��������ى ان "وقت اس��������تالم 
الطلبية غالبًا ما يكون في املساء حتى 
يصعب على مندوب التوصيل التمييز 
ب��������ني )املصوغ��������ات الذهبي��������ة األصلية( 
وبني )املصوغات املغشوش��������ة("، مشيرا 
إلى أن ذلك االسلوب االجرامي هو نمط 
جديد مستحدث من عمليات االحتيال 
يقتضي فيه توعية االوس��������اط العاملة 
في مجال تجارة املصوغات الذهبية من 
اجل املحافظة على اموالهم مستقباًل". 

ولفت إل��������ى أن "كمينا نصب لهم تم فيه 
الق��������اء القبض عل��������ى املتهم��������ني بالجرم 
صراح��������ة  اعترف��������وا  حي��������ث  املش��������هود، 
)صاغ��������ة  عل��������ى  االحتي��������ال  بعملي��������ات 
الذهب( وذك��������روا أنهم تعرف��������وا عليهم 
عن طريق مواقع التواصل االجتماعي 
)الفيس بوك( وبدأوا بعمليات النصب 
االحتي��������ال وقام��������وا بأكث��������ر م��������ن خمس 
عمليات نصب واحتي��������ال على محالت 
الذه��������ب, وتأيي��������د اعترافه��������م بمحضر 
كش��������ف الداللة ومحض��������ر ضبط الحلى 
الذهبية الكاذب��������ة املضبوطة بحوزتهم 

اثناء القبض عليهم".

■ عصابة تستبدل الذهب بمعدن برازيلي شبيه

■ بغداد / سحر حسني 

جرائ��������م القت��������ل التي ترتك��������ب قد تكون 
بدواف��������ع مادية او لغ��������رض االنتقام او 
بدافع الثار وغيرها، لكن هناك جرائم 
ترتك��������ب ألس��������باب غريبة أو بس��������يطة 
يدخ��������ل الباعث الجنوني فيها، وطاملا 
هن��������اك قانون فان��������ه يعن��������ي ال جريمة 
ترتكب ب��������ال عقاب، وواح��������دة من هذه 
الجرائ��������م م��������ا حص��������ل في اح��������دى قرى 
ديالى بعدم��������ا تع��������رض الضحية الى 
اط��������الق نار اثر خالف على مبلغ مالي 

بسيط وهو أجرة شحن قنينة غاز.
وتذكر أوراق القضية أن جداال حصل 
بني املجنى علي��������ه واملتهم الهارب في 
هذه القضية على اجرة شحن )قنينة 
غاز( مما ادى الى تصاعد هذا الجدال 
الى مش��������اجرة ب��������ني الطرف��������ني، وتهور 
املتهم وقام بالتهدي��������د والوعيد بقتل 
املجن��������ى علي��������ه فم��������ا ه��������ي اال لحظات 
وسمعت أصوات إطالق نار من سطح 
املته��������م باتج��������اه من��������زل املجن��������ى عليه 
وواحدة من هذه االطالقات اس��������تقرت 
في صدر املجنى عليه ما ادت الى قتله 

وعلى إثرها هرب املتهم. 
بالح��������ق  املدع��������ني  اق��������وال  وحس��������ب 
الش��������خصي كل م��������ن اش��������قاء املجن��������ى 
عليه ووالدت��������ه وزوجته والذين اكدوا 

جميع��������ا ف��������ي دوري التحقي��������ق األولي 
واالبتدائي كون لديهم شهادة عيانية 
ح��������ول الح��������ادث وكون املته��������م الهارب 
)س( كان حاض��������را بمس��������رح الجريمة 
وقام بتحريض ول��������ده املتهم املحكوم 
لقت��������ل املجنى عليه )ق( اثر مش��������اجرة 
كما تمت مشاهدة املتهم الهارب )س( 
اثناء قيام��������ه بجلب بندقي��������ة من داره 
ورميه العيارات النارية باتجاه سطح 
دار املجنى علي��������ه واخوته ما ادى الى 

قتله. 
م��������ن كل ماتق��������دم ومن س��������ير التحقيق 
وقائ��������ع  وم��������ن  الجاري��������ة  واملحاكم��������ة 
الدعوى وادلته��������ا التي تمثلت باقوال 
الش��������خصي والشهود  املدعني بالحق 
والكش��������ف واملخط��������ط ملح��������ل الح��������ادث 
وجث��������ة املجنى عليه وضبط الس��������الح 
والظروف الفارغة للس��������الح املستخدم 
والتقرير الطبي التش��������ريحي للمجنى 
عليه وهي ادلة ف��������ي مجموعها تكون 

كافية ومقنعة لإلدانة. 
لذا قررت املحكمة ادانة املتهم )س( وفق 
احكام املادة 405 من قانون العقوبات 
االش��������تراك 47و48و49  م��������واد  وبداللة 
منه وتحديد عقوبته بالسجن املؤبد 
وصدر القرار باالتفاق استنادًا للمادة 
182/أ االصولي��������ة حكما غيابيا قابال 

لالعتراض والتمييز الوجوبي.

أجرة شحن قنينة غاز 
تنهي حياته !

جريمة قتل في ميسان بسبب مشاكل على اإلرث
■  بغداد / غسان مرزة

هن��������اك العديد من وقائع القتل الناتجة عن 
الخالفات العائلي��������ة التي تحدث في بغداد 
وبقي��������ة املحافظات، بس��������بب الحصول على 
االرث بطريقة غير ش��������رعية وغير منصفة، 
وبالخص��������وص اذا وقعت بني األقارب، فإن 
لها أضرارا تكون أعظ��������م، وأكثر تأثيرا من 

حيث اآلثار املجتمعية واألخالقية.
تب��������دأ الحكاي��������ة في حزيران م��������ن عام 2020 
وفي محافظة ميس��������ان بالتحديد وبحدود 
الساعة الثامنة والنصف صباحًا استخبر 
مركز الش��������رطة عن وجود جثة في الطبابة 
العدلي��������ة وبعد االستفس��������ار أتض��������ح بأنها 
تعود للمجنى عليه )ض( حيث تم االنتقال 
إل��������ى الطبابة العدلية وأجري الكش��������ف من 
قبل القائم بالتحقيق وتم أجراء التش��������ريح 
الطبي العدلي على جثة املجنى عليه وكما 
ورد في محضر الكش��������ف بوج��������ود اطالقة 
نارية ف��������ي الجبه��������ة مقدمة ال��������رأس وتبني 
أن س��������بب الوف��������اة هو )النزي��������ف الناتج عن 

اإلصابة بطلق ناري(. 
دونت أق��������وال املدع��������ي بالحق الش��������خصي 
)ي( وأفاد بانه في ي��������وم الحادث وبحدود 
الس��������اعة الثامنة والنصف صباحًا وأثناء 
ما كن��������ت في الدار س��������معت ص��������وت إطالق 
عيارات نارية بالقرب من دارنا وبعد مرور 
بضع دقائق تم ط��������رق الباب الخارجي من 
قبل احد الجي��������ران وابلغوني ب��������أن والدي 
)املجني عليه( قد تع��������رض إلى حادث قتل 
بالق��������رب من دارنا وعلى اث��������ر ذلك توجهت 
إلى مح��������ل الح��������ادث ال��������ذي يبع��������د حوالي 
عش��������رة أمت��������ار تقريبًا وش��������اهدت س��������يارة 
وال��������دي املجن��������ي علي��������ه متوقفة ف��������ي قطعة 
فارغ��������ة وكان والدي )املجن��������ي عليه( داخل 
الس��������يارة متعرض لإلصاب��������ة بطلق ناري 
ف��������ي رأس��������ه إال ان��������ه كان على قي��������د الحياة، 
بعده��������ا قمنا بنقله إل��������ى دارنا ومن ثم إلى 
املستش��������فى وبعد وصولنا ف��������ارق الحياة 
متأث��������را باإلصاب��������ة وبعد االستفس��������ار عن 
تفاصي��������ل الحادث علم��������ت أن الجناة الذين 
قام��������وا بقتل والدي هم ش��������خصان ملثمان 

كانا يس��������تقالن دراجات نارية فقام أحدهم 
بإطالق العيارات النارية على والدي إثناء 
ما كان يقود سيارته بالقرب من دارنا، وقد 
علم��������ت من خالل التحقيق ب��������أن املتهم )ب( 
الذي اعرفه سابقًا عليه قام باالشتراك مع 
املتهمني املوقوفني كل من )ع( و )غ( الذين 
ال اعرفهم سابقًا وإنما عرفت أسمائهم من 
خالل التحقيق هم م��������ن قاموا بقتل والدي 
املجنى علي��������ه وعليه فانا اطلب الش��������كوى 

بحق املتهمني. 
ت��������م اتخ��������اذ اإلج��������راءات القانوني��������ة بح��������ق 
املتهم )ع( بع��������د القبض عليه دونت أقواله 
وأف��������اد في مرحلت��������ي التحقي��������ق االبتدائي 
والقضائي انه في حزيران 2020 وبحدود 
الساعة الثامنة والنصف صباحًا اتصل به 
املتهم )غ( والذي تربطني به عالقة صداقة 
كوني من سكنة منطقة دار جدي في بغداد 
وطل��������ب من��������ي الحضور على الش��������ارع قرب 
الفلكة وعند حضوري ش��������اهدت املتهم )غ( 
مع ش��������خص أخر عرفني عليه وهو املتهم 
)ب( ولكون��������ه يعلم بأن��������ي يتيم األبوين وال 
تتواجد لدي أس��������رة فقد ع��������رض علي فكرة 
القي��������ام بقتل احد األش��������خاص لق��������اء مبلغ 
خمس��������ة آالف دوالر أمريك��������ي حي��������ث اص��������ر 
املته��������م )ب( عل��������ى ض��������رورة قيام��������ي بذلك 
حيث سألتهم عن سبب قتل ذلك الشخص 

فأخبرن��������ي املتهم )ب( ب��������أن احد أقارب هذا 
الش��������خص توجد لديه خالفات معهم على 
)إرث( وذلك الش��������خص طل��������ب منهم القيام 
بقت��������ل املجني عليه لق��������اء مبلغ مالي حيث 
رفض��������ت فك��������رة القيام بقتل ذلك الش��������خص 
وأبديت لهم رفضي لتلك الفكرة على الرغم 

من إلحاحهم املتواص���ل.
 وبع��������د ذلك اخ���������ذ املته��������م )ب( واملتهم )غ( 
باالتص��������ال الهاتفي بي بكث��������رة كما حضر 
إلى داري املتهم )ب( وطلب مني االش��������تراك 
بعملي��������ة قتل املجنى علي��������ه وأخذا يقومان 
بتهدي��������دي بالقتل في حال عدم االش��������تراك 
معهم��������ا وتهديدي بقتل ش��������قيقتي الطفلة 

)ج(.
وأضاف املتهم ان املتهم )ب( قد اخبرني انه 
رم��������ى رمانة يدوية عل��������ى املجنى عليه قبل 
فترة لكنه لم يمت ونتيجة إللحاحهم علي 
وافقت على االشتراك معهما بقتل املجنى 
عليه والذي ال اعرفه مسبقًا وال تربطني به 
أي عالقة وكان��������ت مهمتي في تلك العملية 
تنحس��������ر بمراقبة املجنى عليه فقط لكوني 
امتل��������ك دراج��������ة ناري��������ة نوع س��������ازوكي وان 

املجنى عليه ليس له سابقة بمعرفتي.
وتابع املتهم انه بتاريخ الحادث وبحدود 
الس��������اعة السابعة والنصف صباحا أتصل 
ب��������ي املتهم )ب( وطلب من��������ي الحضور إلى 

م��������كان محدد ف��������ي )مدينة العم��������ارة( وعند 
وصول��������ي وجدت��������ه يس��������تقل س��������يارة ن��������وع 
)جارجر( بيضاء الل��������ون حيث توقف على 
مسافة من الش��������ارع العام وأثناء ذلك أشار 
إلى س��������يارة نوع )ب��������ي ام دبل يو( ذات لون 
رصاص��������ي واخبرني أنها س��������يارة املجنى 
عليه وطلب مني مراقبتها بعد أن يستقلها 
وفي حوالي الساعة الثامنة والنصف غادر 
املتهم )ب( املكان وطلب مني التواصل معه 
عبر الهاتف وعندها شاهدت املجنى عليه 
وهو يرتدي دشداشة بيضاء اللون واستقل 
س��������يارته حيث قمت اللحاق ب��������ه بدراجتي 
النارية فق��������ام املجنى علي��������ه بالدخول الى 
محطة البنزين قرب املجسر حيث انتظرته 
على الش��������ارع العام وبع��������د خروجه تبعته 
واتصل��������ت باملته��������م )ب( وأخبرته بوجهته 
وطلب مني االستمرار بمالحقته وبالفعل 
ق��������د اس��������تمررت بمالحقته حت��������ى دخل في 
إح��������دى األفرع في املنطق��������ة وعند محاولته 
التوق��������ف أمام إحدى الدور وقبل أن يترجل 
من السيارة شاهدت قيام املتهم )ب( الذي 
خرج من خلف إحدى السيارات التي كانت 
متوقفة في ذلك الش��������ارع وكان يحمل بيده 
مس��������دس نوع )اج اس( الذي شاهدته مرارًا 
لدي��������ه واخ��������ذ يوجه ع��������دة أطالق��������ات نارية 
من مسدس��������ه باتج��������اه املجن��������ى عليه ومن 
ثم اس��������تقل س��������يارته نوع جارجر وبسبب 
خوف��������ي من االطالق��������ات النارية فقد غادرت 
محل الحادث وتوجهت إلى محل س��������كني 
كم��������ا ق��������ام املتهم��������ني )ب( و ) غ( بتهديدي 
ومراقبتي علما إني لم استلم من املتهمني 
أي مبلغ مال��������ي وان مهمتي ف��������ي الجريمة 

هي مراقبة املجنى عليه فقط. 
قررت املحكمة إدانة املتهم )ع( وفق أحكام 
امل��������ادة )406( من قان��������ون العقوبات تحديد 
املحكمة  بمقتضاه��������ا وحكم��������ت  العقوب��������ة 
على املدان )ع( باإلعدام ش��������نقًا حتى املوت 
اس��������تنادا ألحكام املادة 406 / 1/ أ عقوبات 
وبداللة مواد االشتراك )47 و 48 و 49 ( منه 
وبدالل��������ة أمر مجلس ال��������وزراء رقم 1/3 أوال 
/4 لس��������نة 2004 واحتساب مدة موقوفيته 
وص��������در الق��������رار باالتفاق اس��������تنادا ألحكام 
امل��������ادة 182 /أ األصولي��������ة حكم��������ًا وجاهيا 
 للتميي��������ز والتميي������ز التلقائي وأفهم 

ً
قابال
علنًا.
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■ المحكمة أصدرت حكما باالعدام ضد المدان
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صحيفة شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

■ بغداد/ سحر حسين 

واش��������ار محمد الى "تسجيل عدة دعاوى 
في محاكم بغداد الكرخ والرصافة تؤكد 
قي��������ام الزوجة باالعتداء عل��������ى الزوج عن 
طري��������ق الخيانة"، موضحًا انه "في اآلونة 
االخيرة ظهرت دعاوى تتعلق بالخيانة 
الزوجي��������ة عن طري��������ق اس��������تخدام مواقع 
التواص��������ل االجتماعي من قب��������ل الزوجة 
حيث يكون الزوج هو املش��������تكي في هذه 
الدع��������وى وه��������ي كثيرة قياس��������ا لتوس��������ع 
اس��������تعمال مواقع التواص��������ل االجتماعي 

واالنترنت". 
ويع��������زو محم��������د ازدي��������اد الخالف��������ات بني 
االزواج وتفش��������ي جرائم العنف األس��������ري 
ال��������ى "أس��������باب اقتصادي��������ة واجتماعي��������ة 
واخالقي��������ة، إذ أن للحال��������ة االقتصادي��������ة 
ملعيل االس��������رة وقلة مورده أثرا كبيرا في 
ازدياد حاالت العنف األسري بسبب عدم 
تلبية احتياج��������ات الزوجة واألوالد، كما 
ان مستوى التعليم عند الزوج والزوجة 
س��������بب من أسباب حدوث خالفات بينهم 
بس��������بب الفرق في الوعي بينهم ما يؤدي 
ال��������ى تعني��������ف الزوج��������ة م��������ن قب��������ل الزوج 

وإظهار سطوته عليها".
وع��������د محم��������د "دع��������اوى تعني��������ف االب��������اء 
البنائه البالغني سن الرشد بالقليلة في 
املحاكم"، عازيًا الس��������بب ال��������ى "عدم رغبة 
االبناء بتقديم الش��������كوى عل��������ى آبائهم"، 
مشيرا إلى "وجود دعاوى تقام من االباء 
واالمهات ضد أبنائهم البالغني بس��������بب 
قيامهم باالعت��������داء عليهم وتعنيفهم اما 
بس��������بب الحال��������ة االقتصادي��������ة او الحالة 

االجتماعية لطرفي الدعوى".
وتاب��������ع "كم��������ا توج��������د دع��������اوى تتعل��������ق 
العه��������د  حديث��������ي  األطف��������ال  باس��������ترداد 
بال��������والدة او م��������ن ص��������در لهم ق��������رار حكم 
قضائ��������ي بحضان��������ة االطف��������ال وامتن��������اع 
ال��������زوج او الزوجة عن تس��������ليم الطفل ملن 

صدر له قرار الحكم بالحضانة". 
واكم��������ل ايض��������ًا "توج��������د دع��������اوى غصب 

مستمس��������كات الزوجة او الزوج في حالة 
حص��������ول خالف��������ات ب��������ني الطرف��������ني وترك 
احدهم��������ا ال��������دار"، موضح��������ا ان "العن��������ف 
األسري ظاهرة س��������لبية مخالفة للفطرة 
البش��������رية وملب��������ادئ األدي��������ان الس��������ماوية 
والقوان��������ني الوضعي��������ة ذل��������ك أن األس��������رة 
اس��������اس املجتمع ومن اجل حمايتها من 
التفكك وحماية أفرادها دفعت الدول الى 
اصدار القوانني الخاصة لحماية األسرة 
من التفكك والعراق واحد من هذه الدول 
حي��������ث وردت نصوص عقابي��������ة في عدة 

قوانني تجرم العنف االس��������ري ومن هذه 
القوان��������ني هو قانون العقوب��������ات العراقي 
النافذ رقم 111 لسنة 1969 املعدل وقانون 
االحوال الشخصية رقم 180 لسنة 1959 
وقان��������ون رعاي��������ة االحداث رقم 76 لس��������نة 
1983 حي��������ث نص في قان��������ون العقوبات 
العراقي على الجرائم التي تمس االسرة 
في امل��������واد )376 – 380( وتتعلق بجرائم 
الزنا وعق��������د الزواج الباط��������ل وتحريض 
الزوج��������ة عل��������ى الزنا كما ن��������ص في املواد 
)381-385( على الجرائم املتعلقة بالبنوة 

ورعاي��������ة القاص��������ر وتعري��������ض الصغ��������ار 
والعج��������زة للخطر وهج��������ر العائلة وعدم 

تسديد النفقة املحكوم بها". 
واش��������ار محمد إل��������ى ان "قانون العقوبات 
العراق��������ي قد ش��������دد العقوب��������ة املنصوص 
عليها في بعض الجرائم اذا كان املجنى 
علي��������ه من اص��������ول الجاني وه��������ذا ما ورد 
ف��������ي امل��������ادة )414( ف��������ي الفق��������رة )3 ( منه 
حي��������ث نص��������ت )يعتب��������ر ظرفا مش��������دد اذا 
كان املجن��������ى عليه من اص��������ول الجاني(, 
وكذلك املادة )406( الفقرة )د( حيث شدد 

العقوبة واعتبرها ظرفا مش��������ددا اذا كان 
املجنى عليه من اصول الجاني".

 اما العنف األس��������ري ف��������ي قانون األحوال 
الشخصية فقد أوضح القاضي ان "املادة 
)40( من قانون األحوال الشخصية أجازت 
ل��������كل من الزوجني حق طل��������ب التفريق اذا 
اض��������ر اح��������د الزوج��������ني بال��������زوج االخر او 
بأوالدهم��������ا ضررا يتعذر معه اس��������تمرار 
الحياة الزوجية"، مبينًا ان "اعتداء الزوج 
عل��������ى زوجت��������ه بالض��������رب املب��������رح يعتبر 
ضررا جس��������يما يبيح للزوج��������ة التفريق 
القضائ��������ي ذل��������ك ان الضرب املب��������رح الذي 
ينجم عنه اضرار جسيمة يخرج من حق 
الزوج ف��������ي تأديب زوجته املقرر ش��������رعا 
وقانونا كما ان للزوج ايضا نفس الحق 
في حالة حصول ضرر جسيم يصيبه او 

يصيب أوالده". 
 وتطرق محمد الى )النهوة العشائرية( 
قائال إن "قانون األحوال الشخصية منع 
النهوة العشائرية حيث ورد في املادة )9( 
منه )ال يح��������ق ألي من األقارب او األغيار 
إكراه اي ش��������خص ذكرا كان ام انثى على 
الزواج دون رضاه ويعتب��������ر عقد الزواج 
باالك��������راه باطال اذا لم يت��������م الدخول كما 
ال يح��������ق الي من االق��������ارب او االغيار منع 
م��������ن كان اهال للزواج بموجب احكام هذا 
القانون من ال��������زواج(( وقد حدد عقوبات 

خاصة ملا ورد أعاله.
وبني محمد تصنيفات العنف األس��������ري 
"قان��������ون  ان  موضح��������ًا  القان��������ون،  وف��������ق 
العقوب��������ات ح��������دد ف��������ي م��������واده العقابية 
تصنيفات العنف األس��������ري حيث بني في 
املادة )413( عقوبة الضرب الذي يس��������بب 
اذى او مرضا وهو ما سار عليه القضاء 
العراق��������ي وقد عاقب في املادة )415( على 
اي اعت��������داء او ايذاء خفيف ل��������م يترك اثرا 
بجس��������م املجنى عليه، وف��������ي املادة )412( 
عاقب بالس��������جن على الضرب واالعتداء 
اذا كان الجان��������ي قاص��������دا إح��������داث االذى 
وترك عاهة مس��������تديمة في جسم املجنى 

عليه".

وع��������ن دور القض��������اء في مواجه��������ة العنف 
االس��������ري أكد ان "القض��������اء العراقي اتخذ 
عدة إجراءات في ما يخص جرائم العنف 
االسري كونها اصبحت ظاهرة متزايدة 
تهدد وحدة االسرة العراقية وحرصا منه 
ملعالج��������ة هذه الظاه��������رة، واصدر مجلس 
القضاء االعلى املوقر البيان املرقم 9 لسنة 
2021 والذي تم بموجبه تشكيل محكمة 
تحقي��������ق ومحكم��������ة جن��������ح متخصص��������ة 
بالنظر بقضايا العنف األس��������ري إضافة 
الى أعمالها ويكون مقرها في كل منطقة 

استئنافية".
يك��������ون  أن  ق��������رر  "املجل��������س  أن  وأض��������اف 
التحقي��������ق واملحاكمة في ش��������كوى العنف 
األسري حسب االختصاص املكاني ملحل 
وقوع الجريمة اضافة الى املحاكم التي تم 
إنشاؤها بالبيان املشار اليه انفا وبذلك 
يكون في كل محكمة بداءة تابعة ملجلس 
القضاء االعلى محكمة تحقيق ومحكمة 

جنح مختصة بالعنف األسري". 
وع��������ن الي��������ة التبليغ ع��������ن وق��������وع حاالت 
العن��������ف االس��������ري فقد أوض��������ح محمد أن 
"وزارة الداخلية قد خصصت رقم هاتف 
خ��������اص للتبلي��������غ واالخب��������ار ع��������ن حاالت 
العنف االس��������ري وكذلك عن طريق مواقع 
الحض��������ور  او  االجتماع��������ي  التواص��������ل 
الشخصي الى مديرة قسم حماية االسرة 
والطفل او الى اي جهة تحقيقية أخرى"، 
الفتًا ال��������ى "تم معالجة كثي��������ر من حاالت 
العن��������ف األس��������ري التي تم االب��������الغ عنها 
عن طري��������ق الهاتف او ع��������ن طريق مواقع 

التواصل االجتماعي".
ودعا محمد إلى "ضرورة تنظيم ندوات 
تعريفية بحقوق األطفال والزوجة وبيان 
واجب��������ات االب��������اء واالمه��������ات واالبتع��������اد 
عن اي س��������بب يؤدي الى العنف االس��������ري 
وزي��������ادة الوع��������ي الترب��������وي واالخالق��������ي 
والديني والثقافي بني الناس والتعريف 
على ان االس��������رة هي اساس املجتمع وان 
صالحها هو صالح املجتمع باكمله من 

اجل الحد من ظاهرة العنف األسري".

محاكم الرصافة تسجل أعلى حاالت التعنيف 
ضد النساء خالل 2021

صحة ميسان تكرم القضاء لدوره 
الكبير خالل جائحة كورونا

1896 معاملة زواج ثان خالل ثالثة أشهر

■ ميسان / أحمد الزبيدي

كرمت دائ��رة صحة ميسان 
محكمة  رئ������ي������س  ال�����س�����ي�����د 
استئناف ميسان االتحادية 
القاضي حيدر حنون نظرًا 
التي  االستثنائية  للجهود 
ق��دم��ه��ا ال��ق��ض��اء خ���الل أيام 

جائحة كورونا. 
وذك����ر م��راس��ل "ال��ق��ض��اء" أن 
"ه������ذا ال���ت���ك���ري���م ج�����اء خالل 
رئيس  ال�����س�����ي�����د  ح������ض������ور 

االستئناف للمؤتمر الطبي 
عشر  ال������ث������ان������ي  ال������س������ن������وي 
ال����ذي أق��ام��ت��ه دائ�����رة صحة 

ميسان".
ف���ي املؤتمر  ك��ل��م��ت��ه  وخ����الل 
ثمن رئيس املحكمة الجهود 
"الجيش  ي����ب����ذل����ه����ا  ال������ت������ي 
االب��ي��ض"، داع��ي��ًا ف��ي الوقت 
الرعاية  ت��ق��دي��م  ال����ى  ن��ف��س��ه 
املواطنني  ل��ج��م��ي��ع  ال��ط��ب��ي��ة 
بما يحفظ كرامتهم متمنيًا 
القطاع  والس��ي��م��ا  للجميع 

الزاهر  امل��س��ت��ق��ب��ل  ال��ص��ح��ي 
في املراحل القادمة.

وم������ن ج���ه���ة أخ��������رى، حضر 
استئناف  م��ح��ك��م��ة  رئ���ي���س 
القاضي  االتحادية  ميسان 
ح����ي����در ح����ن����ون زاي��������ر حفل 
تخرج )أطفال روضة براعم 
رئاسة  ف��ي مبنى  ال��ق��ض��اء( 
االستئناف بحضور املدعي 
القاضي زينب  الرئاسة  في 
رياض  ول��ي ومشرفة  عزيز 
األط��ف��ال ف��ي م��دي��ري��ة تربية 

ميسان وأولياء األمور حيث 
برعمًا  )ث�������الث�������ون(  ت����خ����رج 
القضاة  ال���س���ادة  أب���ن���اء  م���ن 
وامل��وظ��ف��ني وامل���وظ���ف���ات في 

هذه املحكمة.
بأن  أك��د  االستئناف  رئيس 
البراعم  م����ن  ج���ي���ل  ت��ن��ش��ئ��ة 
الضمان  ه������و  وت����ع����ل����ي����م����ه 
السيما  ال��س��ل��ي��م  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ب��ال��ق��رب م���ن آبائهم  وأن���ه���م 
او تكلفة، مؤكدًا  وب��ال عناء 
ح�����رص�����ه ع����ل����ى ت����وف����ي����ر كل 
ال������ت������ي من  امل�����س�����ت�����ل�����زم�����ات 
بواقع  ال����ن����ه����وض  ش���أن���ه���ا 
ه���ذه ال���روض���ة ال����ذي أثبتت 
خ��الل تخريج  جدارتها من 
أج���ي���ال ع��ب��ر ال���س���ن���وات في 

املحكمة.
م����ش����رف����ة ري���������اض االط�����ف�����ال 
ف��ي م��دي��ري��ة ت��رب��ي��ة ميسان 
الكاظم  عبد  أسماء  السيدة 
الكبيرة  ب��ال��ج��ه��ود  أش����ادت 
رئيس  السيد  يبذلها  التي 
املحكمة بتوفير احتياجات 
الروضة مما يولد دافعًا لدى 
التعليمية بإيصال  الكوادر 
املعلومات لبراعمنا األعزاء 
التخرج  ح���ف���ل  خ���ت���ام  وف�����ي 
رئ������ي������س  ال��������س��������ي��������د  وزع 
ه�����داي�����ا على  االس����ت����ئ����ن����اف 
متمنيًا  الخريجني  البراعم 
ل�����ه�����م امل����س����ت����ق����ب����ل ال������زاه������ر 

والتوفيق في حياتهم.
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■ بغداد / القضاء

سجلت محاكم البالد 1896 معاملة 
زواج ثان خالل ثالثة أشهر بحسب 
أصدرته��������ا  رس��������مية  إحصائي��������ة 
دائ��������رة العالق��������ات العامة والش��������ؤون 
القانونية/ قسم البحث االجتماعي 
في مجلس القضاء األعلى، لألشهر 
كانون الثاني، شباط واذار املاضية.
وذكر مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
"االحصائي��������ة  أن  األعل��������ى  القض��������اء 
اوردت املجموع للمعامالت املنجزة 
خ��������الل الفص��������ل االول من ع��������ام 2022 
ب��������� ) 6030( معامل��������ة"، الفت��������ة الى ان 
"معامالت مكاتب البحث االجتماعي 
أنجزت ما مجموع��������ه )3801 ( حجة 
أذن بال��������زواج الثاني وحجة ضرورة 
قصوى كان نصيب "حجة الضرورة" 
حج��������ة  )1896( و  حج��������ة   )1905( 

أذن زواج ثان".
وتلف��������ت االحصائية ال��������ى أن "حجج 
الزواج الثاني س��������جلت أعلى نس��������بة 
نين��������وى  اس��������تئناف  رئاس��������ة  ف��������ي 
االتحادية، حيث بلغت )339 ( حجة 
تلته��������ا رئاس��������ة اس��������تئناف البصرة 
االتحادي��������ة حيث بلغت )222( حجة، 
ومن ثم رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
ص��������الح الدي��������ن االتحادي��������ة إذ بلغت 

)196( حجة.
وع��������زت اإلحصائي��������ة ارتفاع نس��������ب 
حج��������ج ال��������زواج الثان��������ي إل��������ى ع��������دة 
أس��������باب، منه��������ا العق��������م أو االصاب��������ة 
باألم��������راض املزمن��������ة، ورغب��������ة الرجل 
بزوجة ثانية الس��������يما عند تحس��������ن 

وضعه االقتصادي.
 وف��������ي م��������ا يتعل��������ق بدع��������اوى الضم 
املعروض��������ة عل��������ى محاك��������م األحداث 
كافة  االس��������تئناف  لرئاسات محاكم 

فق��������د بلغ��������ت )213( دع��������وى واحتلت 
فيها محكمة اح��������داث كربالء املرتبة 
االولى بمجم��������وع )65( دعوى، فيما 
البص��������رة  اح��������داث  محكم��������ة  كان��������ت 
 )37( بمجم��������وع  الثاني��������ة  باملرتب��������ة 
معامل��������ة ضم ، ام��������ا املرتب��������ة الثالثة 
فق��������د كان��������ت ملحكمة اح��������داث نينوى 

بمجموع )33( معاملة ضم. 
وف��������ي م��������ا يتعل��������ق بدع��������اوى مراقبة 
الس��������لوك املعروض��������ة ام��������ام محاك��������م 
االح��������داث فقد بلغ��������ت )1492( دعوى 
مراقبة س��������لوك كانت محكمة احداث 
النج��������ف والبصرة باملرتب��������ة االولى 
بمجم��������وع )208(، اما املرتبة الثانية 
فقد ج��������اءت ملحكمة اح��������داث كربالء 
 ، بمجم��������وع حس��������م )191( معامل��������ة 
احتلته��������ا محكمة  الثالثة  واملرتب��������ة 
 )168  ( بمجم��������وع  املثن��������ى  اح��������داث 

معاملة.

سجلت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية )3710( دعاوى عنف اسري خالل عام 2021 موزعة على نحو )14( 
حالة تعنيف لالطفال و)166( حالة تعنيف لآلباء واملتبقي خاص بتعنيف النساء.

وقال قاضي محكمة تحقيق الرصافة السيد باسم صالح محمد في حديث إلى "القضاء" إن "ابرز دعاوى التعنيف األسري 
هي الدعاوى التي تحرك من الزوجة بحق زوجها"، منوهًا إلى  "وجود حاالت تعنيف الزوجة لزوجها اال انه ال يتم اإلخبار 

عنها من قبل الزوج لشعوره بالخجل من الناحية االجتماعية ومن اجل املحافظة على هيبته داخل املجتمع الذي ينتمي إليه 
سواء كان من عشيرته او منطقته التي يسكن فيها".

■ تزايد ضحايا العنف األسري في العراق

■ العقم وتحسن الحالة المعيشية وراء االرتباط بزوجة ثانية 
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ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

علمًا أن أراء الكتاب ال تعرب بالضرورة عن املوقف الرسمي للقضاء العراقي.

مما ال يدع��������و الى الش��������ك ان العقوبة قديمة 
ِقَدم نشوء املجتمعات وطريق فرضها بحق 
الجاني مرت بمراحل متعددة، وكان لتطور 
املجتمعات اثر في تطور فرض العقوبة الى 
ان اصبح��������ت الدول��������ة هي الراعي��������ة للتنظيم 
االجتماع��������ي واخذت عل��������ى عاتقها تحقيق 
االم��������ن والعدال��������ة ف��������ي املجتم��������ع ومحارب��������ة 
الجريم��������ة بوصفه��������ا ظاه��������رة اجتماعية ال 
ظاه��������رة مادي��������ة أي عبارة عن فع��������ل واثاره، 
ذل��������ك ان ضرره��������ا يتع��������دى املجن��������ى علي��������ه 
ويمس امن املجتمع وس��������المته وأن وسيلة 
الدولة لتحقي��������ق اهدافها في حماية حقوق 
االف��������راد وحرياتهم هو القانون الذي عهدت 
بتطبيقه الى الس��������لطة القضائية بوصفها 
اح��������دى س��������لطاتها العامة وف��������رض العقوبة 
عل��������ى الجاني بقصد تحقيق الردع الخاص 
للمج��������رم والعام للمجتمع ذل��������ك ان العقوبة 
هدفه��������ا اجتماعي مما اعطى للمجتمع حق 
تعقب الجان��������ي وفرض العقوب��������ة عليه وان 
تحقيق ذلك يتم عن طريق اجراءات متعددة 
مما حدا بالش��������رع الى وضع قواعد اجرائية 
الى جانب القواعد املوضوعية ومما تتصف 
به القواع��������د االجرائية انها قواعد ش��������كلية 
تنظم وس��������ائل تطبيق القانون املوضوعي 
بهدف ضمان حقوق االفراد واملجتمع على 
حٍد سواء , وقد اولى املشرع هذه االجراءات 
م��������ن االهمية بما تتناس��������ب مع الهدف منها 
ملا لها من مس��������اس بحرية االفراد قاصدًا ان 
يكون املس��������اس بالقدر الض��������روري لتحقيق 
الهدف مع توافر الضمانات للمتهم للدفاع 
عن نفسه , ويذهب جانب من الفقه الجنائي 
)د. احم��������د فتحي س��������رور في الوس��������يط في 
قانون االج��������راءات الجنائي��������ة( ان االعتراف 
يجمع بني كونه اجراء يباشرُه املتهم ودليل 

تأخذ ب��������ه املحكمة , فاألدالء باالعتراف امام 
املحكم��������ة هو اجراء م��������ن اج��������راءات االثبات 
ومضم��������ون االعتراف ذاته ه��������و الدليل الذي 
تعتم��������د علي��������ه املحكم��������ة وغالبًا م��������ا يكون 
االعتراف ثمرة استجواب املتهم امام سلطة 
التحقي��������ق واالعتراف هو اق��������رار املتهم على 
نفس��������ه بصحة ارتكابه للتهمة املسندة اليه 
وهو س��������يد االدلة واقواه��������ا تأثيرًا في نفس 
القاض��������ي وادعاها ال��������ى اتجاهه نحو االدلة 
)1( )د. رؤوف عبي��������د ف��������ي مبادئ االجراءات 
الجنائي��������ة 1983( يتب��������نّي م��������ن التعري��������ف ان 
االعتراف في خالصته هو اقرار املتهم على 
 او جزءًا 

ً
نفسه بالوقائع املنس��������وبة اليه كال

بمعنى اخر هو شهادة الشخص على نفسه 
بم��������ا يضرها . وحيث ان اق��������رار املتهم أقرب 
الى الصدق من ش��������هادته على غيره لذا ُعّد 
االعتراف اقوى من الشهادة أي بمعنى اخر 
هو تقرير او اع��������الن وأن موضوعه ينصب 
عل��������ى الواقع��������ة س��������بب الدع��������وى الجزائي��������ة 
ونسبتها الى شخص معني ومن موجبات 
صحة االعتراف ان يصدر عما تنس��������ب اليه 
الواقعة بما يترتب عليه من قيام املسؤولية 
الجنائية عنها ومفاد ه��������ذا القول ان املتهم 
ه��������و املق��������ر وهو نفس��������ه ال��������ذي تنس��������ب اليه 

الواقعة موضوع االقرار.
وجوهر القول ان االعتراف هو اقرار املتهم 
على نفسه ونسبة الجريمة كلها او بعضها 
لُه , وبذلك يكون االعتراف عمل ارادي ينسب 
به املتهم لنفس��������ه وقائع ارت��������كاب الجريمة 
ويخض��������ع تقدير االعت��������راف كدليل تقديري 
للمحكم��������ة ألن املحكمة تنزل��������ه املنزلة التي 
تراه��������ا وتخضعه لتقديره��������ا الذي تطمئن 
اليه. وحيث ان الدلي���������ل هو الوس��������يلة محل 
البحث في التحقيقات لغرض اثبات صحة 

واقع��������ة تهم الجريمة او ظ��������رف من ظروفها 
املادي��������ة والش��������خصية ويت��������م ادراك معن��������ى 
ذلك بأس��������تخدام االس��������لوب العقلي واعمال 
املنطق ف��������ي وزن تل��������ك الواقع��������ة وتقديرها 
ليصب��������ح املعنى املس��������تمد م��������ن مضمونها 
اكث��������ر دقة في داللته , أي بمعنى تأس��������يس 
الدلي��������ل عل��������ى الواقع��������ة الن الواقع��������ة تمثل 
العنص��������ر املوضوعي بالقناع��������ة القضائية 
وأن االس��������لوب العقلي هو الس��������بيل ألدراك 
معنى الواقع��������ة لذلك جاء نص املادة )217( 
من قانون اصول املحاكمات الجزائية, على 
ان )أ- للمحكم��������ة س��������لطة مطلق��������ة في تقدير 
اقرار املتهم واالخذ به س��������واء صدر امامها 
او امام قاضي التحقي��������ق او محكمة اخرى 
في الدع��������وى ذاتها او في دعوى اخرى ولو 
عدل عنُه بعد ذل��������ك , ولها ان تأخذ بأقراره 
ام��������ام املحق��������ق اذا اثبت له��������ا بالدليل املقنع 
أنُه ل��������م يكن للمحقق وق��������ٍت كاٍف ألحضاره 
ام��������ام القاض��������ي لتدوين اق��������راره وجاء نص 
الفق��������رة )ب( من املادة اع��������اله بأنُه "ال يجوز 
االخذ باإلقرار في غير االحوال املذكورة في 
الفقرة )أ("(. نس��������تقرئ من نص املادة )217( 
من قان��������ون اصول املحاكم��������ات الجزائية ان 
االعت��������راف بوصفه من االدلة التقديرية مما 
يجب عدم املغاالة في صحته فلربما تكون 
الدواف��������ع من روائه لي��������س القصد منها قول 
الحقيقة مما يس��������توجب وزن��������ه وزنًا دقيقًا 
وال يأخ��������ذ ب��������ه إال إذا كان مطابقًا للحقيقة 
وتواف��������رت ش��������روط صحته، كم��������ا للمحكمة 
 
َ
تجزئت��������ه واالخذ بم��������ا تراه من��������ه صحيحا

واطراح م��������ا عداه غير ان��������ُه ال يجوز تأويله 
او تجزئت��������ه اذا كان ه��������و الدليل الوحيد في 
الدع��������وى / امل��������ادة 219 م��������ن قان��������ون اصول 

املحاكمات الجزائية.

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

االعتراف إجراء يباشرُه المتهم 
ودليل تأخذ به المحكمة

يش��������كل النص واحدًا من تجليات اللغ��������ة الباحثة عن 
املقترن املعرفي سواء أكان ذهنيا تصوريا او ظاهريا، 
لذل��������ك هيمن الخط��������اب بأدوات��������ه املتس��������عة واملقترنة 
باس��������تجابة الحواس على ُمدركاتنا، وبالتالي احكم 
ختصر 

ُ
قبضته على ردة أفعالنا الس��������لوكية، وهو بامل

بالطبيع��������ة والتطب��������ع والت��������ي ُجبلت عليه��������ا ذواتنا، 
فراحت تبحث عن مش��������تركاتها املفاهيمية لديمومة 
التعايش، فال يمكن ملرحلة االيماء واالشارة ان تكون 
 عن املف��������ردة والجملة واذا وُج��������دت االيماءة أو 

ً
بدي��������ال

االش��������ارة كدليل تعبي��������ري فهي محص��������ورة براهنها 
الظرفي املكاني والزماني او بحسب ذاتية املتلقي او 
عد بداية التدوين، بوتقة املنتظم الحياتي 

ُ
املرسل، وت

ومفصليته املرحلية، وهي املرحلة التي شهدت ظهور 
القانون االول اداة التي تش��������د الجميع برابط عالئقي 
تنظيم��������ي، وفه��������رس لج��������داول الحق��������وق وااللتزامات 
فص��������ارت مدونات��������ه اآلم��������ر والناه��������ي، والن املتلقي ال 
يج��������د بدًا منه، لذلك أعلن الخض��������وع واالنقياد فصار 
التقسيم والتصنيف والتمييز والرئيس واملرؤوس، 
وقائم��������ة طويلة م��������ن جزئي��������ات وكليات كله��������ا تتجه 
صوب املنتظم -بكس��������ر الضاد- والسؤال هل للمنتظم 
ادوات��������ه التنظيمية، وماهي غايات��������ه وبالتالي اهدافه 
املرج��������وة من ه��������ذه املنظوم��������ة ؟ الحقيق��������ة، ليس هذا 
الس��������ؤال راهن اللحظة واليوم واالمس , بل هو منتم 
ماضوي يش��������ير الى الب��������دء ويتعكز عل��������ى منتج كان 

عصارة الجهد والهمة والنش��������اط وايضا االلم والدم 
والدموع.. والنص املدون الذي ارشف ملرحلة حياتية 
جديدة، هو عالمة للتص��������ور اوال وللصورة اخيرًا، و 
ملش��������هد تراكمي طوي��������ل وازلي يدع��������ى )الحياة(، والن 
الحي��������اة بتفاصيله��������ا املذكورة بحاج��������ة الى النص / 
القانون، كانت الوالدات امليمونة للش��������رائع القانونية 
سواء اكان ببعدها االسطوري الرمزي او الحضوري 
الديني او القانوني الوضع��������ي، والنص هو الجزئية 
لذل��������ك يقترب م��������ن مفهوم القاعدة غير ان��������ه اعم منها، 
والن��������ص هو اللغة والكالم ال��������ذي ال يحتمل اال معنى 
واحدا و ال يحتمل التأويل بحسب ما يراه ابو حامد 
الغزال��������ي ف��������ي )كتابه املس��������تصفى في عل��������م االصول، 
ج1، ص384 ( ام��������ا النص ل��������دى األصوليني فله معان 
متع��������ددة وهي كل ملفوظ مفه��������وم املعنى من الكتاب 
والسنة، س��������واء كان ظاهرا او مفسرا، عاما او خاصا 
حقيقة او مجازا، وألن عامة ما ورد من الله تعالى في 
كتابه املحكم ومن رسوله االمني )ص( فهو من النص، 
والن��������ص مقترنا باملوضوع، قد يك��������ون متنوعا ادبيا 
او اقتصاديا او يك��������ون قانونا وهنا يكون موضوعه 
قاع��������دة او مجموع��������ة قواعد تحكم س��������لوك االفراد في 

الجماعة والتي يتعني عليهم الخضوع لها. 
وللن��������ص القانوني ايض��������ا انواعه فقد يك��������ون مدنيا 
او جزائي��������ا بتفرعات كل منهم��������ا، فالجزائي قد يكون 
موضوعي��������ا او اجرائي��������ا، وللنص هدف ع��������ام مقترن 

باملصلح��������ة، فلكل ن��������ص مصلحة اقت��������رن بحمايتها، 
واملصلح��������ة جلب املنفعة، وأيًا تكن املصلحة مادية او 
معنوية، وبالتأكيد ان لهذا النص أساس��������ه الفلسفي 
ومتبن��������اه االخالقي والعرف��������ي والدين��������ي، وبما ان له 
أساس��������ا فان له خصائ��������ص باعتباره نص��������ا قانونيا 
ينظم السلوك االجتماعي وهو عام مجرد، واالهم انه 
مقترن بشقيه التكليف والجزاء، وألنه كذلك فهو نص 
آمر, له معاييره الش��������كلية واملوضوعية وله مصادره 
التي ينفرد بها فمصدره التشريع ومرتكزه ومحددة 
مب��������دأ ال جريمة و ال عقوبة إال بن��������ص، وبعد أن بينا 
ماهية النص وأسسه وخصائصه البد لنا وان نشير 
ال��������ى آليات وجوده وتش��������كالته الخلقي��������ة في مصانع 
الصياغ��������ة النصية، فالصياغة القانونية هي تحويل 
امل��������ادة االولية التي يتكون منه��������ا القانون الى قواعد 
منضبطة محددة، وللصياغة ش��������روطها وهي: الدقة 
واملنطقي��������ة ولها انواعه��������ا: الجم��������ود واملرونة، وعلى 
 آمرًا مقترنًا بالجزاء، اال 

ً
ضوء ذلك ولد النص مكتمال

ان هناك ثيمة معرفية وحقيقة مهمة تقترن بكل ذلك، 
فالخال��������ق للن��������ص الجزائي هو إنس��������ان لذلك ال يمكن 
التصور باكتماله دون نقص او عوز او عيب يلحقه، 
وهن��������ا ينصب التس��������اؤل عن عيوب الن��������ص الجزائي 
املقترن بالجزاء وقبله��������ا التكليف، واثر هذه العيوب 
على حي��������اة النص وبالتالي عل��������ى متلقي هذا النص 

واملنتظمني تحت فرضيات أحكامه.

 إن النص وكما أسلفنا هو نص وضعي يأبى الكمال 
واملطل��������ق طبعا ومنطقا ال اختي��������ارا، والنص تعتريه 
عيوب أهمها : عيب الغم��������وض : والغامض في اللغة 
الخفي وفي االصطالح اللفظ الذي ال تكون داللته على 
املعن��������ى واضحة , وقيل في غم��������وض النص، ان هناك 
أس��������بابا بعضه��������ا يتعلق بألفاظ الن��������ص، فهو وضع 
لفظ ألكثر من معنى، كلفظ متش��������ابه او لفظ مش��������ترك 
وللمشترك صورتني معنوي وشكلي، معنى مشترك 
بني اف��������راده وقد يكون لفظيا وه��������و لفظ واحد ملعنى 
متعدد حقيقة مثال املشترك في القانون لفظًا مفردة 
)اإلجه��������اض( وقد اس��������تعمله املش��������رع بنف��������س املعنى 
وهو االس��������قاط في حاالت ثالث ت��������م ذكرها في قانون 
العقوب��������ات فمرة باملعنى االس��������قاط الوضع املبتس��������ر 
قب��������ل او ان الوالدة ووضع الجن��������ني بفعل جرمي بعد 
ان اس��������تقر حيا في بطن ام��������ه، واملعنى االخر االخراج 
ويعني س��������واء اكان الجنني غير متمتع بالحياة ام ال 
والثال��������ث إخراج الطفل حيا قب��������ل اوانه ال بقصد قتله 
وانم��������ا ال خفاء الحم��������ل.. وهنا يجب على املش��������رع أن 
يبتعد عن استعمال اللفظ املشترك في صياغة النص 
العقابي، اما اللفظ املتش��������ابه و ال��������ذي يحمل وجهني 
او أكثر مثاله اخذ األش��������ياء املدفون��������ة مع امليت، فهي 
ام��������ا تكون بدون مالك وتدخ��������ل في موضوع آخر وقد 
تكون للمالك فتكون سرقة وهذا االلتباس التطبيقي 
يلقي بظالله على التطبيق كونه يحمل االشتباه في 

س��������ريان النص، وقد يظهر االلتب��������اس من خالل تردد 
اللفظ بني املعنى اللغوي والقانوني مثاله ظرف الليل 
في القانون املصري ظرف مش��������دد في جريمة السرقة 
ودون تحديد، في حني حدده املشرع العراقي واعتبره 
الوقت املحصور بني غروب الش��������مس وش��������روقها، ام 
الغم��������وض املتعلق بصياغة النص بس��������بب اضطراب 
الصياغة كاعتم��������اده صيغة الجمل الخبرية في حني 
كان عليه اعتماد صيغة الجمل االنش��������ائية الطلبية، 
وكذلك الغموض بسبب لغة النص فقد تكون متكررة 
بألف��������اظ ذات معن��������ى واحد وهذا يس��������اهم في حدوث 
الغموض ويبتعد عن لغ��������ة النص الواضحة، وهناك 
غم��������وض متعلق بالهيكل الع��������ام للقانون فاألصل ان 
الهيكلية معتمدة على ش��������كل هيكل عام منس��������ق فأي 
تع��������ارض بني النص وحكمة تش��������ريعه وتعارض بني 
النص وغي��������ره وقد يكون تعارض حقيقي او ظاهري 
ومن العيب االخر هو النقص في النصوص القانونية 
وه��������ذه تعن��������ي: ان ال يجد القاضي نصا ف��������ي القانون 
املكت��������وب كقاع��������دة ليطبقها عل��������ى الن��������زاع املعروض 
امامه, وهذا يرجع الى طبيعة الحياة واتساعها على 
حس��������اب محدودية القانون وعدم احاطته باملستجد, 
تواجه العيوب بالتفس��������ير س��������وى كان تش��������ريعيا او 
قضائيا وللتفاسير الفقهية دور كبير في ذلك ضمن 
ضوابط واساليب ومبادئ وسيكون لنا وقفة إزاءها 

في مقال آخر.

عيوب النص الجزائي 

القاضي ناصر عمران 
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حجية الحكم القضائي 
الدستوري في العراق

الحك�����������م ه��������و النتيج�����������ة الفاص���ل��������ة ف�����������ي الخص���وم��������ة 
املعروض�����������ة ام�����������ام املحكم�����������ة وال�����������ذي يص�����������در وفق�����������ًا 
للمقتض���يات واالص���ول القانوني���ة املقررة, وبص���دوره 
تس�����������تنفذ املحكم�����������ة واليته�����������ا فيم�����������ا فص���ل��������ت في�����������ه, 
ويع������������د الحك������������م القض����ائي الدس������������توري اداة القض����اء 
الدس�����������توري لحماي���ة الدس���تور والحق���وق والحري���ات 
م�����������ن جه�����������ة ومب�����������دأ س�����������يادة  لألف�����������راد  االساس�����������ية 
القان��������ون من جه��������ة اخ��������رى وم����ا يترت������������ب علي�������������ه م����ن 
ص����يانة احك�����ام الدس������������تور م������������ن االنته����اك الرتباط����ه 
بموض������������وع الدول������������ة القانوني������������ة، اي خض��وع جمي��ع 
الس����������لطات العام��ة فيه��ا للق��انون عموم��ا والدس����������تور 
بش����������كل خ��اص كون��ه الق��انون االس��������مي، وه��ذا األخير 
س��يكون ب��ال معن��ى ل��و ك��ان بمق��دور الس��لطات العام��ة 
انتهاك��ه، ل��ذلك احت��وت الدس����������اتير عل��ى وج��ود هيئ��ة 
رقابي����������ة )محكم����ة دس������������تورية متخصص������������ة( تتمت��ع 
احكامه��ا بص��ف��������ة العلوي��ة و تت��ولى النظ����������ر ف��يم����دى 
مالئم����ة الق����وانني للدس����تور بص����فته الق����انون االعل����ى 
فض����ال ع����ن تفس����ير القواع����د الدستورية وصالحيات 
اخرى تتفاوت ضيقا واتس��������اعا بني التجارب الدولية 
املختلفة, ويكون محل الدعوى في القضاء الدستوري 
التعليم��������ات  أو  ال���نظ��������م  او  التش�����������ريعية  النص�����������وص 
توص���ال ال���ى الحك���م ام���ا بدس�����������توريتها وبراءتها م���ن 

جمي���ع اوج���ه البطالن او ع���دم دس���توريتها.
 وف��������ي العراق فأن املحكم�������������ة االتحادي��ة العلي��ا تفص���ل 
ف�����������ي القض���ايا الت���ي تنش�����������أ ع�����������ن تطبي�����������ق الق���وانني 
والتعليم�����������ات  واألنظم��������ة  والق�����������رارات  االتحادي�����������ة 
واإلجراءات الص���ادرة ع���ن الس���لطة االتحادي���ة ويكف���ل 
الق���ان��������ون ح���ق ك���لم���ن مجل���س ال���وزراء وذوي الش�����������أن 
م���ن االف���راد وغي���رهم بالطع���ن املباش�����������ر ل���دى املحكم���ة 

بعدم دس��������توريتها اس��������تنادًا للم��������ادة )93/ ثالثًا( من 
دستور جمهورية العراق لعام 2005 

وتع�����������د حجي���ة األمر املقض���ي وس�����������يلة فني���ة ابتكره���ا 
املش�����������رع لوض���ع ح���د للمنازع���ات وملن�����������ع رف���ع دع���وى 
جدي���دة ب���ني ذات الخص���وم ول���ذات الس�����������بب وبش�����������أن 
 
ً
ذات الحق�����������وق واملراك���ز القانوني����������ة الت��ي كان��ت مح��ال
ل��دعوى س��������ابقة, وقد نص�����ت املادة )94( م�����ن دس�����تور 
جمهورية العراق لع��������ام2005 الناف�����ذ على ان )ق�����رارات 
املحكم�������������ة االتحادي��ة العلي��ا باتة وملزم��ة للس����������لطات 
كاف����������ة( وك��ذل��������ك ن��صت امل��������ادة )5/ ثانيًا( م����������ن ق��انون 
املحكم��ة االتحادي�������������ة العلي�����ا رق�����م )30( لس�������������نة 2005 
عل�����ى ان )االحك�����ام والق�����رارات الت�����ي تص�����درها املحكم���ة 
االتحادي�����������ة العلي�����������ا بات�����������ة( ونص���ت امل��������ادة )17( م���ن 
النظ���ام ال���داخلي للمحكم���ة رق���م )1( لس�����������نة 2005عل���ى 
أن )األح��������كام والق���رارات الت���ي تص���درها املحكم���ة بات���ة 
ال تقب���ل اي طري���ق م���ن طرق الطعن, واستنادًا ملا تقدم 
فأن الحك���م القض���ائي الدس���توري الصادر من املحكم�����ة 
االتحادي��ة العلي��ا في العراق يتمتع بالحجي���ة املطلق���ة 
ال النس�����������بية اي ان���ه يح���ل الن���زاع مرة واحدة ونهائية 
وال يس��������مح بإثارة هذا املوضوع مرة ثانية ويقتص���ر 
نطاق��������ه عل���ى ال���ن��������ص او النص�����������وص القانوني���ة الت���ي 
اث�يرت مسألة عدم دستوريتها وفصلت فيها املحكمة 
وال يمتد الى غيرها من القوانني, وال يقتص���ر اثره عل���ى 
الخص���وم ف�����������ي ال���دعاوى الت���ي ص�����������درت فيه���ا وانم��ا 
ينص��رف اث��������ره ال��ى الكاف��ة وتلت����������زم ب��ه جمي��ع جه��ات 
القض����������اء وجمي����������ع س����������لطات الدول��ة فه�����������ذه النهائي���ة 
تكس���ب احك���ام املحكم���ة حجي���ة األمر املقض����ي وقوت����ه 
لتص����بح عنوان������������ا للحقيق����ة وإعالنا لص����حيح أحكام 

الدس����تور فيم����ا فصل فيها.

القاضي د. صفاء الدين الحـچـامي

https://www.hjc.iq/view.69632/
https://www.hjc.iq/view.69628/
https://www.hjc.iq/view.69635/
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الخطأ في الراجح في الفقه تعٍد أو انحراف في الس��������لوك 
ال يمكن للش��������خص متوس��������ط ال��������ذكاء ان وج��������د في نفس 
الظ��������روف الخارجي��������ة التي وجد فيها مح��������دث الضرر ان 
يرتكب��������ه، ومعي��������ار تقدي��������ر الخطأ اذن هو س��������لوك الرجل 
الع��������ادي مع االعت��������داد بنف��������س الظروف الت��������ي وقع فيها 
الحدث او الفعل واملقصود بالش��������خص متوس��������ط الذكاء 
اوس��������ط الناس يقظ��������ة وحيطة فال يق��������در الخطأ اذن بمن 

يكون اقل منه يقظة وال من كل اكثر حرصا. 
ومعيار الخطأ الذي يس��������توجب املس��������ؤولية يرتكز على 
االهم��������ال وعدم التبصر وهذا يكون ام��������ا اتيان عمل كان 
يتع��������ني عدم القيام به او امتناع ع��������ن عمل كان يتعني اال 
يص��������در وبناء على ذلك اذا اصيب ش��������خص او توفي اثر 
اصطدامه بس��������يارة في الطريق, وتعني تقدير مسؤولية 
الفاع��������ل مرتكب الض��������رر يجب النظر الى م��������كان الحادث 
ش��������ارع صغي��������ر او طريق دول��������ي مثال والنظ��������ر الى زمن 
وقوعه باللي��������ل او بالنهار.. أي باعتب��������ار الزمان واملكان 
م��������ن الظ��������روف الت��������ي احاطت بوق��������وع الح��������ادث. ومقابل 
ذل��������ك ال يعتد في تقدير الخطأ بالظروف الش��������خصية او 
النفس��������ية ملرتكب الضرر بما في ذلك مثال ضعف البصر 
او الشيخوخة او تقدم السن او مهارتة في القيادة.. وما 

الى ذلك.
 وعناص��������ر الخطأ اثنان األول مادي يتمثل في االنحراف 
او التع��������دي والثان��������ي معن��������وي ه��������و التميي��������ز واالدراك 
فالعنص��������ر امل��������ادي ال يكون مرتكب الخطأ فيه مس��������ؤوال 
إال اذا انحرف في مس��������لكه عن مس��������لك الش��������خص العادي 
اذا وج��������د في الظروف الخارجية ذاته��������ا التي وجد فيها 
مرتك��������ب الخط��������أ فأن تبني ان الش��������خص املعت��������اد ما كان 
ليس��������لك ذات الس��������لوك الذي احدث الضرر اعتبر مس��������بب 
الضرر قد انحرف عن سلوك الشخص املعتاد وان تقدير 
الخطأ بحس��������ب الظروف الخارجي��������ة يعني عدم االعتداد 

بأية ظروف نفسية او شخصية.
 ومع ذلك ف��������ان الخطأ غير العمدي هو االكثر انتش��������ارا 
ويتمث��������ل كذلك ف��������ي االنحراف عن الس��������لوك املعتاد, لكن 
مقترف الخطأ ال يقصد النتيجة وقد جاءت في املادة 35 
من قانون العقوبات العراقي رقم 111لس��������نة 1969 صور 
الخطأ بنصه��������ا )تكون الجريمة غي��������ر عمدية اذا وقعت 
النتيجة االجرامية بس��������بب خطأ الفاعل س��������واء كان هذا 
الخطأ إهماال او رعونة أو عدم انتباه او عدم احتياط او 
عدم مراعاة للقوانني واالنظمة او االوامر(، اما العنصر 
املعن��������وي ال يكفي االنحراف او التعدي آنفا لقيام الخطأ 
بل يتعني ان يصدر االنحراف من شخص يدرك انحرافه 

او تعدي��������ه عل��������ى قواعد الس��������لوك 
املنضبطة والثابت ان الش��������خص 
يكون مميزا متى يبلغ التاس��������عة 
من عم��������ره غير مص��������اب بعارض 
من ع��������وارض االهلية فأن لم يبلغ 
الشخص سن التاسعة, او بلغها 
ع��������وارض  مصاب��������ا بع��������ارض من 
 االهلي��������ة , فأن��������ه ال يمك��������ن نس��������بة 
االدراك  النع��������دام  الي��������ه   خط��������أ 

او التمييز.

جرائم الخطأ

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي
ثقافة قانونية

 كان وم��������ا ي��������زال موض��������وع املي��������ول اإلجرامية مح��������ال للنظريات 
العلمية، وإن تحديد أس��������باب هذه امليول ما زال يحظى باهتمام 
كبير من العلماء وفالس��������فة االجتم��������اع ومنهم من توصل الى ان 
س��������بب هذه امليول فردية ش��������خصية ومنهم من ربطها باسباب 
اجتماعية ال دخ��������ل للفرد في تكوينها واعتبروا س��������لوك املجرم 

ناشئا عن بيئته املحيطة.
 وان أهم ما كتب من دراس��������ات ان التفكك االجتماعي هو أس��������اس 
املي��������ول اإلجرامية وم��������ن حيث أن الظواهر االجتماعية الس��������لبية 
هي مصدر أساس��������ي للجريمة، هذه النظرية مؤسسها هو عالم 
االجتماع األمريكي "ثورسنت سيلني" لذلك سميت نظرية سيلني 
حيث ي��������رى أن التفكك االجتماع��������ي يلعب دورا مهم��������ا في تزايد 
ونمو الظاهرة اإلجرامية لدى األفراد، ويقول س��������يلني إن التكافل 
االجتماع��������ي يعد أقوى حاجز ضد الجريم��������ة والعكس صحيح، 
فاملجتمعات املتماس��������كة الت��������ي تخلو من الظواه��������ر االجتماعية 
الس��������لبية نرى انحس��������ار نس��������بة الجرائم فيها، ويضيف سيلني 
في نظريته إلى أنه يجب اعتبار التفكك االجتماعي هو الس��������بب 
الحقيق��������ي والكامن لتزايد نس��������بة الظاه��������رة اإلجرامية وخاصة 
أن التف��������كك االجتماعي يجعل الش��������خص مشوش��������ا ف��������ي أفكاره، 
ولع��������دم وج��������ود تكات��������ف وتكافل اجتماع��������ي ولوج��������ود الطبقية 
االجتماعية فإن الضعيف او من يشعر بالظلم ستتنامى داخله 
مش��������اعر االنتقام والجريمة.. وذكر س��������يلني عدة اسباب للتفكك 

االجتماعي.
 وم��������ن وجهة نظ��������ري أجد ان من اهم االس��������باب التي ذكرها عالم 
االجتم��������اع أع��������اله ه��������و التغيير الس��������ريع في املجتم��������ع واملتمثل 
بالتطور الس��������ريع فيه حيث أن في املجتم��������ع قد تحدث تطورات 
ال تتناسب وفكر املجتمع وعاداته التي اعتاد عليها الناس وقد 
تكون هذه التطورات س��������لبية أو إيجابية فالتطورات اإليجابية 
س��������يتقبلها األفراد برحابة صدر ألنها تتوافق وتقاليدهم ولكن 
املش��������كلة إذا ما كان التط��������ور يغزو عادات املجتم��������ع ويجعل في 
الجماع��������ات تصدعات وش��������روخ ال يمكن إصالحه��������ا ويؤدي الى 
تغي��������ر س��������لوكيات األفراد داخ��������ل املجتمع من س��������لوكيات هادئة 
إلى س��������لوكيات هوجاء عنيفة ال يمكن الس��������يطرة عليها، ناهيك 
عن التفكك االس��������ري والبطالة وغيره��������ا من العوامل االقتصادية 

املغذية للميول اإلجرامية في املجتمع.
 ان التطور الس��������ريع الذي حصل في املجتم��������ع العراقي بعد عام 
2003 وم��������ا صاح��������ب ذلك م��������ن دمار للبن��������ى التحتي��������ة وعمليات 
إرهابي��������ة أودت بحي��������اة مئ��������ات اآلالف م��������ن العراقي��������ني جعل��������ت 
م��������ن مجتمعن��������ا بيئة خصب��������ة للجرائ��������م على اخت��������الف انواعها 
وجس��������امتها واش��������كالها خاصة بعد االنفتاح الكبير في وسائل 
التواصل االجتماعي الى درجة اصبح املجتمع يحتاج فعال إلى 
ضوابط ونصوص تشريعية أكثر شدة وصرامة إلرجاع األمور 
إل��������ى نصابها والس��������لطة القضائية وان كانت ق��������د أخذت دورها 
ف��������ي تطبيق القانون بكل دقة إال أن الس��������لطة القضائية واالدعاء 
الع��������ام الذي هو يمث��������ل املجتمع يجب أيضا أن يك��������ون لهما دور 

في الحد من تكاثر اآلفات البش��������رية املجرمة 
وأيض��������ا تفاقم الس��������لوكيات املنحرفة والتي 
ال ع��������الج لها اال تش��������ديد العق��������اب فضال الى 
ان يك��������ون لالدع��������اء الع��������ام دور ف��������ي إيج��������اد 
الحل��������ول الجذرية من خ��������الل دوره في تقييم 
التشريعات النافذة والتي ثبت عدم كفاءتها 
ف��������ي الحد من الجريمة ف��������ي املجتمع وايضا 
دوره في حماية االس��������رة التي هي االس��������اس 

في االرتقاء الفكري واالجتماعي.

اثر تطور المجتمع 
على الجريمة

  القاضية أريج خليل

موجز المحاكم
إعدام

أص��������درت محكمة جناي��������ات البصرة، 
حكم��������ا باإلعدام ش��������نقا حت��������ى املوت 
بح��������ق مج��������رم إرهاب��������ي ع��������ن جريمة 

تفجير سيارة مفخخة في البصرة.
وأوضح مراسل "القضاء" أن "املجرم 
اإلرهابي وباالش��������تراك مع مجرمني 
س��������يارة  بتفجي��������ر  قام��������وا  آخري��������ن 
مفخخة  في سيطرة مدخل محافظة 
عل��������ى  الرميل��������ة  منطق��������ة  البص��������رة– 
الطريق الدولي الس��������ريع، والذي أدى 
الى استش��������هاد عدد من املنتس��������بني 
واملدنيني وإصاب��������ة آخرين بجروح، 
إضافة إلى تضرر عدد من السيارات 
املدني��������ة والحكومي��������ة وذل��������ك بدوافع 
ارهابي��������ة لزعزعة االم��������ن وبث الرعب 

بني املواطنني".
وأض��������اف أن "الحك��������م بح��������ق املج��������رم 
االرهاب��������ي يأت��������ي اس��������تنادا الح��������كام 
امل��������ادة الثاني��������ة / 1و2و3و7 وبداللة 
امل��������ادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة 

االرهاب رقم 13 لسنة 2005".

مخدرات
أعلنت محكمة تحقيق املوصل القبض 
على متهمني أثناء محاولتهم الدخول 
بصورة غير ش��������رعية للبالد للمتاجرة 
باملخ��������درات. وذك��������ر بي��������ان رس��������مي أنه 
"بإش��������راف مباش��������ر من محكمة تحقيق 
نين��������وى، الق��������ت مديري��������ة اس��������تخبارات 
ومكافحة اره��������اب نينوى القبض على 
س��������تة متهمني وبحوزتهم 32 كغم من 
مادة الكرستال املخدرة عند محاولتهم 

التسلل من سوريا باتجاه العراق".
وأفاد بي��������ان املرك��������ز االعالمي ملجلس 
القضاء االعلى أن "خمسة من املتهمني 
يحمل��������ون الجنس��������ية العربي��������ة كانوا 
يرومون االلتحاق في جبال س��������نجار 
مع البككة، وأما املتهم الس��������ادس فهو 
عراقي الجنس��������ية ومطل��������وب للقضاء 
وف��������ق  املادة 4 إره��������اب عن قيامه بنقل 
س��������يارة بي��������ك اب في ع��������ام 2019 ألحد 
مجرمي داعش اإلرهاب��������ي في منطقة 
ف��������ي  تفخيخه��������ا  لغ��������رض  كوكجل��������ي 

حينها".

افتتاح
أعلنت رئاسة محكمة النجف االتحادية 
ع��������ن افتت��������اح دار قض��������اء جدي��������دة وهي 
دار القض��������اء في ناحي��������ة الحرية ضمن 
تش��������كيالت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
النجف االتحادية. وقال مراس��������ل املركز 
اإلعالم��������ي ملجل��������س القض��������اء األعلى أن 
"الس��������يد رئي��������س االس��������تئناف القاضي 
حس��������ن س��������ودي حس��������ن افتت��������ح البناية 
الجدي��������دة يوم األح��������د املواف��������ق الثاني 
والعش��������رين من ايار  بحضور عدد من 
نواب��������ه وقض��������اة االس��������تئناف والس��������يد 
املدعي العام للمنطقة االستئنافية كما 
حضر االفتتاح الس��������يد املحافظ وعدد 

من مسؤولي ووجهاء الناحية".
وأضاف املراس��������ل إن "دار القضاء ضم 
كل م��������ن محاك��������م ) الب��������داءة والجن��������ح 

األحوال الشخصية والتحقيق(".
وتأتي البناية الجديدة ضمن س��������عي 
القض��������اء العراقي وس��������تراتيجيته من 
أج��������ل تقديم الخدم��������ة القضائية ألكبر 

عدد من املواطنني.

■ عالء محمد
1 – الحرم��������ان م��������ن بع��������ض الحقوق 

واملزايا
نصت املادة 100 من قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
للمحكمة عند الحكم بالسجن املؤبد 
أو املؤقت أو بالحبس مدة تزيد على 
السنة أن تقرر حرمان املحكوم عليه 
من حق او أكثر م��������ن الحقوق املبينة 
أدناه ملدة ال تزيد على سنتني ابتداء 
من تاريخ انته��������اء تنفيذ العقوبة أو 
من تاريخ انقضائها ألي سبب كان.

1 - تولي بعض الوظائف والخدمات 
العامة، عل��������ى أن يحدد ما هو محرم 
علي��������ه منها بقرار الحك��������م وأن يكون 

القرار مسببًا تسبيبا كافيا.
2 - حمل أوسمة وطنية أو أجنبية.

3 - حمل السالح 
4 - الحق��������وق واملزاي��������ا ال��������واردة ف��������ي 
الفقرة )ثانيا( م��������ن هذا القرار كال أو 

بعضا.
ب - تتداخ��������ل عقوب��������ة الحرم��������ان من 
الحقوق واملزايا املتماثلة وينفذ في 
املحكوم عليه بعد إخالء س��������بيله من 

السجن أطول هذه العقوبات مدة.
ج - إذا أفرج عن املحكوم عليه إفراجا 
شرطيًا فأن مدة الحرمان املقررة من 
قبل املحكمة تبتدئ من تاريخ إخالء 

سبيله من السجن.
أم��������ا إذا صدر ق��������رار بإلغ��������اء اإلفراج 
الش��������رطي وتنفي��������ذ م��������ا أوق��������ف م��������ن 

العقوبة األصلي��������ة فإن مدة الحرمان 
تبت��������دئ م��������ن تاري��������خ إكمال��������ه م��������دة 

محكوميته.
د - يجوز لالدع��������اء العام أو املحكوم 
عليه بعد مضي مدة ال تقل عن ستة 
أشهر من تاريخ خروجه من السجن، 
أن يق��������دم إلى محكمة الجنايات التي 
يقع ضم��������ن منطقتها محل س��������كنى 
املحك��������وم عليه، طلب��������ًا بتخفيض أو 
الغ��������اء م��������ا تبقى م��������ن م��������دة الحرمان 
املنص��������وص عليها في ق��������رار الحكم، 
وعلى محكم��������ة الجنايات بعد إجراء 
التحقيق��������ات الالزمة إص��������دار قرارها 
على أن يكون مسببًا ويكون قرارها 
قطعي��������ًا. ولالدعاء الع��������ام أو املحكوم 
ا  عليه في حالة رد الطلب كال أو جزء
أن يقدم طلب��������ا أخر بعد مضي ثالثة 

أشهر على تاريخ صدور قرار الرد.
2 - املصادرة

نصت املادة 101 من قانون العقوبات 
رقم  111 لسنة 1969:

فيم��������ا ع��������دا األح��������وال الت��������ي يوج��������ب 
القان��������ون فيه��������ا الحك��������م باملص��������ادرة 
يجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة 
تحك��������م  أن  أو جنح��������ة  ف��������ي جناي��������ة 
بمصادرة االش��������ياء املضبوطة التي 
الت��������ي  أو  الجريم��������ة  م��������ن  تحصل��������ت 
اس��������تعملت ف��������ي ارتكابه��������ا أو الت��������ي 
كانت معدة الستعمالها فيها. وهذا 
كله بدون إخالل بحقوق الغير حسن 

النية.

ويج��������ب عل��������ى املحكم��������ة ف��������ي جميع 
االحوال أن تأمر بمصادرة االش��������ياء 
املضبوطة التي جعلت أجرا الرتكاب 

الجريمة.
3 – نشر الحكم

قان��������ون  م��������ن   102 امل��������ادة  ونص��������ت 
العقوبات رقم 111 لسنة 1969 :

للمحكمة من تلقاء نفس��������ها، أو بناء 
على طلب االدعاء العام أن تأمر بنشر 
الحك��������م النهائي الصادر باالدانة في 
جناي��������ة ولها، بناء على طلب املجني 
عليه، أن تأمر بنش��������ر الحكم النهائي 
الصادر باالدانة في جريمة قذف أو 
سب أو اهانة ارتكبت بإحدى وسائل 
النشر املذكورة ج، د من البند )3( من 

املادة 19.
ويؤمر بالنش��������ر في صحيفة أو أكثر 
عل��������ى نفقة املحكوم علي��������ه فإذا كانت 
جريم��������ة القذف أو الس��������ب أو االهانة 
ق��������د ارتكب��������ت بواس��������طة النش��������ر في 
إحدى الصحف أمرت املحكمة بنشر 
الحك��������م فيه��������ا وف��������ي نف��������س املوضع 
الذي نش��������رت فيه العب��������ارات املكونة 
للجريمة ويقتصر النش��������ر على قرار 
الحك��������م إال إذا أمرت املحكمة بنش��������ر 
قراري التجريم والحكم وإذا امتنعت 
أي صحيف��������ة م��������ن الصح��������ف املعينة 
ف��������ي الحكم عن النش��������ر أو تراخت في 
ذلك بغير عذر مقبول يعاقب رئيس 
تحريره��������ا بغرام��������ة ال تزي��������د عل��������ى 

خمسني دينارا.

العقوبات التكميلية

وعن هذي��������ن الجهازين يذكر الكات��������ب في مقدمته 
أن "هناك مساحات مش��������تركة في املركز القانوني 
واملبادئ العامة التي تحكم عمل الجهازين، ولكن 

في الوق��������ت ذاته هناك أوجه اخت��������الف في األدوار 
املناط��������ة لهما، وأوجه االختالف بني االدعاء العام 
والنياب��������ة العامة يتركز في األح��������كام التفصيلية 

للوظيف��������ة املوكل��������ني به��������ا ونس��������تطيع الق��������ول إن 
هن��������اك اخت��������الف أدوار ووحدة ه��������دف واتحاد في 

الغايات".
ويق��������ع الكتاب ف��������ي 488 صفحة متألف��������ا من ثالثة 
أبواب، باب تمهيدي افتتاحي عن نش��������أة وتطور 
االدع��������اء الع��������ام، ويقع في ثالثة فص��������ول، يحتوي 
الفص��������ل األول مبحث��������ني، بينما يتك��������ون الفصالن 

الثاني والثالث من ثالثة مباحث.
أم��������ا الب��������اب األول يتناول نظام االدع��������اء العام في 
الع��������راق، وهو م��������ن فصلني، ويقس��������م الفصل االول 
الى مبحثني؛ األول عن مفهوم نظام االدعاء العام 
والثاني يدرس خصائص االدعاء العام، والفصل 

الثاني يتن��������اول الوظيفة القضائية لالدعاء العام 
ويتكون من مبحثني ايضا.

ويخص��������ص الباح��������ث الب��������اب الثاني م��������ن الكتاب 
لنظام النيابة العامة في مصر، ويتكون هذا الباب 
م��������ن فصلني؛ يدرس األول  مفه��������وم النيابة العامة 
وخصائصه��������ا، والثان��������ي يتناول وظيف��������ة النيابة 

العامة في الدعوى الجنائية والدعوى املدنية.
يذك��������ر أن الكتاب ه��������و أطروحة دكت��������وراه قدمتها 
بالقاض��������ي  املتمثل��������ة  الراح��������ل  الكات��������ب  عائل��������ة 
الطائ��������ي وتكفل��������ت بطباعته��������ا ونش��������رها  وائ��������ل 
 وه��������ي م��������ن منش��������ورات مكتب��������ة زي��������ن الحقوقي��������ة 

واألدبية.

االدعاء العام في العراق والنيابة العامة في مصر

 ■ غالف الكتاب

■ بابل / مروان الفتالوي
 

صحا أهالي قضاء كوثى على مشهد 
ن��ي��س��ان املاضي  م����أس����اوي م��ن��ت��ص��ف 
)اس��م مستعار(  عندما شاهدوا سمر 
شجرة  غصن  على  عنقها  م��ن  معلقة 

قرب دارها.
ول���م ت��ذك��ر ت��ف��اص��ي��ل ال��ق��ض��ي��ة أسباب 
الحادثة غير أنها أوردت أقوال شهود 
ال����ع����ي����ان م���م���ن أخ������ب������روا ال����ش����رط����ة أن 
عامًا  وث��الث��ني  السبعة  ذات  الضحية 
كانت قد علقت نفسها بواسطة شال 
م��ن��ه��ي��ة حياتها  ب��ال��ش��ج��رة  م����ارون����ي 
تتأرج كبندول أمام هالة الحزن التي 

غطت ذويها.
أعدتها  رس��م��ي��ة  إح��ص��ائ��ي��ة  وذك������رت 
ش��ع��ب��ة اإلح���ص���اء ف��ي رئ��اس��ة محكمة 
اس��ت��ئ��ن��اف ب��اب��ل االت���ح���ادي���ة أن شهر 

امل��اض��ي ش��ه��د تسجيل ثالثة  ن��ي��س��ان 
حاالت انتحار في مناطق متفرقة من 

محافظة بابل.

ف���ب���اإلض���اف���ة إل�����ى ح����ادث����ة س���م���ر، كان 
حياتهما  ان����ه����ي����ا  آخ������������ران  ش������اب������ان 
مستخدمني ذات���������ه���������ا،   ب�������ال�������ص�������ورة 

 الطريقة نفسها.
وأف����ادت اإلح��ص��ائ��ي��ة أن )ك��اظ��م ف.ح( 
ث��الث��ا وع��ش��ري��ن سنة  العمر  يبلغ م��ن 
بابل  م��رك��ز محافظة  م��ن سكنة  وه���و 
ال��ش��ال، مشيرة  ب��واس��ط��ة  نفسه  شنق 
إل������ى اس������م آخ������ر وه������و )ح����س����ني ب.ع( 
17 ع��ام��ا ف��ق��ط، م��ن ق��ري��ة ه���ور الشوك 
االن��ت��ح��ار عبر شنق نفسه  أق���دم على 

بواسطة الشال أيضا.
خالل  االن�����ت�����ح�����ار  ح���������االت  وازدادت 
كثيرة  األخ����ي����رة ألس����ب����اب  ال����س����ن����وات 
ومختلفة كالضغوط النفسية والعنف 
األسري وتدهور األوضاع االقتصادية 

وانتشار البطالة والفقر في البالد.
ول�����م ي���ع���اق���ب امل����ش����رع ال����ع����راق����ي على 
االن��ت��ح��ار وال ع��ل��ى ال���ش���روع ف��ي��ه كما 
العقابية في  القوانني  هو حال معظم 
العالم بل عاقب على فعل اإلسهام في 

االنتحار فجرم من يحرض او يساعد 
على االن��ت��ح��ار وذل���ك ف��ي امل���ادة )408( 

من قانون العقوبات.
"يشترط  ناصر عمران  القاضي  يقول 
م��ا يشترط في  الجريمة  ه��ذه  لتحقق 
الجرائم األخرى وهو أن يصدر نشاط 
م���ن ال���ج���ان���ي ي��ت��م��ث��ل ب��ال��ت��ح��ري��ض او 
املساعدة وان يترتب على هذا النشاط 
الشروع  او  االن����ت����ح����ار  ه�����ي  ن���ت���ي���ج���ة 
ع���الق���ة سببية  ت���ك���ون ه���ن���اك  ف��ي��ه وان 
ب���ني ال��ن��ت��ي��ج��ة وال���ن���ش���اط ي��ض��اف الى 
الجرائم  م���ن  ال��ج��ري��م��ة  ه����ذه  ان  ذل����ك 
القصد  ت��واف��ر  ال��ت��ي تتطلب  ال��ع��م��دي��ة 
ال��ج��رم��ي وامل��ك��ون م��ن ال��ع��ل��م واإلرادة. 
ف���ه���ي السجن  ال���ج���ري���م���ة  أم�����ا ع���ق���وب���ة 
ت���زي���د ع��ل��ى 7 س���ن���وات إذا تم  م����دة ال 
شرع  اذا  بالحبس  ويعاقب   االنتحار 

باالنتحار".

"الشال" ينهي حياة ثالثة شبان في بابل الشهر الماضي

كتاب
قضائي

قصة
األخرية

يتن��������اول كتاب "االدع��������اء العام في الع��������راق والنياب��������ة العامة في 
مصر" للباح��������ث القانوني وصفي وائل الطائي، دراس��������ة مقارنة 

بني الجهازين القضائيني )االدعاء والنيابة( بني البلدين، 
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