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الخلل في آليات 
مكافحة الفساد

يفش��������ل النظام القانوني العراقي املعن��������ي بمكافحة جرائم 
الوظيف��������ة العامة في رس��������م آلية قانوني��������ة وادارية ناجحة 
ملكافحة الفساد.. يفش��������ل كذلك في ايكال مهمة التحقيقات 
االدارية لكش��������ف جرائ��������م الفس��������اد املال��������ي واالداري للجان 
تحقيقية محايدة ال تخضع لضغوطات وامالءات الرئيس 
االداري األعل��������ى، فامل��������ادة ١٠ من قان��������ون انضباط موظفي 
الدول��������ة والقطاع العام رقم ١٤ لس��������نة ١٩٩١ رس��������مت آليات 
تش��������كيل اللج��������ان التحقيقية، اذ يش��������كل الوزي��������ر او رئيس 
الدائرة اللجنة للتحقيق مع املوظف املخالف واملحال اليها 
وإذا وج��������دت اللجنة ان الفعل يش��������كل جريمة تقرر إحالته 
ال��������ى املحاك��������م املختص��������ة، اي ان التحقيق يج��������ري في ذات 
املؤسس��������ة التي حصل فيها االتف��������اق والتواطؤ الذي مهد 
الرتكاب جريمة الفس��������اد والتحقي��������ق كذلك يجري في بيئة 
وظيفي��������ة ال يتصور خلوها من عمليات الضغط والترويع 
ال��������ذي يمارس عل��������ى اللج��������ان التحقيقية لحرف مس��������ارات 
التحقي��������ق عن جادة الحقيقة وتقديم التوصيات، أما بعدم 
وجود الجريمة او بتقصير صغار املوظفني وحماية كبار 

املسؤولني وعدم إحالتهم الى املحاكم.
واكاد اج��������زم ان كات��������ب نص امل��������ادة ١٠ من القان��������ون أعاله 
كتب��������ه وهو ال يتص��������ور أن يكون الوزي��������ر او رئيس الدائرة 
اما ضالع بارتكاب جريمة الفس��������اد بنفسه او ان الجريمة 
ارتكبت بعلمه وتحت مظلته ورعايته لذلك أوكل اليه مهمة 
تشكيل اللجان واملصادقة على توصياتها ملا يتوقعه من 
امانة لدى شخص قررت الحكومة استيزاره حيث يفترض 
فيه قدر عال من املهنية واإلخالص، كذلك الحال بالنس��������بة 
لتحدي��������د قيمة الضرر والهدر بامل��������ال العام الذي ينتج عن 
جرائم الفساد، اذ اوكلت املادة الثانية من قانون التضمني 
مهمة تش��������كيل لجنة تحديد مقدار الضرر للوزير املختص 
ولذلك ف��������ان اغل��������ب التحقيقات االداري��������ة وتوصيات لجان 
التضمني توصي بعدم وج��������ود املقصريات وعدم تضمني 
املوظف املخالف لعدم وجود الضرر باملال العام، وازاء هذا 
الخلل التش��������ريعي الكبير فليس من املتصور ان يتم كشف 
جرائم الفساد الكبيرة لعدم وجود جهاز محايد ومستقل 
يتول��������ى إجراء التحقيق االداري وبيان مقدار الضرر باملال 
الع��������ام، جه��������از يخرج ع��������ن س��������يطرة ال��������وزارة وضغوطات 
املس��������ؤولني ممن يرتكبون جرائم الفس��������اد ويس��������عون الى 
إخفائها السيما بعد حل مكاتب املفتشني العموميني تلك 
التجربة الرقابية التي كانت تحتاج إلى شيء من املراجعة 
والتقوي��������م لتصحيح مس��������اراتها بدال م��������ن اإلجهاز عليها 
وحلها وفتح الباب مشرعا لسرقة املال العام في الوزارات 

بال رقابة قبلية او بعدية.
صحيح أن هيئة النزاهة مؤسس��������ة مستقلة إال أن القانون 
لم يمنحها صالحي��������ات إجراء التحقيقات االدارية وفرض 
العقوب��������ات اإلدارية مث��������ل الفصل والع��������زل وتحديد مقدار 
الهدر باملال العام كذلك فان ديوان الرقابة املالية يشخص 
املخالفات وال يجري أي تحقيقات ادارية وإنما يقدم تقارير 
فنية باملخالفات املالية واإلدارية دون بيان املقصرين وإزاء 
ه��������ذا الخلل القانوني البنيوي الخطي��������ر أصبح لزاما على 
صناع القرار التش��������ريعي واملؤسس��������ي ان يضعوا املعالجة 
املناسبة بس��������حب صالحيات تش��������كيل اللجان التحقيقية 
ولج��������ان التضمني من الوزراء وليت��������م ايكالها الى جهاز او 
هيئة مستقلة تعمل بحياد بعيدا عن اي ضغوطات لكشف 
جرائم الفساد وتحديد املقصرين وبيان مقدار الضرر في 
امل��������ال العام من خالل تش��������ريع قانون يؤس��������س هذا الجهاز 

ويمنحه الصالحيات املذكورة آنفًا.

بغداد/ إيناس جبار 

س��������جلت إحصائية رس��������مية صادرة عن 
مجل��������س القض��������اء األعلى تصاع��������دا في 
مع��������دالت العنف األس��������ري ض��������د األطفال 
والنس��������اء وكبار الس��������ن خالل عام 2021 

والنصف األول من السنة الحالية.
"املحاك��������م  أن  اإلحصائي��������ة  ف��������ي  وج��������اء 
سجلت خالل عام 2021 وهو العام الذي 
تفش��������ت فيه جائحة كورونا بشكل كبير 
)1141( دعوى عنف أسري ضد األطفال، 
وكان ل�محكم��������ة اس��������تئناف بغداد الكرخ 

) 267( دعوى، بينما  النصي��������ب األكبر ب���������
كان ع��������دد دع��������اوى العن��������ف التي تخص 
النس��������اء )18602( دعوى، في حني بلغت 
دعاوى تعنيف كبار السن )2622( دعوى 
س��������جلت محكمة اس��������تئناف بابل )426( 

دعوى منها.
وتش��������ير اإلحصائية للنص��������ف األول من 
العام الحالي الى أن "عدد دعاوى العنف 
األس��������ري بل��������غ )10143( دع��������وى توزعت 
ماب��������ني )500( دعوى عن��������ف ضد األطفال 
و)7947( دعوى تعنيف نس��������اء و) 1696( 

دعوى خاصة بتعنيف كبار السن". 

وتعليقا على هذه األرقام، يقول القاضي 
س��������يف حاتم قاضي األحوال الشخصية 
في محكمة استئناف ديالى إن "جائحة 
كورون��������ا س��������اهمت في تفاق��������م الخالفات 
األس��������رية نظرا ملالزمة العائالت للمنازل 
الت��������ي  الصعب��������ة  االقتصادي��������ة  واألزم��������ة 
م��������ن  الكثي��������ر  توق��������ف  بس��������بب  رافقته��������ا 
األعمال، حيث تزايد العنف ضد النساء، 
وتصاعدت التحذي��������رات من اضطرابات 
نفس��������ية وانحراف��������ات س��������لوكية في حال 
مك��������وث الناس لفت��������رات طويلة في املنزل 
إذ تعرضت النس��������اء لعنف أكثر مما كان 

من السابق".
وبش��������أن العنف ض��������د األطف��������ال، يوضح 
القاضي أن "العنف ض��������د األطفال تظهر 
آثاره الوخيمة خالل الس��������نوات القادمة 
فم��������ن املتوقع وقوع اضطرابات نفس��������ية 
وانحرافات س��������لوكية ق��������د تصل بهم إلى 
ارت��������كاب جرائ��������م ومن أخطره��������ا تعاطي 
املخ��������درات"، الفتا إل��������ى أن "جميع حاالت 
العنف األس��������ري التي وردت إلى املحكمة 
لم تك��������ن خطيرة وإنما كانت الش��������كاوى 
عن الس��������ب والش��������تم واعتداءات جسدية 

وسحجات وشكاوى تتعلق باألطفال".

ويلف��������ت القاض��������ي إلى ان "ه��������ذا االرتفاع 
ف��������ي ع��������دد الدع��������اوى القضائية بس��������بب 
آثار جائحة كورونا وتبعاتها الس��������لبية 
وكذلك بسبب التأثيرات السلبية ملواقع 
التواصل االجتماعي أو دواعي اقتصادية 
أو مشاكل أس��������رية أخرى"، مشيرا الى أن 
"التقاليد االجتماعية واملخاوف األخرى 
قد تمنع بعض النساء من إقامة دعاوى 
قضائية ضد أزواجه��������ن خوفا من ردود 

األفعال االنتقامية أو التشدد".

التفاصيل ص 2

ارتفاع معدالت العنف األسري: أكثر من 18 ألف 
حالة تعنيف ضد النساء

بغداد/ القضاء 

عق��������دت ممثلي��������ة مجلس القض��������اء األعلى 
ف��������ي اللجن��������ة الوطني��������ة ملكافح��������ة التطرف 
العني��������ف ف��������ي املعه��������د القضائ��������ي ورش��������ة 
عم��������ل ح��������ول موضوعة مكافح��������ة التطرف 
العني��������ف امل��������ؤدي إلى اإلره��������اب بالتعاون 
مع اللجن��������ة الوطنية العليا ملتابعة تنفيذ 
إس��������تراتيجية مكافحة التط��������رف العنيف 

املؤدي إلى اإلرهاب.
وقد أقيمت الورش��������ة على قاعة املؤتمرات 
في املعهد القضائي حيث تضمنت ثالثة 
مح��������اور ه��������ي )التعري��������ف بإس��������تراتيجية 
مكافح��������ة التط��������رف العني��������ف امل��������ؤدي إلى 
اإلرهاب، املوق��������ف القانوني م��������ن مكافحة 
التط��������رف العنيف امل��������ؤدي ال��������ى اإلرهاب، 

مكافح��������ة  إس��������تراتيجية  ب��������ني  املزاوج��������ة 
التط��������رف العني��������ف امل��������ؤدي ال��������ى اإلرهاب 

ومدونة السلوك القضائي(".
وألقى كلمة مجلس القضاء األعلى السيد 
رئيس هيأة اإلش��������راف القضائي القاضي 
ليث جب��������ر حمزة ثم كلم��������ة موجزة ألقاها 
ممثل مجلس القض��������اء األعلى في اللجنة 
الوطنية ملكافحة التطرف العنيف املؤدي 
إل��������ى اإلرهاب املش��������رف القضائي القاضي 
الس��������يد ناصر عمران، تلتها املحاور التي 
حاض��������ر فيه��������ا رئي��������س اللجن��������ة الوطنية 
ملتابع��������ة تنفي��������ذ اس��������تراتيجية مكافح��������ة 
التط��������رف العني��������ف امل��������ؤدي إل��������ى اإلرهاب 
وع��������دد م��������ن األكاديمي��������ني املختص��������ني في 

مجال القانون الجنائي".
التفاصيل ص 6

بغداد/ سحر حسني 

أك��������دت املحكم��������ة التجاري��������ة إمكاني��������ة قيام 
اإلدارات بس��������حب العمل من املقاول املتلكئ 
تطبيق��������ا لقاعدة التنفي��������ذ العيني لاللتزام، 
وه��������و إج��������راء ُيمك��������ن اإلدارة -عن��������د إخ��������الل 
املتعاق��������د معها بتنفي��������ذ بن��������ود العقد- من 
سحب العمل منه دون اللجوء إلى القضاء، 

وان كان العقد لم ينص على ذلك.
وقال��������ت القاض��������ي تغري��������د عب��������د املجيد في 
تصري��������ح ل�"القض��������اء" إن "مس��������ألة اإلخ��������الل 
بالعقد املبرم بني املقاول والجهة الحكومية 
تعد من املس��������ائل القانوني��������ة التي تتصدى 
له��������ا املحكم��������ة وتفص��������ل فيها على أس��������اس 
مستندات الدعوى ووقائعها كونها تبحث 
وتتحرى الطرف املخل بااللتزامات العقدية 

ونسبة إخالله"، الفتة إلى أنه "من صالحية 
جهة التعاقد )اإلدارة( وكإجراء مس��������تعجل، 
إصدار قرار بس��������حب العمل من املقاول عند 
إخالله ببنود العقد دون حاجة إلى اللجوء 

للقضاء".
وبين��������ت عب��������د املجيد  أن "تعليم��������ات تنفيذ 
العق��������ود الحكومية رقم )2( لس��������نة 2014 قد 
أوضحت في الفصل التاسع اآلثار القانونية 

الناجمة عن اإلخالل بالعقد ومنها ما جاء 
في املادة )10/ ثانيًا /ج( والتي اشارت الى 
ان لجهة التعاقد إصدار قرار بسحب العمل 
من املقاول عند إخالله ببنود العقد وتنفيذ 
االعمال املخل بها على حس��������ابه عن طريق 

مقاول آخر".

التفاصيل ص 3

ورشة جديدة إلستراتيجية 
مكافحة التطرف

■ السيد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان..  عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / عالء محمد 

س��������جلت محاك��������م الع��������راق إنج��������از 3931 
معاملة لحج��������ة اإلذن بالزواج من زوجة 
ثانية بحسب إحصائية رسمية ملجلس 
القضاء األعلى للنص��������ف األول من العام 
الحالي في ست عشرة محكمة استئناف 

عدا إقليم كردستان.
وذكرت اإلحصائية أن محكمة استئناف 
األول  الترتي��������ب  ف��������ي  كان��������ت  نين��������وى 
بمعامالت حج��������ج اإلذن من زوجة ثانية 
بعدما وص��������ل عددها إل��������ى 618 معاملة، 
تليها اس��������تئناف ص��������الح الدي��������ن ب� 440 
معاملة، فيما جاءت اس��������تئناف البصرة 
ثالثة ب�432 معاملة، وفي املراتب األخيرة 

واألقل في تروي��������ج حجة اإلذن من زوجة 
ثانية حلت اس��������تئناف كرب��������الء باملرتبة 

األخيرة ب�واقع 74 معاملة فقط. 
وعن األسباب التي تدفع لالقتران بامرأة 
أخ��������رى، ق��������ال قاض��������ي محكم��������ة األحوال 
الش��������خصية في بغ��������داد الجدي��������دة احمد 
جاس��������ب الس��������اعدي إن "األس��������باب الت��������ي 
تدفع الرجل لل��������زواج مرة أخرى مختلفة 
منها ما يتعل��������ق بظروف الزوجة األولى 
كأن تك��������ون بوضع صحي غي��������ر جيد أو 
غي��������ر قادرة على اإلنجاب أو لعدم وجود 
انس��������جام وسوء في املعاش��������رة الزوجية، 
فيما تكون هناك أس��������باب أخرى متعلقة 
بالزوج وه��������ي الرغبة بال��������زواج والقدرة 
 املالي��������ة والجس��������دية عل��������ى ال��������زواج م��������ن 

زوجة ثانية".
وفيما إذا كانت حج��������ة األذن من الزوجة 
األولى كافية لالقت��������ران بأخرى، يوضح 
الساعدي أن "قانون األحوال الشخصية 
النافذ رقم 188 لس��������نة 1959 لم يش��������ترط 
موافق��������ة الزوج��������ة األول��������ى ل��������أذن للزوج 
بال��������زواج من امرأة ثانية إال انه اش��������ترط 
ش��������رطني في املادة الثالثة منه الفقرة /4 
وهي أن يكون للزوج كفاية مالية إلعانة 
اكثر من زوجة واح��������دة، وان تكون هناك 
مصلح��������ة مش��������روعة فيما يك��������ون تقدير 
املصلح��������ة أم��������را تتحق��������ق من��������ه املحكمة 
املختصة حس��������ب األح��������وال"، الفتا إلى أن 
"موافق��������ة الزوجة األولى ليس��������ت ش��������رطًا 

ملنح األذن بالزواج من زوجة ثانية".

وأش��������ار إلى أن "القان��������ون العراقي كأصل 
من��������ع ال��������زواج م��������ن أكث��������ر من واح��������دة اال 
بالش��������روط الت��������ي حددها واعتب��������ر زواج 
الرجل بزوجة أخ��������رى دون اذن املحكمة، 
مبررًا للزوجة األولى في طلب التفريق".

فيم��������ا لف��������ت قاض��������ي محكم��������ة االح��������وال 
الش��������خصية في الكرخ سعد عيدان جبر 
إلى أن "مس��������ألة الزواج م��������ن زوجة ثانية 
باعتب��������ار ان املجتمع اس��������المي فالقانون 
استمدها من الش��������ريعة االسالمية التي 
اباح��������ت التع��������دد لكنه لم يخ��������رج من هذا 

االصل ووضع عددا من الضوابط".

التفاصيل ص 3

الزواج من زوجة ثانية: نينوى وصالح الدين تتصدران.. وكربالء األقل

لإلدارات حق سحب العمل من المقاول المتلكئ دون اللجوء للقضاء

5 56
استئناف دياىل تناقش "البناء 

يف ملك الغري"
أكمل الصلح العشائري .. فقتله 

مبساعدة والده وشقيقه!
شجار صغري ثم طعنات سكاكني 

أدت إىل وفاته!

بغداد/ ساهرة رمضان 

أعلن��������ت املحكم��������ة االتحادية العليا عن حس��������م 22 م��������ن الدعاوى 
والطلبات الدستورية لشهر آب املاضي.

وذكرت مراسل "القضاء" أن "املحكمة االتحادية العليا نظرت عدة 
دعاوى الش��������هر املاضي ومنها دعوى املدعي نقيب األكاديميني 
العراقي��������ني، والت��������ي ردتها لع��������دم توف��������ر املصلحة ف��������ي إقامتها، 
وتضمنت الدعوى طلب الطعن بدستورية القرار النيابي املرقم 
)2021/28( الص��������ادر ف��������ي 31/كانون الثان��������ي/2021 وإلغائه من 
تاريخ ص��������دروه وجميع االثار املترتبة، وص��������در القرار باالتفاق 
اس��������تنادًا للمادتني )93 و 94( من دستور جمهورية العراق لسنة 

 ."2005
وأوضحت ان "املحكمة ردت الدعوى املرقمة )149/اتحادية/2022( 
لعدم وجود مخالفة دس��������تورية واملتضمنة طلب الحكم بإبطال 
قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم )1559( لس��������نة 1978 )الذي 
ص��������در بموجبه القانون 189 لس��������نة 1978 قانون حل نقابة املهن 
الصحية( وما بني عليه، وطلب إعادة حقوقه املستلبة الناشئة 
عن بطالن القانون رقم )189( لس��������نة 1978 وطلب إعادة س��������ريان 

قانون نقابة املهن الصحية رقم 153 لسنة 1969".

التفاصيل ص 3

المحكمة االتحادية 
العليا تحسم 22 دعوى 
دستورية الشهر الماضي

األطفال وكبار السن مل يسلموا أيضًا

https://www.hjc.iq/view.70120/
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الحماية القانونية 
للوثائق الحكومية

الش��������ك بأن تقدم املجتمعات مرتبط بتقدم مؤسس��������اته، وثروة املؤسس��������ة ال 
ترتب��������ط في الطاقة البش��������رية واملوارد املالية فحس��������ب بل تكم��������ن في ثروتها 
الوثائقية التي تعد ذاكرة لنش��������اطها ومصدرا الفكارها وقراراتها وحيث ان 
قدرة االنس��������ان العقلية ال تستطيع اس��������تيعاب كل ما يسمعه أو يراه أو يقرأه 
فكان الب��������د من تخزين البيانات وحفظ املعلومات واس��������ترجاعها في الوقت 

املناسب عن طريق الوثائق.
 وان الوثائق على اختالف أنواعها وطبيعتها ورقية أو الكترونية أمنية أو 
إداري��������ة أو تاريخية أو علمية أو أكاديمية عائ��������دة إلى دوائر لدولة أو أي من 
السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية بما في ذلك الوثائق الخاصة 
بالش��������خصيات العام��������ة والجهات والهيئ��������ات غير املرتبطة ب��������وزارة تحظى 
بأهمي��������ة على الصعيد الدولي والصعي��������د الداخلي بل أصبحت تلك الوثائق 
ثروة وطنية ال غنى عنها وأصبحت هذه الوثائق اململوكة للدولة أو لأفراد 
سالحا ذا حدين تتجلى من خاللها قوة الدول أو ضعفها أو غناها أو فقرها 

أو تطورها أو ركودها وفيها تكتم الدولة واألفراد أسرارها.
 ومما الشك فيه ان أهم أدوات الحماية التي يمكن للدولة ان تضفي الحماية 
م��������ن خاللها على أي مس��������ألة ذات اهتمام هي الحماي��������ة القانونية التي نجد 
سندها في احكام التشريعات إذ تبني النصوص التشريعية بتنظيم املسالة 
مح��������ل الحماية وتحدد الجزاء القانون��������ي املترتب على كل من يخل بالواجب 
القانون��������ي نظرا لخطورة املس��������اس بها بأي��������ة طريقة لحساس��������يتها ولآلثار 
الوخيم��������ة الت��������ي قد يخلفها ذلك املس��������اس م��������ن عواقب قد ال يحم��������د عقباها 
في بعض األحيان لذلك عالج املش��������رع العراق��������ي الحماية القانونية للوثائق 
ف��������ي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لس��������نة 1969 الع��������دل وقانون الحفاظ 
عل��������ى الوثائق رقم 37 لس��������نة 2016 حيث عرف املش��������رع العراقي الوثائق في 
امل��������ادة في قان��������ون الحفاظ على الوثائ��������ق بأنها )جميع إش��������كال أوعية حفظ 
املعلومات الورقية والرقمية وااللكترونية الفوتوغرافية والقلمية وأي وعاء 
جديد يستحدث الحقا وتشمل الوثائق واملراسالت والسجالت واملستندات 
والخرائط والرس��������وم البيانية واملخططات وكل ما يحتوي حق مثبت لجهة 
معينة( ان الوثاق في واقع األمر ليس��������ت م��������ن جنس معني إذ تتعدد وتتنوع 
كنت��������اج طبيعي لتعدد نش��������اط الدولة وال يمكن حصرها في نطاق أو ش��������كل 
واحد حيث قس��������م املش��������رع العراقي الوثائق إلى ثالثة أقس��������ام وهي الوثائق 
العامة التي يجوز االطالع عليها من قبل كل ذي مصلحة والوثائق الخاصة 
الت��������ي يجوز االطالع عليها إال ف��������ي الحاالت التي تس��������توجب ذلك وبموافقة 
الجهة املعنية والوثائق الس��������رية وهي الوثائق التي ال يجوز االطالع عليها 
وذلك ملساس��������ها بأمن الدول��������ة أو ان اإلفصاح عنها يقود إلى ضرر وحس��������ب 
مقتضات العمل وهي وثائق الدفاع والوثائق السياس��������ية حيث ان املش��������رع 
العراق��������ي قد تدخل لتعداد ما يعد من أس��������رار الدول��������ة وهي معلومات الدفاع 
العس��������كرية والدبلوماسية واالقتصادية والصناعية إذ هي اتصلت بشؤون 
الدفاع وحيث ان الس��������لطة القضائية هي نقطة األس��������اس في استقرار الدول 
وتطورها فقد حرص املش��������رع العراقي على حماية الوثائق القضائية حيث 
نص��������ت املادة 236 من قانون العقوب��������ات على ان يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 
على سنتني وبغرامة ال تزيد على مليون أو بإحدى هاتني العقوبتني من نشر 
بإحدى طرق العالنية إخبارا بش��������ان محاكمة قرر القانون سريتها أو منعت 
املحكمة نش��������رها أو تحقيقا قائما في جناي��������ة أو جنحة أو وثيقة من وثائق 
هذا التحقيق اذا كانت س��������لطة التحقيق قد حظرت إذاعة شي عنه أو إخبارا 
بش��������ان التحقيقات أو اإلجراءات في قضايا النسب أو الزوجية أو الطالق أو 
الهجر أو التفريق أو الزنا ومداوالت املحاكم أو نشر أسماء أو صور املجني 
عليه��������م في جرائم االغتص��������اب أو االعت��������داء على العرض وأس��������ماء أو صور 
املتهم��������ني اإلحداث وتعد جريمة إفش��������اء معلومات وثائ��������ق الدولة من اخطر 
واه��������م الجرائم الواقعة على امن الدولة وذلك ملساس��������ها املباش��������ر بمعلومات 
ام��������ن الدولة وان املصلحة املعتبرة من وراء تجريم فعل اإلفش��������اء تتجلى في 

حماية املعلومات والوثائق السرية دون غيرها 
م��������ن معلومات ووثائق الدولة بعدم اطالع الغير 
عليها إذ ان انتهاك حرمة الس��������رية والكشف عن 
مضمون الوثائق الحكومية الس��������رية للجمهور 
دون موافقة الدولة على ذلك يرتقي بفعل اإلفشاء 
إلى مصاف��������ي األفعال املجرمة ويبرر للدولة اخذ 
مرتكب��������ه للعقاب لآلثار الس��������يئة التي قد يتركها 
ذلك الني��������ل من الوثائق وهي من األولويات التي 

يجب ان تضطلع بها الدولة.
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

■ بغداد/ إيناس جبار 

للنص��������ف  اإلحصائي��������ة  وتش��������ير 
األول م��������ن الع��������ام الحال��������ي ال��������ى أن 
"عدد دعاوى العنف األس��������ري بلغ 
)10143( دع��������وى توزع��������ت ماب��������ني 
)500( دع��������وى عنف ض��������د األطفال 
نس��������اء  تعني��������ف  دع��������وى  و)7947( 
بتعنيف  دع��������وى خاصة  و)1696( 

كبار السن". 
وتعليق��������ا على ه��������ذه األرقام، يقول 
القاضي سيف حاتم قاضي األحوال 
الش��������خصية في محكمة استئناف 
ديالى إن "جائحة كورونا ساهمت 
األس��������رية  الخالف��������ات  تفاق��������م  ف��������ي 
نظ��������را ملالزم��������ة العائ��������الت للمنازل 
واألزمة االقتصادية الصعبة التي 
رافقتها بس��������بب توقف الكثير من 
األعم��������ال، حيث تزاي��������د العنف ضد 
التحذيرات  وتصاع��������دت  النس��������اء، 
من اضطرابات نفسية وانحرافات 
س��������لوكية ف��������ي حال مك��������وث الناس 
إذ  املن��������زل  ف��������ي  طويل��������ة  لفت��������رات 
النس��������اء واألطفال لعنف  تعرضت 

أكثر مما كان من السابق".
ويوضح القاض��������ي أن "العنف ضد 
األطف��������ال تظه��������ر آث��������اره الوخيم��������ة 
فم��������ن  القادم��������ة  الس��������نوات  خ��������الل 
املتوقع وقوع اضطرابات نفس��������ية 
وانحرافات سلوكية قد تصل بهم 
إلى ارتكاب جرائ��������م ومن أخطرها 
تعاط��������ي املخ��������درات"، الفت��������ا إلى أن 
األس��������ري  العنف  ح��������االت  "جمي��������ع 
الت��������ي وردت إلى املحكم��������ة لم تكن 
خطيرة وإنما كانت الش��������كاوى عن 
السب والشتم واعتداءات جسدية 
تتعل��������ق  وش��������كاوى  وس��������حجات 

باألطفال".
"ه��������ذا  ان  إل��������ى  القاض��������ي  ويلف��������ت 
الدع��������اوى  ع��������دد  ف��������ي  االرتف��������اع 
آث��������ار جائحة  بس��������بب  القضائي��������ة 
كورونا وتبعاتها السلبية وكذلك 
الس��������لبية ملواقع  التأثيرات  بسبب 

التواص��������ل االجتماع��������ي أو دواعي 
أس��������رية  مش��������اكل  أو  اقتصادي��������ة 
أخ��������رى"، مش��������يرا ال��������ى أن "التقاليد 
االجتماعي��������ة واملخ��������اوف األخ��������رى 
ق��������د تمنع بعض النس��������اء من إقامة 
دع��������اوى قضائي��������ة ض��������د أزواجهن 
خوفا من ردود األفعال االنتقامية 

أو التشدد".
وأكد أن "العنف األسري لم يتوقف 
على عنف األزواج ضد زوجاتهم بل 
العكس حيث سجلت حاالت عنف 
زوجات بح��������ق أزواجهن باإلضافة 
ال��������ى عن��������ف اآلب��������اء ض��������د أبنائهم 
وبالعك��������س وق��������د س��������جلت مديرية 
)العنف االسري(  األس��������رة والطفل 
768 دعوى عام 2019 و735 دعوى 
ع��������ام2020 و1361 ع��������ام2021 و985 

عام 2022 في ديالى". 
ويرى القاضي أن "أس��������باب تنامي 
أو انتش��������ار ظاهرة العنف األسري 
قب��������ل الجائحة تعود إل��������ى الوضع 
والرك��������ود بعد  العام  االقتص��������ادي 
داعش  2014 وهج��������وم عصاب��������ات 
اإلرهابية إضافة إلى أن هناك دورا 
سلبيا ملواقع التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة 
, فمثال عندما تحدث حالة انتحار 
في إحدى الق��������رى نالحظ أن مئات 
والترويج  بالنش��������ر  تق��������وم  املواقع 
وبكاف��������ة  س��������لبي  بش��������كل  للخب��������ر 
التفاصيل مما يش��������جع على تكرار 

هكذا حاالت".
األعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س  وكان 
قد اص��������در بيانا ف��������ي 2021/1/10 

محكم��������ة  تش��������كيل  يتضم��������ن 
بقضاي��������ا  بالنظ��������ر  متخصص��������ة 
العنف األسري إضافة الى أعمالها 
يك��������ون مقرها في مركز لكل منطقة 

استئنافية.
من جهتها، تقول القاضية سيماء 
بقضايا  املختص��������ة  عوي��������د  نعيم 
محكم��������ة  ف��������ي  األس��������ري  العن��������ف 
استئناف بغداد الكرخ إن "العنف 
األس��������ري ه��������و أي إي��������ذاء بدني أو 
نفس��������ي يتع��������رض له أي ف��������رد من 
أفراد األس��������رة بناء على ما استقر 
علي��������ه قض��������اء محكم��������ة التميي��������ز 
االتحادي��������ة األس��������ري م��������ن زوج أو 
وزوجة او أوالد او أي فرد تربطهم 
صلة القرابة ويسكنون معا ورغم 
انه ال يوجد ن��������ص قانوني دقيق 

حدد من هم مش��������مولون بالعنف 
األس��������ري لكن اس��������تقر الرأي أنهم 

افراد األسرة وأطرافها".
وتضيف القاضية إن "عدم تحديد 
او ت��������رك الباب مفتوح��������ا لتحديد 
أفراد األسرة لم يصعب اإلجراءات 
على املحكمة ألننا ننظر كقضية 
حتى تنظرها املحكمة الن األسرة 
الصع��������ب  م��������ن  لي��������س  وأطرافه��������ا 
تحديدهم او درج��������ة القرابة ألهل 
الزوج والزوج��������ة، لذا نتحدث عن 
األمور التي تخص األسرة نفسها 
كقضايا الحضانة مثال الس��������يما 
بع��������د انته��������اء العالق��������ة الزوجي��������ة 
فلي��������س من الصعوب��������ة على قاض 
أو أي ش��������خص قانون��������ي تحدي��������د 
األش��������خاص املش��������مولني بقضايا 

العنف األسري".
وتتح��������دث ع��������ن ح��������االت العن��������ف 
األس��������ري خالل فترة كورونا وما 
بعدها قائلة إن "النس��������بة ازدادت 
نس��������بيا واحتجاز األس��������ر بداعي 
الحجر الصحي أثر على سلوكهم 
إال ان اإلج��������راءات ذاتها تتخذ في 
ل��������م تختلف م��������ن جهة  املحكم��������ة، 
البح��������ث االجتماع��������ي او الضباط 
املختصني في ب��������ذل الجهد، علما 
أن الضابط��������ات م��������ن املختص��������ات 

بالبحث االجتماعي والنفسي".
"وج��������ود  القاضي��������ة  وتفض��������ل 
نصوص عقابية خاصة بالعنف 
األس��������ري كون القانون املطبق هو 
قانون العقوب��������ات العراقي"، الفتة 
إلى أن "أهمية هذي املحكمة تكمن 
ف��������ي خصوصي��������ة دعاواها حيث 
تنظ��������ر بش��������كل يختلف ع��������ن باقي 
الدع��������اوى ف��������ي مكات��������ب املكافحة 
ومراكز الش��������رطة التي تبحث في 
النقاط املشتركة ألطراف الدعوى 
دائم��������ا ما تكون بس��������بب الظروف 
االقتصادي��������ة واألمنية وما مر به 
البل��������د حيث ال يص��������ل للصلح إال 

بعد ضغوط".

ارتفاع معدالت العنف األسري: أكثر من 18 ألف 
حالة تعنيف ضد النساء

■ بغداد / غسان مرزة

ال يخفى أن قواعد قس��������مة التركات وتوزيع 
اإلرث بموجب الش��������ريعة اإلس��������المية ليست 
بالقواعد البس��������يطة ملا تش��������مله م��������ن أحكام 
كثيرة ذلك أن حصص الورثة في كل مسألة 
تحددها أصناف وأعداد الورثة املش��������تركني 
فيه��������ا إضافة لوج��������ود العديد م��������ن الحاالت 
الش��������اذة والنادرة والتي يقتضي حلها إلى 
قواع��������د وإجراءات رياضية خاصة بحس��������ب 

االجتهادات الفقهية لكٍل منها.
وق��������د نظ��������م القان��������ون  االختص��������اص املكاني 
ملحكم��������ة إص��������دار القس��������ام فنص��������ت على أن 
املتوف��������ى  إقام��������ة  تخت��������ص محكم��������ة مح��������ل 
الدائمي بإصدار القس��������ام الشرعي وال يعتد 
بالقسامات الش��������رعية الصادرة من محكمة 

أخرى.
وتقول القاضي ندى محمد عيس��������ى قاضي 
محكم��������ة األح��������وال الش��������خصية ف��������ي بغداد 
الجدي��������دة "لم ي��������رد تعريف صريح للقس��������ام 
الشرعي في القانون العراقي سواء في قانون 
األحوال الش��������خصية رقم 188 لسنة 1959 أو 
القانون املدني العراقي رقم 40 لس��������نة 1951 
إال أن أشهر ما يعرف به القسام الشرعي هو 
التعريف ال��������ذي أورده القاضي رعد صبري 
هاش��������م حيث عرف القس��������ام الش��������رعي بأنه 
)إصدار قسيمة بني ورثة املتوفى الشرعيني 
وحسب األنظمة التي يقرها الشرع والقانون 

بطلب يق��������دم إلى املحكمة موثق من املجلس 
البلدي ومخت��������ار املنطقة وبوجود ش��������هود 
اثن��������ني يؤيدون س��������كن املتوفى ف��������ي املنطقة 
التي تكون من اختصاص املحكمة التي قدم 

فيها الطلب(".
وأفادت عيسى بأن "املشرع العراقي قد ذكر 
في قانون األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 
1959 أحكام امليراث في املواد )86 / 87 / 88 
/ 89 / 90 / 91 ( وق��������د نظم��������ت ه��������ذه املواد 
أحكام القس��������ام الش��������رعي من حي��������ث تحديد 
أركان اإلرث حس��������ب م��������ا ورد بامل��������ادة )86( 
وشروط امليراث وأسباب اإلرث، وقد أوردت 
امل��������ادة )88( أصن��������اف املس��������تحقني للترك��������ة، 
بالقراب��������ة  الوارث��������ني   )89( امل��������ادة  وح��������ددت 
وكيفية توريثهم، أما امل��������ادة )91( فتحدثت 

عن استحقاق الزوج والبنت من التركة".
وأضافت عيس��������ى ان "تعدي��������الت عدة وردت 
عل��������ى هذا القانون تتجاوز الخمس��������ة عش��������ر 
تعديال إال أن أهمها في ما يخص اإلرث هي 
قان��������ون التعدي��������ل األول رقم 11 لس��������نة 1963 
ال��������ذي أض��������اف امل��������واد )86 / 87 / 88 / 89 / 
90 / 91( إلى القانون وكذلك قانون التعديل 
الثاني رقم 21 لسنة 1978 الذي اعتبر البنت 
أو البنات في حال عدم وجود ابن للمتوفى 
تس��������تحق ما تبقى من التركة وتحجب بقية 
الورثة كاالبن وكذلك قانون التعديل الثالث 
رقم 72 لس��������نة 1979 ال��������ذي عدل املادة 74 من 
قانون األح��������وال الش��������خصية وجعل وصية 

واجب��������ه لأحفاد وكذلك التعديل الثامن رقم 
34 لس��������نة 1983 الذي عدل املادة 89 لتعتبر 
األخ��������ت الش��������قيقة بحك��������م األخ الش��������قيق في 

الحجب". 
وعن اإلج��������راءات األصولي��������ة املتبعة لغرض 
إصدار القسام الشرعي أوضحت عيسى أن 
"اإلجراءات تبدأ بتقديم طلب من قبل طالب 
القسام عن طريق بوابة القضاء االلكتروني 
وملء طلب إصدار القس��������ام الشرعي، على أن 
يت��������م تحديد موع��������د ملراجعة طالب القس��������ام 
وعند حضوره باملوعد يتم تزويده بالطلب 
لغ��������رض تصديقه م��������ن مختار محلة س��������كن 
املتوفى ثم يزود بكتاب إلى املستشفى التي 
أصدرت ش��������هادة الوف��������اة لتزوي��������د املحكمة 
بش��������هادة وفاة املتوفى وكذل��������ك يتم تزويده 
بكتاب إلى دائرة األح��������وال املدنية للمتوفى 
ليت��������م تزوي��������د املحكمة بصورة قي��������د أحوال 
املتوف��������ى لبيان الورث��������ة وتولداته��������م وبيان 

األحياء منهم من األموات".
وترى عيس��������ى انه لغ��������رض إصدار القس��������ام 
الش��������رعي يتعني عل��������ى طالب القس��������ام إبراز 
الوثائق الرس��������مية الرئيس��������ية التي تطلبها 
منه املحكمة والتي تكون حاسمة وضرورية 
)شهادة  لتحديد مستحقي اإلرث واملتمثلة ب�
الوف��������اة + بطاق��������ة س��������كن املتوف��������ى + هوي��������ة 

األحوال املدنية للمتوفى والورثة(.
وبين��������ت عيس��������ى ان "الطري��������ق األول ملعرف��������ة 
الورث��������ة ه��������و حس��������ب ادع��������اء طالب القس��������ام 

الش��������رعي، مثال ذلك يحضر طالب القس��������ام 
إلصدار قسام شرعي لوالده ويثبت بالطلب 
إن والدته زوجة املتوف��������ى متوفاة قبله ففي 
ه��������ذه الحالة طالب القس��������ام ه��������و الذي اخبر 
املحكمة ع��������ن الزوجة املتوف��������اة، أما الطريق 
الثاني فهو عند تدقيق صورة قيد األحوال 
املدنية للمتوفى التي يتم فيها تأشير كافة 
املعلوم��������ات من قب��������ل دائرة األح��������وال املدنية 
والتي تدرج فيما إذا كان احد الورثة متوفى 
وتاريخ وفاته أيضا وبع��������د ذلك يتم حصر 

الورثة حسب طلب طالب القسام الشرعي".
واكدت عيس��������ى انه بش��������أن حصر الورثة في 
حاالت ال��������زواج خارج املحكم��������ة فهنا نكون 
أم��������ام حالتني األول��������ى هو أن يك��������ون الزواج 
الخارج��������ي ق��������د تم تصديق��������ه ل��������دى املحاكم 
الشرعية وتم إثبات نسب األوالد له فهنا يتم 
تكليف طالب القس��������ام بتقديم ما يؤيد ذلك 
ويتم درج الزوجة واألوالد في طلب القسام 
الشرعي أصوليا بعد تأشير زواجهم ودرج 
األوالد في سجل األحوال املدنية، اما الحالة 
الثانية هي ع��������دم تصديق الزواج الخارجي 
وعدم إثبات النس��������ب أمام املحكمة وفي هذه 
الحالة يتم إصدار القسام الشرعي للمتوفى 
دون ذكر الزوج��������ة واألوالد كون الزواج غير 
مص��������دق في املحاكم الش��������رعية، وان الزوجة 
أصال س��������وف تحتاج إلى القس��������ام الشرعي 
لكي تقيم دع��������وى تصديق ال��������زواج واثبات 
النس��������ب على ورثة املتوفى إضاف��������ة للتركة 

وفي هذه الحالة يتم إصدار القسام الشرعي، 
وبعد ذلك يتم إقامة دعوى تصديق الزواج 
واثبات النسب إضافة للتركة ثم تقام دعوى 
تصحيح للقسام الشرعي للمتوفى لغرض 
إدراج الزوجة واألوالد بالقس��������ام الش��������رعي"، 
الفتة إلى أن "هذه الحالة دائمة الحدوث في 
محاكم األحوال الش��������خصية وهناك العديد 
من دعاوى تصحيح القس��������ام الشرعي تقام 

لدى املحاكم".
وم��������ن جانبها تتحدث القاضي س��������حر عالء 
مؤنس قاض��������ي محكمة األحوال الش��������رعية 
في الشعب عن ضمان عدم حصول التزوير 
والتالع��������ب ف��������ي الوثائق املقدم��������ة للمحكمة 
لغرض إصدار القس��������ام الش��������رعي ب��������أن يتم 
اعتم��������اد املخاطب��������ات الرس��������مية ف��������ي تزويد 
املحكمة بالوثائق الرسمية وذلك عن طريق 

البريد الرسمي حصرا.
وأضافت مونس إذا كان هناك تعمد بإخفاء 
اح��������د الورث��������ة بالتواطؤ بني طالب القس��������ام 
الش��������رعي واحد املوظفني في دائرة األحوال 
املدنية فمن االج��������راءات القانوني��������ة املتبعة 
ف��������ي ه��������ذه الحال��������ة وبع��������د أن تثب��������ت واقعة 
التواطؤ وإخف��������اء املعلومات ل��������دى املحكمة 
تتم إحالتهم إلى محاكم التحقيق املختصة 
لغرض اتخ��������اذ اإلجراءات القانونية بحقهم 

وفق القانون.
وأش��������ارت مون��������س إل��������ى أن هن��������اك إمكاني��������ة 
لتصحي��������ح القس��������ام الش��������رعي إذا كان هناك 

خطأ بعدم ذكر احد الورثة ومن خالل فترة 
زمنية قريبة كانت او بعيدة حيث يستعيد 
الوريث املش��������طوب حقه م��������ن أمواله املنقولة 
وغير املنقولة حت��������ى وان تم التصرف ببيع 

.
ً
العقار مثال

وخلصت مونس الى انه "في بعض األحيان 
تحدث بعض األخطاء غير املقصودة من قبل 
دائ��������رة األحوال املدنية تجبر طالب القس��������ام 
الش��������رعي على ش��������طب احد الورث��������ة تجنبا 
للجهد املبذول في تصحيح ذلك الخطأ ففي 
هذه الحالة يجب على طالب القس��������ام تقديم 
طلب مثبت فيه أس��������ماء جمي��������ع الورثة كما 
يقوم بربط املستمسكات الرسمية الخاصة 
بهم م��������ع الطل��������ب املق��������دم. وفي حال��������ة ورود 
صورة قي��������د األحوال املدني��������ة للمتوفى وقد 
اغف��������ل فيها ذكر احد الورث��������ة وبعد املطابقة 
بني الطلب املق��������دم وبني صورة قيد األحوال 
املدني��������ة ف��������ان املحكم��������ة تتالفى ذل��������ك الخطأ 
بإزالة التناقض املوج��������ود بني الطلب املقدم 
من قبل طالب القسام املربوطة وبني صورة 
القي��������د ال س��������يما وأنه ال توج��������د أخطاء غير 
مقصودة أو من املفت��������رض أن يقوم املوظف 
بتزويد املحكمة بصورة قيد املتوفى مؤشر 
فيها كافة التأشيرات الواردة في قيده ومن 
ضمنها أس��������ماء الورثة وحالتهم الحياتية 
وعلى ضوئها يتم إصدار القس��������ام الشرعي 
وفي حال��������ة حصول الخطأ يت��������م تالفي ذلك 

وكما ورد أعاله".

قضاة يشرحون آلية استصدار القسامات الشرعية
ويحددون العقبات التي تواجه معامالتها

)267( دعوى ■ محكمة استئناف بغداد الكرخ سجلت اكبر نسبة ب�

األطفال وكبار السن مل يسلموا أيضًا

أوردت دائرة العالقات العامة في مجلس القضاء األعلى إحصائية عن معدالت العنف األسري في ما يخص األطفال 
والنساء وكبار السن خالل عام 2021 ومطلع العام الحالي حتى حزيران منه، مسجلة تصاعدا في عدد دعاواها 

السيما خالل فترة اجتياح جائحة كورونا وما بعدها. وجاء في اإلحصائية أن "املحاكم سجلت خالل عام 2021 وهو 
العام الذي تفشت فيه جائحة كورونا بشكل كبير )1141( دعوى عنف أسري ضد األطفال، وكان ل�محكمة استئناف 

بغداد الكرخ النصيب األكبر ب� )267( دعوى، بينما كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء )18602( دعوى، في حني 
بلغت دعاوى تعنيف كبار السن )2622( دعوى سجلت محكمة استئناف بابل )426( دعوى منها.

https://www.hjc.iq/view.70115/
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المحكمة التجارية: لإلدارات حق سحب العمل 
من المقاول المتلكئ دون اللجوء للقضاء

المحكمة االتحادية العليا تحسم 22 دعوى دستورية الشهر الماضي

■ بغداد / عالء محمد 

س��������جلت محاكم العراق إنجاز 3931 
معامل��������ة لحج��������ة اإلذن بال��������زواج من 
ثاني��������ة بحس��������ب إحصائي��������ة  زوج��������ة 
األعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س  رس��������مية 
للنصف األول من الع��������ام الحالي في 
ست عش��������رة محكمة اس��������تئناف عدا 

إقليم كردستان.
محكم��������ة  أن  اإلحصائي��������ة  وذك��������رت 
اس��������تئناف نينوى كانت في الترتيب 
األول بمعام��������الت حج��������ج اإلذن م��������ن 
زوج��������ة ثاني��������ة بعدما وص��������ل عددها 
إل��������ى 618 معامل��������ة، تليها اس��������تئناف 
ص��������الح الدين ب��������� 440 معامل��������ة، فيما 
جاءت استئناف البصرة ثالثة ب�432 
معامل��������ة، وفي املراتب األخيرة واألقل 
ف��������ي ترويج حج��������ة اإلذن م��������ن زوجة 
ثانية حلت استئناف كربالء باملرتبة 

األخيرة ب�واقع 74 معاملة فقط. 
وعن األس��������باب التي تدف��������ع لالقتران 
بام��������رأة أخ��������رى، قال قاض��������ي محكمة 
بغ��������داد  ف��������ي  الش��������خصية  األح��������وال 
الجديدة احمد جاس��������ب الساعدي إن 
"األس��������باب التي تدف��������ع الرجل للزواج 
م��������رة أخرى مختلف��������ة منها ما يتعلق 
بظ��������روف الزوجة األول��������ى كأن تكون 
بوضع صحي غير جيد أو غير قادرة 
على اإلنجاب أو لعدم وجود انسجام 
وس��������وء في املعاش��������رة الزوجية، فيما 

تكون هناك أس��������باب أخ��������رى متعلقة 
بالزوج وهي الرغبة بالزواج والقدرة 
املالي��������ة والجس��������دية على ال��������زواج من 

زوجة ثانية".
وفيم��������ا إذا كان��������ت حج��������ة األذن م��������ن 

لالقت��������ران  كافي��������ة  األول��������ى  الزوج��������ة 
بأخرى، يوضح الساعدي أن "قانون 
رق��������م  الناف��������ذ  الش��������خصية  األح��������وال 
188 لس��������نة 1959 لم يش��������ترط موافقة 
الزوجة األولى لأذن للزوج بالزواج 

من امرأة ثانية إال انه اشترط شرطني 
في املادة الثالثة منه الفقرة /4 وهي 
أن يك��������ون للزوج كفاي��������ة مالية إلعانة 
اكث��������ر من زوج��������ة واح��������دة، وان تكون 
هناك مصلحة مش��������روعة فيما يكون 

تقدي��������ر املصلح��������ة أم��������را تتحقق منه 
املحكم��������ة املختصة حس��������ب األحوال"، 
الفتا إلى أن "موافق��������ة الزوجة األولى 
ليست ش��������رطًا ملنح األذن بالزواج من 

زوجة ثانية".

وأش��������ار إل��������ى أن "القان��������ون العراق��������ي 
كأصل منع الزواج من أكثر من واحدة 
اال بالش��������روط التي حدده��������ا واعتبر 
زواج الرجل بزوج��������ة أخرى دون اذن 
املحكم��������ة، مبررًا للزوج��������ة األولى في 

طلب التفريق".
فيم��������ا لف��������ت قاضي محكم��������ة االحوال 
الش��������خصية في الكرخ س��������عد عيدان 
جبر إلى أن "مسألة الزواج من زوجة 
ثاني��������ة باعتبار ان املجتمع اس��������المي 
فالقان��������ون اس��������تمدها من الش��������ريعة 
االس��������المية التي اباحت التعدد لكنه 
لم يخرج من هذا االصل ووضع عددا 

من الضوابط".
وعن اغرب حالة شهدها خالل عمله 
في املحكم��������ة يبني القاض��������ي جبر أن 
"اح��������د االش��������خاص مت��������زوج من ثالث 
زوج��������ات حضر ال��������ى املحكم��������ة وهو 
يعيش في االرياف والقرى بحسب ما 
قاله لغرض اخذ املوافقة من زوجاته 
الثالث عل��������ى زواجه من زوجة رابعة، 
وخالل تقديمه الطلب واالستفس��������ار 
منه تبني انه رجل ميسور الحال لكنه 
لم يوزع امواله بالتس��������اوي حيث قام 
بتوزيعها على زوجتني فقط ورفض 
اعطاء الزوجة الثالثة أي مبلغ، االمر 
الذي أدى إلى حدوث مشاجرة داخل 
املحكمة بينهما رفضت فيها زوجته 
املوافق��������ة عل��������ى زواج��������ه م��������ن الزوجة 

الرابعة".
وعن إج��������راءات القاض��������ي للتأكد من 
حض��������ور الزوجة إل��������ى املحكمة وهي 
غير مجبرة لغرض موافقتها إلعطاء 
االذن لزوجه��������ا بال��������زواج م��������ن زوجة 
ثاني��������ة، ذكر أن "الس��������ادة القضاة لهم 
خب��������رة في مس��������ألة التحقيق��������ات كون 

تدوي��������ن االفادة يكون بش��������كل مفصل 
له��������ذه الزوجة ومن ضمنها مس��������ألة 
اإلك��������راه ف��������ي ح��������ال وج��������دت دالئل أو 
قرائ��������ن تستش��������ف منه��������ا املحكمة أن 
الزوج��������ة حضرت باالك��������راه فالقانون 
جعل ال��������زواج باإلك��������راه جريمة وفي 
إل��������ى  االوراق  تح��������ال  الحال��������ة  ه��������ذه 
قاضي التحقي��������ق وللقاضي أن يأذن 
باتخ��������اذ االج��������راءات القانونية بحق 
الزوج كونه اكره الزوجة االولى على 
الحض��������ور ال��������ى املحكم��������ة والحصول 
على موافقتها، الن املس��������ألة رضائية 
صرفة ويج��������ب ان يتوفر فيها جميع 
املح��������ل  م��������ن  العق��������د  ش��������روط واركان 
والرض��������ا"، مبين��������ا أن هن��������اك "الكثير 
م��������ن النص��������وص القانوني��������ة تتوخى 
املصلح��������ة العامة وتح��������رص على أن 
ال تكون هنالك أض��������رار على الزوجة 

االولى وأطفالها".
من جانبه��������ا تتحدث قاضية محكمة 
االحوال الش��������خصية في البياع فرقد 
حس��������ن عن بع��������ض أس��������باب االرتباط 
بزوجة ثانية وتذكر منها، "الخالفات 
الواقعة ب��������ني الزوجني والتي تنش��������أ 
عنه��������ا دع��������اوى متعددة حي��������ث يقوم 
املطاوع��������ة  دع��������وى  بإقام��������ة  ال��������زوج 
ترف��������ض فيها الزوجة العودة لبيتها، 
وتبقى تاركة لبي��������ت الزوجية لفترة، 
فض��������ال ع��������ن أن الزوج��������ة تنف��������ذ عليه 
امله��������ر املؤج��������ل، اضافة إل��������ى اقامتها 
دعوى املطالبة بأثاث الزوجية اثناء 
الحياة الزوجية، واستالمها األطفال 
)الحضانة(، مع اخذها مبالغ النفقة، 
كل ذلك تنتج عنه مش��������اكل تكون ردة 
فع��������ل ال��������زوج فيها زواج��������ه من زوجة 

ثانية".

الزواج من زوجة ثانية: نينوى وصالح الدين تتصدران.. وكربالء األقل

■ بغداد/ سحر حسين 

أكدت املحكم��������ة التجارية إمكانية قيام 
اإلدارات بس��������حب العم��������ل م��������ن املقاول 
املتلكئ تطبيقا لقاعدة التنفيذ العيني 
لاللت��������زام، وه��������و إج��������راء ُيمك��������ن اإلدارة 
-عن��������د إخ��������الل املتعاقد معه��������ا بتنفيذ 
بنود العقد- من سحب العمل منه دون 
اللج��������وء إلى القضاء، وان كان العقد لم 

ينص على ذلك.
وقال��������ت القاض��������ي تغريد عب��������د املجيد 
ف��������ي تصري��������ح ل�"القض��������اء" إن "مس��������ألة 
اإلخ��������الل بالعق��������د املب��������رم ب��������ني املقاول 
والجه��������ة الحكومية تعد من املس��������ائل 
القانونية التي تتص��������دى لها املحكمة 
وتفصل فيها على أس��������اس مس��������تندات 
الدع��������وى ووقائعه��������ا كونه��������ا تبح��������ث 
وتتحرى الط��������رف املخ��������ل بااللتزامات 
العقدية ونس��������بة إخالله"، الفتة إلى أنه 
"م��������ن صالحية جهة التعاق��������د )اإلدارة( 

ق��������رار  إص��������دار  مس��������تعجل،  وكإج��������راء 
بس��������حب العمل من املقاول عند إخالله 
ببن��������ود العقد دون حاج��������ة إلى اللجوء 

للقضاء".
وبين��������ت عب��������د املجي��������د  أن "تعليم��������ات 
تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 قد أوضحت في الفصل التاس��������ع 
اآلثار القانوني��������ة الناجمة عن اإلخالل 
بالعقد ومنها ما ج��������اء في املادة )10/ 
ثانيًا /ج( والتي اش��������ارت الى ان لجهة 
التعاق��������د إص��������دار قرار بس��������حب العمل 
من املق��������اول عند إخالل��������ه ببنود العقد 
وتنفيذ االعمال املخل بها على حسابه 
ع��������ن طري��������ق مق��������اول آخر"، مؤك��������دة في 
الوقت ذاته أن "قرار س��������حب العمل يعد 
تطبيقا لقاعدة التنفيذ العيني لاللتزام 
وهو إجراء تقوم به االدارة عند اخالل 
املتعاق��������د معه��������ا بتنفي��������ذ العق��������د دون 
حاجة إل��������ى اللجوء للقض��������اء باعتبار 
انه��������ا ف��������ي حال��������ة االس��������تعجال يفرض 

كجزاء من قبل جه��������ة التعاقد لإلخالل 
بتنفي��������ذ العمل بحكم التعليمات اعاله 
وان لم ينص عليه في العقد املبرم بني 

الطرفني".
ويشير مفهوم "سحب العمل" في معناه 
العام إلى )كف يد املقاول املخل ببعض 
الواجبات املنصوص عليها في العقد 
مع الجهة املس��������تفيدة عن االس��������تمرار 
في العمل، وتنفي��������ذ املقاولة عن طريق 
ش��������خص آخر، أو قد يكون التنفيذ عن 

طريق الدولة او اإلدارة نفسها(.
وفي ه��������ذا الصدد لفت��������ت القاضي عبد 
املجي��������د ال��������ى ان "امل��������ادة )1/177( م��������ن 
القان��������ون املدني رقم )40( لس��������نة 1951 
املع��������دل بينت ان��������ه في العق��������ود امللزمة 
للجانب��������ني اذا ل��������م يف اح��������د العاقدين 
بم��������ا وجب علي��������ه بالعقد ج��������از للعاقد 
اآلخ��������ر بعد االع��������ذار ان يطلب الفس��������خ 
م��������ع التعوي��������ض ان كان له مقتضى من 

القانون".

 واسترسلت في حديثها مع "القضاء" 
بالق��������ول ان "تعليمات تنفي��������ذ العقود 
الحكومي��������ة ق��������د بينت في امل��������ادة )10/

ثانيًا( منه على انه اذا اخل املقاول في 
املراحل النهائية لتنفيذ العقد فلجهة 
التعاقد تش��������كيل لجنة إسراع لتنفيذ 
االعمال املتبقية على حس��������اب املقاول 
ويك��������ون املقاول ممث��������ال فيها وتفرض 
التحمي��������الت اإلداري��������ة، وتوجيه انذار 
رسمي للمقاول املخل بضرورة اكمال 
العمال وحس��������ب منهاج تق��������دم العمل 
املتفق عليه وخالل خمسة عشر يوما 
م��������ن تاريخ تبلغ��������ه باإلن��������ذار، واصدار 
قرار بس��������حب العمل من املق��������اول عند 
إخالله ببنود العق��������د وتنفيذ االعمال 
املخ��������ل به��������ا على حس��������ابه ع��������ن طريق 

مقاول آخر" .
اما بش��������أن موضوعة الشروط الواجب 
توفرها لسحب العمل من املقاول، فقد 
ذهبت عب��������د املجيد الى انه��������ا "تتمثل 

بخط��������أ املق��������اول او عجزه ب��������دون عذر 
مشروع عن االستمرار بتنفيذ االعمال 
او االخ��������الل بالش��������روط واملواصف��������ات 
املطلوبة للعمل، وقي��������ام جهة التعاقد 
بتوجيه انذار رس��������مي للمقاول املخل 
قبل سحب العمل منه بضرورة اكمال 
االعمال وحس��������ب منهاج تق��������دم العمل 
املتفق عليه وخالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبلغه باإلنذار، وحس��������ب ما 
نصت عليه امل��������ادة )10/ثانيا/ ج( من 
تعليم��������ات تنفي��������ذ العق��������ود الحكومية 

املرقمة ) 2( لسنة 2014". 
وتابعت ف��������ي هذا الخصوص بأنه "اذا 
اثبت الش��������خص ان الضرر قد نشأ عن 
سبب اجنبي ال يد له فيه كآفة سماوية 
او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل 
الغير او خطأ، كان غير ملزم بالضمان 
ما ل��������م يوجد نص او اتف��������اق على غير 
ذلك حسب مانصت عليه املادة )211( 

من القانون املدني" . 

واس��������تدركت بالقول ان "سحب العمل 
يعد من االث��������ار القانونية الناجمة عن 
اإلخ��������الل بالعقد، ومن ث��������م ال يمكن ان 
يكون سحب العمل جزئيا من املتعاقد 
ف��������اذا م��������ا اخ��������ل املتعاق��������د بالتزامات��������ه 
التعاقدية جاز لجهة التعاقد س��������حب 

العمل منه دون تجزئة ذلك". 
وفرقت عبد املجيد بني مبدئي سحب 
العم��������ل وفس��������خ العق��������د، موضح��������ة ان 
"سحب العمل يؤدي الى قيام صاحب 
العم��������ل بتنفي��������ذ العمل على حس��������اب 
املق��������اول املقص��������ر وم��������ن ثم ي��������ؤدي الى 
إنهاء الرابطة العقدية أما فسخ العقد 
فيتحقق في العقود التي تتقابل فيها 
التزام��������ات الطرفني ف��������اذا اخل احدهما 
ف��������ي تنفي��������ذ التزام��������ه فيج��������وز للطرف 
االخر ان يع��������ذره لتنفي��������ذ التزامه فان 
ل��������م يس��������تجب لذل��������ك كان ل��������ه ان يطلب 
فسخ العقد ومن ثم يؤدي الى انحالل 

الرابطة التعاقدية بني الطرفني".

■ بغداد/ ساهرة رمضان 
 

أعلنت املحكمة االتحادية العليا عن حسم 
22 م��������ن الدع��������اوى والطلبات الدس��������تورية 

لشهر آب املاضي.
"املحكم��������ة  أن  "القض��������اء"  وذك��������رت مراس��������ل 
االتحادي��������ة العلي��������ا نظ��������رت ع��������دة دع��������اوى 
الش��������هر املاضي ومنها دعوى املدعي نقيب 
األكاديمي��������ني العراقيني، والتي ردتها لعدم 
توف��������ر املصلحة ف��������ي إقامته��������ا، وتضمنت 
الدع��������وى طلب الطع��������ن بدس��������تورية القرار 
النيابي املرقم )2021/28( الصادر في 31/

كان��������ون الثان��������ي/2021 وإلغائ��������ه من تاريخ 
ص��������دروه وجمي��������ع االثار املترتب��������ة، وصدر 
القرار باالتف��������اق اس��������تنادًا للمادتني )93 و 
94( م��������ن دس��������تور جمهورية العراق لس��������نة 

 ."2005
وأش��������ارت إلى أن "املحكمة نظ��������رت الدعوى 
املرقم��������ة )144/اتحادي��������ة/2022( الخاص��������ة 
بطل��������ب تعديل الق��������رار الصادر م��������ن املدعى 
عليه الثاني املرقم )130( في 2021/4/6 بما 
يضمن مساواة املتعاقدين واملوظفني الذين 
يؤدون وظائف متكافئة في الحقوق املالية 
وتحديده��������ا وفقًا لقان��������ون الخدمة املدنية 
والزامها ب��������ان تصرف لأج��������راء اليوميني 
أجرًا ال يقل عن )350,000( دينارا في الشهر 
الواحد اذا اتم س��������اعات العمل التي حددها 
قان��������ون العم��������ل وان تمنحه��������م مخصصات 
الزوجية واالطفال والنقل اسوة بالعاملني 
املثبتني على مالك مؤسس��������اتها واصدرت 

املحكمة قرارها باالتفاق برد الدعوى شكال 
دون الدخول في اساس��������ها استنادًا ألحكام 
املادت��������ني )4 و 1/80( من قان��������ون املرافعات 

ملدنية رقم )83( لسنة 1969 املعدل".

واوضحت ان "املحكمة ردت الدعوى املرقمة 
)149/اتحادية/2022( لعدم وجود مخالفة 
دس��������تورية واملتضمنة طلب الحكم بإبطال 
ق��������رار مجلس قي��������ادة الث��������ورة املنح��������ل رقم 

)1559( لس��������نة 1978 )ال��������ذي صدر بموجبه 
القانون 189 لس��������نة 1978 قانون حل نقابة 
امله��������ن الصحي��������ة( وم��������ا بني علي��������ه، وطلب 
إعادة حقوقه املس��������تلبة الناشئة عن بطالن 

القانون رقم )189( لسنة 1978 وطلب إعادة 
س��������ريان قان��������ون نقابة امله��������ن الصحية رقم 

153 لسنة 1969".
وبين��������ت ان "املحكم��������ة ايض��������ا ردت دع��������وى 
)92/اتحادي��������ة/2022(  املرقم��������ة  املدع��������ي 
الخاص��������ة بطل��������ب الحك��������م بإلغ��������اء قان��������ون 

السالمة الوطنية رقم )4( لسنة 1965".
وتابع��������ت ان "املحكم��������ة اصدرت ق��������رارًا برد 
)107/اتحادي��������ة/2022(  املرقم��������ة  الدع��������وى 
املتضمنة طل��������ب الحكم بإلغاء قرار مجلس 
الوزراء املتخذ في جلسة املجلس املنعقدة 
ف��������ي 2022/4/5 واملتضم��������ن )تخويل وزير 
النف��������ط/ املدع��������ى علي��������ه الثان��������ي بالتوقيع 
 )CITIC ( مع ائتالف الش��������ركات الصيني��������ة
باحالة مشروع استراتيجي كبير مشروع 
مد انب��������وب نفط بصرة – عقبة وبكفالة )9( 
مليارات دوالر اميركي بغية تصدير النفط 

العراقي عبر األردن".
وتابعت ان "املحكم��������ة ردت الدعوى املرقمة 
وموضوعه��������ا   )2022  / )126/اتحادي��������ة 
طل��������ب الحكم بال��������زام املدعى علي��������ه اضافة 
لوظيفته بف��������ك ارتباط ونق��������ل دوائر وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية )دائرة رعاية 
ذوي االعاق��������ة واالحتياج��������ات الخاصة مع 
هيئ��������ة ذوي االحتياجات الخاصة لتصبح 
هيئة رعاي��������ة ذوي االعاق��������ة واالحتياجات 
الخاص��������ة( و )دائ��������رة التدري��������ب املهني مع 
دائرة التش��������غيل والق��������روض لتصبح دائرة 
العمل والتدري��������ب املهني( و)هيئة الحماية 
االجتماعية مع دائرة الحماية االجتماعية 

للم��������راة مع دائرة الحماي��������ة للرجل لتصبح 
هيئ��������ة الحماي��������ة االجتماعي��������ة(  اس��������تنادًا 
للمادة )4( من قانون الحماية االجتماعية 

رقم )11( لسنة 2014".
ومض��������ت ال��������ى ان "املحكمة أص��������درت قرارا 
ب��������رد الدع��������وى وافه��������م علنًا ف��������ي الدعوى 
املرقم��������ة )159/اتحادي��������ة/2022( الخاصة 
بطل��������ب الحكم بع��������دم دس��������تورية القانون 
رق��������م )46( لس��������نة 2013 املنش��������ور بجريدة 
الوقائع العراقية بالعدد )4297( املتضمن 
إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة املنحل 
املرقمة )1021 في 1983/9/13( و)197 في 
 )2001/6/18 ف��������ي  و)145   )1994/11/10
والذي س��������مح بموجب��������ه للقاضي وعضو 
االدع��������اء الع��������ام املتقاعد االنتم��������اء لنقابة 
املحام��������ني والترافع ام��������ام القضاء كمحام، 
وحيث ان هذا القانون يعد مخالفًا الحكام 
املواد )19/اواًل وثالثًا ورابعًا وسادس��������ًا و 
98/اواًل( م��������ن الدس��������تور العراقي، حيث ان 
املشرع ومجلس القضاء االعلى عمال على 
ان تكون للقاض��������ي خصوصية وتميز في 
اختيار شخصيته وضمان اكتفائه املادي، 
وقي��������دت تعامالته بف��������رض واجبات عليه 
االلتزام بها ومنه��������ا ما نصت عليه احكام 
امل��������ادة )7/اواًل وثانيًا وثالث��������ًا( من قانون 
التنظي��������م القضائ��������ي املرق��������م )160( لس��������نة 
1979 الناف��������ذ،  لضمان املحافظة على علو 
ش��������أن القضاء وتحصينه عن كل ش��������ائبة 
يمكن ان تشكك باستقالليته واستقاللية 

أعضائه".
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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 

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

ثالث دول مختلفة )العراق – لبنان – مصر( مع اللجوء الى بعض األنظمة السياسية الكبرى التي تعد رائدة في األنظمة الدستورية املعاصرة، إضافة الى 
قيامه بتحليل القرارات القضائية الصادرة من القضاء الدستوري ذي الصلة وما كان من دور لرقابة القضاء الدستوري في هذا املجال في الدول الثالث.
إن هذه الدراسة التي نشرت في ظل املنعطف التاريخي الذي يعيشه العراق جاءت كمحاكاة لتطبيق مبدأ فصل السلطات السيما في العراق، وتوجها 

املؤلف بجملة من املقترحات التي قد تسهم وفقًا لوجهة نظره في تدعيم مبدأ فصل السلطات سعيًا للقدرة على تحقيق األهداف التي وضعت منذ بداية 
تكوين األنظمة السياسية.

ونظرًا ألهمية الكتاب وتناغمه مع الوضع العراقي الذي قدم حلوال الشكالياته الدستورية آثرت )القضاء( أن تقدم لقرائها اقتباسات منه لتكون مصدرًا 
للمطلعني على رؤى وأفكار الهرم األعلى للسلطة القضائية في العراق ومرجعًا للباحثني في املستقبل.

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

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

■  إعداد: سحر حسني

نتن��������اول ف��������ي ه��������ذه الحلق��������ة الفق��������رة الثانية من 
القواعد التي تقوم عليها دولة القانون وهي: 

 
ثانيًا : تدرج القواعد القانونية 

ه��������ذا رك��������ن آخر في بن��������اء دولة القان��������ون فبدونه 
ال يمك��������ن تصور وج��������ود نظام قانون��������ي للدولة، 
والت��������درج يظه��������ر ف��������ي س��������مو بع��������ض القواع��������د 
القانونية عل��������ى بعضها اآلخر، وتبعية بعضها 
للبع��������ض اآلخر، فالقواعد القانونية ليس��������ت في 
مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة في النظام 

القانوني للدولة. 
فقواعد املشروعية او القانونية ورغم انها قواعد 
ملزمة فإنها تتدرج بش��������كل هرمي مما يستدعي 
عند تزاحمها مراعاة ذلك التسلس��������ل او الهرمية 
في تطبيقها بحيث يجب تغليب القاعدة األعلى 

قوة على القاعدة األدنى. 
ويس��������ود الفقه في تحديد مدى القوة القانونية 

للقاعدة معياران اثنان هما:

أ � املعيار الشكلي او العضوي 
ويتمثل في الرجوع الى الجهة مصدرة القاعدة، 
فالقاعدة الصادرة عن سلطة اعلى تعد اكثر قوة 
من تلك الصادرة عن سلطة ادنى، واذا ماصدرتا 
عن نفس الس��������لطة ف��������ان االج��������راءات املتبعة في 
اس��������تصدارهما ه��������ي املرجح��������ة بينهم��������ا، فتعد 
القاعدة التي صدرت إتباعا إلجراءات اش��������د هي 
االقوى، ويعد هذا املعيار هو السائد في تحديد 

قوة القاعدة القانونية. 

ب � املعيار املوضوعي او املادي 
يهتم هذا املعي��������ار بموضوع العمل القانوني او 
مادت��������ه، دون النظ��������ر الى جهة إص��������داره لكن هذا 

املعيار يعد ثانويًا مكمال للمعيار الشكلي. 
ويكاد يس��������ود النظم املختلف��������ة التدرج القانوني 

اآلتي: 
١� تأت��������ي القواع��������د الدس��������تورية في أعل��������ى الهرم 

القانوني للدولة. 
2� تليه��������ا التش��������ريعات التي تصدرها الس��������لطة 

التشريعية كل دولة وفقًا لنظامها. 
3� األنظم��������ة الص��������ادرة م��������ن الس��������لطة التنفيذية 
بوصفه��������ا جهة ترعى املصالح العامة وان تعمل 

في اطار من السرعة وبسقف تقدير مرتفع. 
٤� تأتي اللوائح الصادرة من الس��������لطات اإلدارية 
او التعليمات والقصد منها جعل التش��������ريعات 

موضع التنفيذ 
5� تأتي بعدها القرارات االدارية، اي ما يصدر عن 
سلطات الهيئات الحكومية في ادنى املستويات 

االدارية. 
يتطلب هذا الت��������درج ان تكون القاعدة القانونية 
االدنى تابعة او خاضعة في مشروعية وجودها 
ال��������ى القاع��������دة القانوني��������ة االعل��������ى منها، ش��������كال 
ومضمون��������ًا، ش��������كال بمعنى صدوره��������ا عن جهة 
اختصاص حددت من يصدر القاعدة القانونية 
االعل��������ى، وباتباع اج��������راءات مح��������ددة مبينة في 
القواع��������د القانونية االعلى، ام��������ا موضوعًا فذلك 
ب��������ان تك��������ون القاع��������دة متفقة ف��������ي مضمونها مع 
مضمون القاع��������دة القانونية االعل��������ى منها واي 

تجاوز لهذه الهرمية س��������يؤدي ال��������ى اختالل في 
النظ��������ام القانون��������ي للدولة،وبالتال��������ي ال��������ى عدم 
اس��������تقرارها قانونًا وهو اي التدرج مما يضمن 

استمرارية وجود دولة القانون 
ثالثًا : الرقابة على دستورية القوانني 

الترابط والتفاعل بني القواعد القانونية يؤسس 
لعالق��������ة يفترض تنظي��������م حمايته��������ا لذلك ذهب 
الفقه الحديث مع كلس��������ن وايس��������مان الى ابتداع 

فكرة الرقابة على دستورية القوانني. 
وه��������ذا يتطلب من��������ح املحكمة املختص��������ة وظيفة 
تأم��������ني االحت��������رام املوضوع��������ي وامل��������ادي للنص 
الدس��������توري من خالل الرقابة الدستورية. وهذا 
م��������ا ذه��������ب الي��������ه الس��������يد "هاملتون" ف��������ي مؤتمر 
فيالديلفي��������ا لآلباء املؤسس��������ني والذي رفض من 

قبل املؤتمرين. 
لقد تجلت هذه النظرية من خالل اجتهاد املحكمة 
 SUPREME( العليا للواليات املتحدة األميركية
COURT OF THE UNITED STATES ( عندم��������ا 
قررت ان الدس��������تور يمثل القانون االساس��������ي في 
النظام الس��������ائد ف��������ي الدول��������ة االتحادية ويتفوق 
عل��������ى غيره م��������ن القوان��������ني العادية، مم��������ا يجعل 
كل قان��������ون صادر بعده معرض��������ا لأبطال لعدم 
تطبيقه من قبل املحكم��������ة اذا ما تضمن مخالفة 

ضمنية او صريحة للدستور. 
س��������ادت كتاب��������ات فقه��������اء القان��������ون الدس��������توري 
اهتمام��������ا متزاي��������دا بالعدالة الدس��������تورية بل ان 
الحق��������وق والحري��������ات االساس��������ية اللصيقة بها 
ق��������د احتلت حي��������زًا كبيرًا ف��������ي مؤلف��������ات القانون 

الدس��������توري، وذلك الن القضاء الدس��������توري بات 
أمرا مالزما لكل دستور جديد او تغيير للنظام 
السياس��������ي باتجاه ديمقراطي، وي��������رى أيضا ان 
املحكمة الدس��������تورية تعد املؤسسة الدستورية 
الرابعة، والتي تتميز عن غيرها من املؤسس��������ات 
باستقالليتها وحيادها وابتعادها املبدئي عن 

السياسة. 
يتمي��������ز القض��������اء الدس��������توري عن س��������ائر جهات 
القضاء األخرى بان من يحدد مركزه هو الدستور 
فهو الذي يح��������دد وجوده، تنظيم��������ه، ووظيفته، 
وعلي��������ه يع��������د القضاء االس��������مى واالعل��������ى مرتبه 
ب��������ني قضاء القانون العام ودائم��������ا ما يكون احد 
الخصوم فيه الس��������لطة العامة، ويس��������هر القضاء 
الدس��������توري عل��������ى اعالء الش��������رعية الدس��������تورية 
وصون الدس��������تور القائ��������م وحمايته من الخروج 
ع��������ن احكام��������ه، وترس��������يخ مفه��������وم الديمقراطية 

وكفالة الحقوق والحريات. 
وت��������زداد اهمية القضاء الدس��������توري في االنظمة 
االتحادية اذ يتضمن الدستور االتحادي توزيع 
الس��������لطات واالختصاص��������ات م��������ا ب��������ني حكوم��������ة 
االتح��������اد وحكومات الوح��������دات املكونة لالتحاد، 
مم��������ا يتصور معه حص��������ول نزاعات دس��������تورية 
االم��������ر الذي يفرض وجود مؤسس��������ه دس��������تورية 
محايدة تقوم بمهمة حل املنازعات الدستورية.  
لق��������د تطورت الرقابة على الدس��������تورية لتش��������مل 
حقوال عدة فبعد ان كانت الرقابة تعني )االعمال 
التش��������ريعية، على اخت��������الف انواعها، من قوانني 
وضعي��������ة وموازن��������ات مالي��������ة، وم��������ا س��������واها من 

األعمال الصادرة عن الس��������لطة التشريعية قابلة 
للرقابة الجارية من الهيئة التي احال الدس��������تور 
اليها هذا االختصاص، وقابلة بالتالي لإلبطال 
بقرار من هذه الهيئة، اذا ما توافر االثبات لديها 
عل��������ى ان العمل التش��������ريعي املطعون في��������ه، انما 
ينطوي عل��������ى خرق للدس��������تور، ف��������ي احكامه او 
مبادئه( امتدت اختصاصاتها لتش��������مل تفسير 
الدس��������تور، والنظر بش��������رعية االنظمة واللوائح 
الص��������ادرة عن الس��������لطة التنفيذي��������ة والفصل في 

النزاعات الناشئة عن تطبيق الدستور.
رابعًا : األخذ بمبدأ فصل السلطات 

ان تبن��������ي مب��������دأ الفصل ب��������ني الس��������لطات يهدف 
ف��������ي ما يهدف الي��������ه الى احداث ق��������در من املوازنة 
بني س��������لطات اخرى وجعلها مس��������ؤولة عن اداء 
واجب��������ات مح��������ددة غي��������ر قابل��������ة للتن��������ازل عنها 
ملصلح��������ة س��������لطات اخ��������رى وه��������و ما يق��������ود الى 
التخصص واسناد مس��������ؤولية محددة على كل 
سلطة موجودة داخل الدولة واهم املسائل التي 
يتوج��������ب حضورها في فصل الس��������لطات هو ان 
يك��������ون الفصل محقق��������ًا لالهداف التي ش��������رع من 
اجله��������ا وان يقوم عل��������ى التوازن ف��������ي وجه باقي 
الس��������لطات االخرى، ويتيح امكاني��������ة مراقبة كل 
س��������لطة للسلطة االخرى حتى ال تخرج عن نظام 
دولة القانون املطبق، اي منحها وسائل واليات 
سياس��������ية وقانونية تكفي لتحقيق مبدأ الرقابة 
وامكانية رفض بعض قرارات السلطات االخرى 
في حالة وجود اتجاهات بعدم امكانية التعاون 

بني السلطات الي سبب كان.

الحلقة الثالثة عشرة: موقف الدساتير املقارنة من مبدأ الفصل بني السلطات

أثر السن في الدعوى الجزائية

إن للسن أهمية كبيرة في تحديد املسؤولية الجنائية 
للفرد بغية تطبيق القانون الواجب على وفق األصول. 
وإن مختلف التش��������ريعات تعد الجمع لسنوات العمر 
ه��������و املقياس لتحديد س��������ن املس��������ؤولية الجزائية في 
اعتب��������ار بعض الفئات العمرية من األحداث وبعضهم 
اآلخر من البالغني مما يترتب عليه اختالف املعاملة 
العقابية لكل منهما، فالبال��������غ من املخالفني للقانون 
يخضع للنصوص التشريعية العقابية املختلفة، أما 
األحداث فهم مشمولون بقانون رعاية األحداث الذي 
يطبق عليهم وفيه اخت��������الف عن النصوص العقابية 
من حيث تطبيق وفرض العقوبة العتماده على مبدأ 
رعاية الحدث ومتابعته لتقويم سلوكه، لذا أصبح من 
األمور الواجبة معرفة عم��������ر الفرد عند بدء التحقيق 

معه لجعله وفق املسار القانوني الصحيح.
وم��������ن خالل بحثنا في ه��������ذا املوضوع لم نجد تعريفا 
اصطالحيا ملفهوم )الس��������ن( في ظل القانون الجنائي 
العراق��������ي إال أن هذه املف��������ردة وردت في نص املادة 65 
من قانون العقوبات رقم 111 لس��������نة 1969 وتعديالته 

"يثبت السن بوثيقة رسمية... الخ النص".
كم��������ا ورد أيض��������ا ف��������ي الباب الراب��������ع / الفص��������ل األول 
)املس��������ؤولية الجزائي��������ة وموانعه��������ا( فقرة 4 "الس��������ن" 
من امل��������ادة 64 من قانون العقوب��������ات وفي كل األحوال 
ال يوج��������د تعريف ملصطلح الس��������ن واقتصر على ذكر 
املف��������ردة في النصوص املذكورة وتوجد ايضا للس��������ن 
مفاهي��������م من جوانب أخ��������رى ومنها املفه��������وم العلمي 
والنفسي واملفهوم االجتماعي وهذه املفاهيم ليست 

مدار مقالتنا وباعتبار الس��������ن من أهم العناصر التي 
تقوم عليها املسؤولية الجزائية فال بد من ذكر موقف 

الشريعة اإلسالمية منه.
فق��������د فرقت الش��������ريعة اإلس��������المية بني صغار الس��������ن 
والكب��������ار من حيث تحمل املس��������ؤولية وحددت الس��������ن 
بعدة مراحل وهي مرحلة )الصغير غير املميز( وتبدأ 
من والدة الفرد حتى بلوغه س��������ن الس��������ابعة من العمر 
وهنا ال يدرك ح��������دود النفع والضرر وال تترتب عليه 
مس��������ؤولية جنائية إال أنه يكون مس��������ؤوال مدنيا عن 
الضرر الذي يلحق بالغير، وبعد سن السابعة يصل 
ملرحل��������ة )الصبي املميز( ويكون هن��������ا إدراكه ضعيفا 
ومسؤوليته مخففة، ويعتبر عمد هذا الصبي "خطأ" 
باتفاق جميع املذاهب، وبعد ذلك يدخل اإلنس��������ان في 

مرحلة )البلوغ( 
أو ما تس��������مى شرعا )سن التكليف( ويكون فيه العقل 
في حالة نضج وإدراك وتترتب بحق الفرد املسؤولية 
الجنائي��������ة الكامل��������ة، وفي ه��������ذا املجال فق��������د اختلفت 
املذاهب الفقهية الخمس��������ة في تحديد )سن التكليف( 
ففي املذهبني الش��������افعي والحنبلي جعل الفقهاء سن 
التكليف 15 س��������نة للغالم وكذل��������ك الجارية، أما فقهاء 
املذهب املالكي ذكروا أن البلوغ يكون في سن 17 سنة 
للذك��������ر واألنثى، وذكر فقهاء املذهب الحنفي أن س��������ن 
البلوغ هو 18 س��������نة للغالم و17 للجارية، وجاء عند 
فقهاء اإلمامية بأن س��������ن التكليف هو 15 سنة للغالم 
و9 للجاري��������ة لحديث ابن س��������نان "اذا بلغ��������ت الجارية 
تس��������عا دفع إليها مالها وجاز أمرها وأقيمت الحدود 

التامة لها وعليها".
وأثبتت التجارب أنها قد حملت بهذا العمر، وباآلراء 
الفقهية املذكورة فأن الفرد عند بلوغه س��������ن التكليف 
أو البلوغ الش��������رعي فأن مسؤوليته الشرعية تتحقق 
ويوج��������ب تطبيق الح��������دود بحقه في حال��������ة مخالفته 

للنصوص الشرعية.
أم��������ا عن القان��������ون الجنائي العراقي فقد جعل للس��������ن 
أهمي��������ة كبرى ف��������ي اتخاذ اإلج��������راءات القانونية بحق 
املتهم من عدمه في الدعوى الجزائية فقد جاء بنص 
املادة 64 فقرة 4 "الس��������ن" من قانون العقوبات "ال تقام 

الدع��������وى الجزائية على من لم يكن ف��������ي وقت ارتكاب 
الجريم��������ة قد أتم الس��������ابعة من عمره" وأصبح الس��������ن 
أحد موانع املس��������ؤولية املنصوص عليه��������ا في الباب 
الرابع / الفصل األول الخاص باملس��������ؤولية الجزائية 
وموانعه��������ا اي أن الفرد ال يس��������أل عن أفعاله قبل تمام 

سن السابعة.
واعت��������رض قس��������م كبير من ش��������راح القان��������ون على هذا 
العمر أي عمر السابعة انطالقا من مفهوم عدم توفر 
قوى ذهنية لإلنس��������ان بهذا السن وطالبوا برفع سن 
املس��������ؤولية الجزائية وجاء في قانون رعاية األحداث 
رق��������م 76 لس��������نة 1983 وتعديالته في امل��������ادة 47 / أوال 
"ال تق��������ام الدعوى الجزائية على م��������ن لم يكن في وقت 
الجريم��������ة قد أتم التاس��������عة من عم��������ره"، وهنا أصبح 
س��������ن املسؤولية واضحا واختلف عما جاء في قانون 
العقوبات، وحيث أن قانون رعاية األحداث هو قانون 
خاص وواجب التطبيق إذن فأن سن املسؤولية قانون 
هو تمام التاسعة من العمر، وتوجد بهذا الخصوص 
أيضا مناش��������دات ودراس��������ات م��������ن ذوي االختصاص 
تطالب برفع سن املسؤولية فمنهم من طلب رفعه إلى 

10 سنوات وآخرون إلى اثنتي عشرة سنة.
 وهن��������ا من املمكن أن يثار تس��������اؤل حول ما هو الوقت 
املناسب لتحديد سن املسؤولية هل هو لحظة ارتكاب 
الجريمة أم وقت إجراء املحاكمة أم وقت صدور الحكم 
واتفقت معظم التشريعات الجنائية بوجوب تحديد 
السن )وقت ارتكاب الجريمة( أي لحظة ارتكاب الفعل 
الجرم��������ي من قبل الجاني وه��������ذا ما نصت عليه املادة 
64 م��������ن قانون العقوبات وامل��������ادة 47/ أوال من قانون 

رعاية األحداث.
وألهمية الس��������ن من الناحية الجنائية فيجب أن يحدد 
س��������ن مرتكب الجريمة باليوم والشهر والسنة ويكون 
ذلك باالعتماد على الوثيقة الرس��������مية كهوية األحوال 
املدنية وشهادة الوالدة وغيرها من الوثائق املعتبرة 
قانونا ويوجب األمر هنا ربط هوية املتهم حتما عند 
الب��������دء بالتحقيق معه للتأكد من عم��������ره والتثبت من 
شخصيته وهذا ما أكدته املادة 123 من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية "على قاضي التحقيق أو املحقق 

أن يس��������تجوب املتهم خالل أربع وعش��������رين س��������اعة من 
حضوره بعد التثبت من شخصيته... الخ النص".

وف��������ي حالة ع��������دم وج��������ود الوثيقة أو تع��������ارض العمر 
املثبت في الوثيقة م��������ع ظاهر الحال فأن للمحكمة أن 
تحي��������ل املتهم الحدث على لجنة طبي��������ة لتقدير عمره 
بالوسائل العلمية واملختبرية وهي لجان طبية ذات 
خبرة فني��������ة عالية تقوم على تقدير الس��������ن من خالل 
)املظاه��������ر العام��������ة وظهور األس��������نان ومراكز التعظم( 
وهذه هي الوس��������ائل العلمية املتبع��������ة من فبل للجان 
املذك��������ور بغي��������ة تقدير س��������ن الجاني وت��������زود املحاكم 
بتقارير دقيقة ومفصلة بهذا الش��������أن، وهذا ما ذكرته 
املادت��������ان 65 من قانون العقوبات و4 من قانون رعاية 

األحداث.
وللس��������ن وجود مؤثر ف��������ي تحديد العقوبة املناس��������بة 
ف��������أن كان الجان��������ي حدثا فأنه يخض��������ع لقانون رعاية 
األح��������داث ال��������ذي يتمي��������ز بعقوب��������ات وتس��������مى تدابير 
تتناس��������ب وعمر املتهم وال تقارن بعقوبات البالغني، 
وم��������ع خضوع الح��������دث للقوان��������ني العقابي��������ة املعمول 
به��������ا من حي��������ث وصف الفع��������ل وتحدي��������د الجريمة إال 
أن��������ه عند فرض العقوب��������ة )التدبير( تس��������تدل املحكمة 
بمواد قانون رعاية األحداث )72 و73 و76 و77( التي 
تتضم��������ن عقوبات كاالنذار وتس��������ليم الح��������دث لوليه 
ومراقبة الس��������لوك والغرامة واإليداع الذي ال يزيد في 
كل األحوال على عشر سنني بالنسبة للمتهم الصبي 
و15 س��������نة للفت��������ى وهذه العقوب��������ات ال تتوفر للمتهم 
البال��������غ، بل فرضت بحكم القانون اعتمادا على س��������ن 

املتهم الحدث.
 كذل��������ك ف��������أن للس��������ن اث��������را مهم��������ا بالنس��������بة للدعاوى 
الجزائية الت��������ي تخص املتهمني البالغ��������ني فغالبا ما 
نجد محاكم الجنايات تستدل باملادة 132 من قانون 
العقوب��������ات التي نصت "اذا رأت املحكمة في جناية أن 
ظروف الجريمة أو املجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن 

تبدل العقوبة املقررة للجريمة وعلى الوجه اآلتي:
1. عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن املؤبد أو املؤقت مدة 

ال تقل عن 15 سنة.
2. عقوبة السجن املؤبد بعقوبة السجن املؤقت.

3. عقوبة الس��������جن املؤقت بعقوبة الحبس مدة ال تقل 
عن ستة أشهر.

وترد في أحكام املحاكم عبارة "كون املتهم ش��������ابا في 
مقتب��������ل العم��������ر" أو "أن املتهم كبير في الس��������ن" وتبدل 
العقوبة اس��������تدالال باملادة 132 م��������ن قانون العقوبات 
كم��������ا وجدنا في امل��������ادة 79 من قان��������ون العقوبات أثرا 
كبيرا للس��������ن التي نصت على "ال يحكم باالعدام على 
من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشرة 
من العمر ولم يتم العش��������رين من عمره ويحل السجن 

املؤبد محل عقوبة االعدام في هذه الحالة".
وهنا عذر صغر الس��������ن امتد في هذه الحالة الى سن 
العشرين، اال ان السن في بعض املواد العقابية يكون 
س��������ببا في تش��������ديد العقوبة وهنا ليس س��������ن الجاني 
إنما س��������ن املجنى علي��������ه فأنه يؤثر تأثي��������را بالغا في 
فرض العقوب��������ة فقد جعل قان��������ون العقوبات العراقي 
صغر س��������ن املجن��������ى عليه من العقوبات املش��������ددة عن 
ف��������رض العقاب خصوص��������ا في الجرائم ال��������ال أخالقية 
ونج��������د املادة 393 قد ذكرت حاالت الظروف املش��������ددة 
ف��������ي الفقرة 2ومنها اذا كان م��������ن وقعت عليه الجريمة 
لم يبلغ الثمان عش��������رة سنة كاملة. كذلك املاد 394 / 1 
من القانون شددت العقوبة في شقها الثاني وجعلته 
السجن مدة ال تزيد على عشر سنني اذا كام من وقعت 
عليه الجريمة دون الخامس��������ة عش��������رة سنة كاملة من 
العمر وأيضا فأن املادة 2/396 شددت العقوبة بحق 
الجاني ش��������ددت العقوبة اذا كان املجنى عليه لم يبلغ 
من العمر ثماني عشرة س��������نة وإن املواد املشار اليها 
تتعلق بجرائم املواقعة واللواط بدون رضا واملواقعة 
والل��������واط برض��������ا وكذلك هتك الع��������رض وحرص فيها 
املشرع على تشديد العقوبة لصغر سن املجنى عليه 
لكونه ضعيفا وال يملك القدرات العضوية والذهنية 

وجاء التشديد لحمايته والحد من استغالله.
كم��������ا للس��������ن اثر في تطبيق��������ات قانونية أخرى لس��������نا 
بصدده��������ا ف��������ي هذا املق��������ال، ما تقدم م��������ن عرض يبني 
مدى تأثر الس��������ن في الدعوى الجزائية سواء كان سن 
الجان��������ي أو املجن��������ى عليه ف��������ي اإلج��������راءات القانونية 

املتخذة والعقوبات التي تصدر بشأنها.

القاضي وليد لطيف حسين

https://www.hjc.iq/view.70111/


■  بغداد / القضاء 
 

تروي األوراق التحقيقية إلحدى 
الجرائ��������م اإلرهابية التي عرضت 
أمام محكمة جناي��������ات ديالى أن 
مجموعة إرهابية مسلحة قامت 
بالهج��������وم على دوري��������ة للجيش 
العراق��������ي ف��������ي قض��������اء املقدادية/ 
قرية نوفل ق��������رب جامع صبحي 

رشيد.
كان أف��������راد العصابة يس��������تقلون 
س��������يارة نوع بي��������ك أب دبل قمارة 
ذات ل��������ون بي��������ج، وأدى الهج��������وم 
الذي بدأ الس��������اعة العاشرة ليال 
ال��������ى استش��������هاد املجن��������ى علي��������ه 
)ص( وإصاب��������ة )م( ال��������ذي حالت 

اإلسعافات األولية دون وفاته.
جرى القبض على احد املتهمني 
اإلرهابيني املسؤولني عن تنفيذ 
الهج��������وم ودونت اقواله واعترف 
التنظيم��������ات  ال��������ى  بانتمائ��������ه 
االرهابي��������ة واش��������تراكه بالهجوم 
العراقي،  للجي��������ش  على دوري��������ة 
فق��������ررت املحكم��������ة إدانت��������ه وف��������ق 
املادة الرابع��������ة /1 وبداللة املادة 
الثانية /1 و5 من قانون مكافحة 
االرهاب والحكم عليه بالس��������جن 
املؤب��������د ع��������ن جريم��������ة االش��������تراك 
بالهجوم االرهابي املس��������لح على 

دورية للجيش العراقي.
وفي قضية أخ��������رى، وفي إحدى 
نواحي محافظة ديالى تعرضت 
القطعات االمنية وقوات الحشد 
الش��������عبي ال��������ى هج��������وم ارهاب��������ي 
مس��������لح أثن��������اء عملي��������ات تطهير 
املنطقة م��������ن العناصر اإلرهابية 
وقد أصيب جراء الهجوم  خمسة 
من منتس��������بي الحش��������د الشعبي 
والشرطة وقد حالت االسعافات 

دون وفاتهم.
 تم القاء القبض على املتهم )س( 
واعت��������رف بانتمائه ال��������ى تنظيم 

داع��������ش االرهابي، الفت��������ا إلى أنه 
اش��������ترك بالعديد م��������ن الهجمات 
اإلرهابي��������ة على الق��������وات األمنية 
والحشد الش��������عبي أثناء قيامهم 
بتحري��������ر املنطقة وقد قاتلهم مع 
أف��������راد مجموع��������ة وكان س��������الحه 

أحادية.
املحكم��������ة بدورها أصدرت حكما 
وف��������ق  املؤب��������د  بالس��������جن  ض��������ده 
احكام امل��������ادة الرابعة /1وبداللة 
امل��������ادة الثاني��������ة /1و5 من قانون 
واس��������تدالال  االره��������اب  مكافح��������ة 
باح��������كام امل��������ادة 1/132 عقوبات 

ع��������ن جريمة اش��������تراكه بالهجوم 
القوات  عل��������ى  املس��������لح  االرهابي 
االمنية والحش��������د الشعبي اثناء 

تحرير املنطقة. 
وف��������ي ديال��������ى أيض��������ا، انفج��������رت 
يقوده��������ا  مفخخ��������ة  س��������يارة 
انتح��������اري عل��������ى اح��������د املضايف 
ف��������ي ناحي��������ة مندلي م��������ا ادى الى 
املواطنني،  العديد من  استشهاد 
ت��������م الق��������اء القب��������ض عل��������ى املتهم 
واعترف صراح��������ة بعلمه بقدوم 
الس��������يارة املفخخة وقام بالداللة 
عل��������ى مح��������ل الح��������ادث كونه من 
املنتمني ال��������ى التنظيم االرهابي 
وق��������د اعترف بعالقت��������ه بالحادث 
امام القائ��������م بالتحقيق وقاضي 
التحقيق حيث بني ان دوره كان 
مراقب��������ة الطريق واحض��������ار املاء 
وايص��������ال االنتح��������اري الى املكان 
املس��������تهدف  كما تب��������ني من خالل 
الشخصي  بالحق  املدعني  اقوال 
واملصابني واملش��������تكني ان املتهم 
من العوائل املعروف��������ة باالنتماء 
الى التنظيمات االرهابية وعليه 
فان االدلة تك��������ون كافية ومقنعة 
للتجريم فقررت املحكمة تجريمه 
وفق احكام املادة الرابعة /2 من 
قانون مكافحة االرهاب والحكم 

عليه بالسجن املؤبد.
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■  بغداد/ غسان مرزة
 

انتش��������رت مؤخ��������رًا العدي��������د من 
وقائ��������ع القت��������ل الناتج��������ة ع��������ن 
الخالف��������ات واملش��������اجرات ب��������ني 
أف��������راد البي��������ت الواح��������د أو بني 
األقارب أو الجيران، إذ تحصد 
تلك الوقائع يوميًا العديد من 
األرواح البريئة بسبب االندفاع 
واالنفع��������ال وع��������دم القدرة على 
التحكم والسيطرة في مشاعر 

الغضب.
انتهى مصير بهاء )وهو اسم 
مس��������تعار( ال��������ذي كان يجل��������س 
ف��������ي داره بأم��������ان إل��������ى امل��������وت 
رق��������ت ب��������اب املن��������زل 

ُ
بع��������د أن ط

وقام بفتحه��������ا فتفاجأ باملتهم 
يطعنه بالس��������كني عدة طعنات 

أدت إلى وفاته.
وأظه��������رت وقائع الدع��������وى انه 
ف��������ي تش��������رين الثاني م��������ن عام 
2021 اس��������تخبر مركز ش��������رطة 
التحويلة ف��������ي محافظة ديالى 
عن وجود جثة داخل مستشفى 
حص��������ول  نتيج��������ة  الخال��������ص 
مشاجرة أم��ام دار املجني عليه 
ب��������ني طرفني األول ه��������و املجني 
علي��������ه )بهاء( والط��������رف الثاني 
بواس��������طة  وجماعت��������ه  املته��������م 

اآلالت الجارحة.
كان املدعون بالحق الشخصي 
يجلسون في دارهم حتى طرق 
باب الدار فقام  املجني عليه من 
اج��������ل فتح الباب وبعد لحظات 
حضر املتهم وجماعته وكانوا 
يس��������تقلون س��������يارة باص كان 
يقودها املتهم وعند وصولهم 
إلى الدار دار حديث بني املجني 
عليه واملته��������م وأثناء الحديث 
مش��������اجرة  حصل��������ت  بينهم��������ا 
باأليدي فترجل األخير بدوره 
من السيارة هو ومن معه وتم 
طع��������ن املجني عليه بواس��������طة 
س��������كني عل��������ى رقبت��������ه وأماك��������ن 
أخرى في جس��������ده فسقط على 
إثرها أرضًا ثم جرى نقله إلى 
املستشفى لغرض العالج لكنه 
كان قد فق��������د الكثير من الدماء 

ففارق الحياة.
ودون��������ت أق��������وال املدعي بالحق 
الشخصي )والد املجني عليه( 
تحقيق��������ًا ومحاكم��������ة وذك��������ر أن 
عياني��������ة حول  ش��������هادة  لدي��������ه 
ح��������ادث قيام املته��������م )ي( وهو 
ش��������قيق املتهم )خ( وآخرين من 
أقاربهم بالتش��������اجر مع ولدي 
)ر( وبالتحديد  علي��������ه  املجني 
عندم��������ا كان واقفًا ق��������رب وكيل 
امل��������واد الغذائي��������ة ق��������رب دارهم 

)لي��������ش تباوع  لول��������دي   
ً
قائ��������ال

عليه عيون النغل؟( وقد هدده 
توع��������ده، وان��������ه كان قد ش��������اهد 
بعينه قي��������ام املتهم )خ( بطعن 
ف��������ي  س��������كني  بواس��������طة  ول��������ده 
رقبت��������ه وكذلك بقي��������ة املتهمني 
واس��������تطاعوا الهرب بواس��������طة 
سيارة كانوا يستقلونها ومن 
ثم تم نقل ولدي إلى املستشفى 
إال انه فارق الحياة وانه يطلب 

الشكوى ضد املتهمني.
 دون��������ت أقوال املدعي��������ة بالحق 
املجن��������ي  )وال��������دة  الش��������خصي 
ومحاكم��������ة  تحقيق��������ًا  علي��������ه( 
متواجدة  كان��������ت  أنها  وأفادت 
عند دار أهلها في بغداد وإنها 
بتفاصيل  س��������معت  ق��������د  كانت 
الحادث��������ة م��������ن عائلته��������ا وعدد 
الجي��������ران مم��������ن حضورا  م��������ن 
املش��������اجرة وأك��������دت كل ما جاء 
بأقوال زوجه��������ا املدعي بالحق 
الشخصي )والد املجني عليه( 

تحقيقًا ومحاكمة.      
دون��������ت أق��������وال الش��������اهدة )س(  
أخ��������ت املجني عليه  التي أكدت 
بأقواله��������ا تحقيق��������ًا ومحاكمة 
على حصول حادث املش��������اجرة 
وأفادت أنها ف��������ي يوم الحادث 
كانت متواجدة في دار والدها 
املدعي بالحق الشخصي حيث 

طرق باب الدار حوالي الساعة 
أخبرت  وقد  مس��������اء  الس��������ابعة 
ش��������قيقها املجن��������ي عليه فذهب 
لفت��������ح الب��������اب وأنها ش��������اهدت 
املشاجرة من على سطح الدار 
حي��������ث ق��������ام ش��������خصان )غي��������ر 
ملثمني( وكان معهم مجموعة 
املجني  أخيها  بمس��������ك  آخرين 
عليه وشاهدت قيام املتهم )خ( 
بمسك شقيقها املجني عليه من 
الخلف وقام بطعنه بالس��������كني 
الرقب��������ة والخصر  في منطق��������ة 
وكذلك ش��������اهدت شقيق املتهم 
)ي( يض��������رب ش��������قيقها اآلخ��������ر 
باألي��������دي وبعد أن حضر أفراد 
املفرزة خرجت إلى الشارع بعد 
إن جاء والدها وحاول اإلمساك 
باملتهمني إال أنهم اس��������تطاعوا 
الهرب بواسطة س��������يارة كانوا 
يس��������تقلونها وبعد ذلك تم نقل 
ش��������قيقي إلى املستشفى إال انه 

كان قد فارق الحياة.  
ول��������دى تدوي��������ن أق��������وال املته��������م 
)خ( أق��������ر باش��������تراكه في حادث 
الت��������ي حصلت بني  املش��������اجرة 
ش��������قيقه واملجن��������ي عليه حيث 
انه قام بمسك املجني عليه من 
الخلف وقام بطعنه بالس��������كني 
عدة طعنات في منطقة الرقبة 
والخص��������ر وكان ي��������روم بذل��������ك 

تخليص ش��������قيقه م��������ن املجني 
عليه وبعده��������ا حضرت مفرزة 
الشرطة وحاولت القاء القبض 
عليهم فقام برمي السكني على 
األرض والذوا بالف��������رار وتبني 
بعد ذل��������ك مفارقة املجني عليه 
للحياة وذكر انه ال توجد لديه 
خالف��������ات س��������ابقة م��������ع املجني 
عليه وان س��������بب الح��������ادث هو 
حص��������ول مش��������اجرة بينه وبني 
املجني عليه ال��������ذي قام بدوره 
والتع��������رض  وش��������تمه  بس��������به 
ألخالق��������ه وش��������رفه حي��������ث كان 
للمجني عليه في اليوم نفسه 
مش��������اجرة مع ش��������قيقي لم يكن 
لدي علم بها في تلك اللحظة. 

وأظهرت وقائ��������ع الدعوى ومن 
خالل سير التحقيق واملحاكمة 
األدلة  واس��������تعراض  الجاري��������ة 
املتحصل��������ة املتمثل��������ة باعتراف 
 
ً
مفص��������ال اعتراف��������ًا  املته��������م 

ودقيق��������ًا ف��������ي دوري التحقي��������ق 
واملحاكمة وقيامة باالش��������تراك 
في املش��������اجرة وطع��������ن املجنى 
عليه واملتعززة بأقوال املدعني 
بالحق الشخصي كل من والد 
ووال��������دة املجني علي��������ه وإفادة 
الش��������هود والكش��������ف واملخطط 
ملحل الحادث والتقرير الطبي 
اس��������تمارة  وكذل��������ك  الش��������رعي 

التشريح الخاصة بجثة املجني 
عليه ومحضر ضبط الس��������كني 
وتقرير األدلة الجنائية ونظرًا 
لثبوت كفاية األدلة ضد املتهم 
)خ( ع��������ن جريمة قت��������ل املجني 
علي��������ه )ر( عليه تج��������د املحكمة 
أن األدلة كافية ومقنعة ألدانه 
املتهم وفق مادة التهمة املوجه 

إليه. 
املتهم  عل��������ى  املحكمة  حكم��������ت 
)خ(  بالس��������جن املؤبد استنادا 
ألح��������كام امل��������ادة 406 / 1 / أ من 
قانون العقوبات املعدلة باألمر 
2004وبدالل��������ة  لس��������نة   3 رق��������م 
امل��������واد 47 و 48 و 49 من��������ه عن 
جريمة االشتراك بقتل املجني 
علي��������ة ) ر ( بواس��������طة طعن��������ه 
بسكني عدة طعنات في رقبته 
ومختلف أنحاء جس��������مه عمدًا 
وع��������ن س��������بق إص��������رار وترصد 
موقوفيت��������ه  م��������دة  واحتس��������اب 
للمش��������تكني   واالحتف��������اظ 
باملطالب��������ة بالتعوي��������ض أم��������ام 
املحاكم املختصة بعد اكتساب 
القرار الدرجة القطعية وصدر 
اس��������تنادا  باالتف��������اق  الحك��������م 
ألحكام املادة 182/ أ األصولية 
 للتمييز 

ً
حكمًا حضوريًا قابال

والتميي��������ز ال��������و جوب��������ي وأفهم 
علنًا.

■ بغداد / عالء محمد

مش��������اجرة ب��������ني ش��������ابني ب��������دأت بإصابة 
احدهم��������ا، وعل��������ى الرغم م��������ن أن التدخل 
العش��������ائري كان حاض��������را لحلحلة هذه 
املشكلة، لكن يبدو أن املصاب لم يتعرف 
إث��������ره تب��������ادل الطرف��������ان  بذل��������ك، وعل��������ى 

إطالقات نارية انتهت بحادثة قتل.
الت��������ي  التحقيقي��������ة  األوراق  وت��������روي 
تحصل��������ت عليها "القضاء" أن مش��������اجرة 
س��������ابقة بني امل��������دان )ص( واملجنى عليه 
نش��������بت بعد أن قام األخير بإطالق النار 
عل��������ى املدان في وقت س��������ابق، أصابه في 
قدمه اليمنى فيما تمت تس��������وية االمور 

بحصول الصلح العشائري بينهما.
املدان )القاتل( والذي أصيب في قدمه لم 
يقتنع بهذه املصالحة وبحس��������ب أقواله 
انه كان يس��������تقل مركبة ن��������وع )كاميري( 
بيضاء اللون وكان معه والده وش��������قيقه 
وه��������م متوجه��������ان لش��������راء م��������ادة البلوك 
واثناء وصوله��������م إلى منطقة حي التنك 
فوجئوا بمش��������اهدة )املجنى عليه( وهو 
يقود مركبة ن��������وع )صني( صفراء اللون 
واثن��������اء ذلك حصل اطالق ن��������ار بينهما، 
حيث ت��������م قتله بع��������د اطالق الن��������ار عليه 
في منطقة ال��������رأس ما ادى الى وفاته في 

الحال بواسطة بندقية كالشنكوف.
م��������ن جانبها دون��������ت محكم��������ة التحقيق 
أق��������وال املتهمني اذ اعترف��������وا فيها بأنهم 

قبل الحادث اتفقوا على "تأديب" املجنى 
علي��������ه الذي قام في وقت س��������ابق بضرب 
احدهم في قدمه اليمنى بواسطة سالح 
كالش��������نكوف، حامل��������ني معه��������م عصي��������ا 
وبندقية كالشنكوف وقيامهم بالبحث 
عن��������ه ومن ث��������م اعت��������راض مركبت��������ه بعد 

مشاهدته وإطالق النار عليه. 
وم��������ن خ��������الل تدقي��������ق مدون��������ات الدعوى 
فيه��������ا  املتحصل��������ة  القانوني��������ة  واألدل��������ة 
وهي اعت��������راف املدان في دوري التحقيق 
واملحاكمة وقد تع��������زز االعتراف املذكور 
الش��������خصي  بالح��������ق  املدع��������ني  باق��������وال 
واظه��������ار  كش��������ف  والش��������هود ومحض��������ر 

موضع االس��������لحة الجرمية املس��������تخدمة 
في هذه الجريمة )ملسرح الجريمة( وهي 
ادلة مقنعة وكافي��������ة لإلدانة، عليه قررت 
املحكم��������ة ادانة املتهمني الث��������الث ، حيث 
أصدرت محكمة جنايات االنبار احكاما 
بحقه��������م ، االول باالع��������دام بح��������ق القاتل 
)ص( ع��������ن جريمة قتل��������ه )املجنى عليه( 
اس��������تنادا الحكام امل��������ادة 406 / 1 / أ من 
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 
1969 املعدل وبداللة االشتراك 47،48 ،49 
منه ، فيما أصدرت حكمني آخرين بحق 
والده وشقيقه بالس��������جن على كل واحد 

منهما ملدة خمس عشرة سنة.

أكمل الصلح العشائري .. فقتله 
بمساعدة والده وشقيقه!

جنايات ديالى: المؤبد لثالثة إرهابيين 
شاركوا بعمليات إجرامية مختلفة

■ المحكمة اصدرت قرارا بالسجن المؤبد ضد المتهم
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دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
)اإلنتربول( في تسليم المجرمين

 تلعب املنظمة الدولية للش��������رطة الجنائي��������ة التي يطلق عليها باملختص��������ر )اإلنتربول( دورًا 
بحثي��������ًا ومحوريًا في عملية تس��������ليم املجرمني بني دول األعض��������اء والذي يعد من أهم مظاهر 
التع��������اون الدولي في مكافحة الجريمة، إذ ليس بوس��������ع أي دول��������ة في وقتنا الحاضر أن تقوم 
بمفردها بمكافحة الجريمة ومالحقة مرتكبيها الس��������يما بعد أن تيس��������رت فيه سبل هروبهم 
واإلفالت من املالحقة الجنائية باالنتقال من دولة إلى أخرى مس��������تفيدين من التقدم العلمي 
والتكنولوج��������ي في مجال االتصاالت ووس��������ائل املواصالت البرية والجوي��������ة والبحرية كافة، 
ه��������ذا م��������ن جان��������ب ومن جانب آخ��������ر ال يمكن ألي ش��������رطة دول��������ة معينة أن تم��������ارس دورها في 
التحري عن الجريمة بش��������كل عام والجريمة العابرة للوطنية بش��������كل خاص كجرائم اإلرهاب 
وتهريب األس��������لحة وتهريب املخدرات وتهريب اآلثار وغس��������ل األموال والفس��������اد والبحث عن 
األدل��������ة ومالحق��������ة مرتكبيها خارج إقليم حدود دولتها ليمتد إل��������ى دولة أخرى لتعارضه مع 
مبدأ االختصاص اإلقليمي للقانون الجنائي الذي هو جوهر س��������يادة الدولة، مما ألقى على 
عاتق املنظمة الدولية للش��������رطة الجنائية ) اإلنتربول ( العمل كوس��������يط للتعاون والتنسيق 
الشرطي الدولي ولتبادل املعلومات األمنية ملكافحة مختلف صور الجريمة املنظمة العابرة 
للوطنية وللبحث ومالحقة املجرمني املطلوبني وبغية تس��������هيل عملية تس��������ليمهم إلى الدول 

طالبة التسليم.
 وتمر عملية تسهيل تسليم املجرمني من قبل املنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول( 

باملراحل التالية :
املرحل��������ة األولى: يق��������وم قاضي التحقيق أو املحكم��������ة الجنائية املختص��������ة بالطلب من املكتب 
املرك��������زي الوطني لإلنترب��������ول في الدولة طالبة التس��������ليم بمالحقة املتهم��������ني الهاربني الذين 
ص��������درت بحقه��������م أوامر قب��������ض أو املحكومني غيابي��������ًا الذين صدرت بحقهم أح��������كام قضائية 
تقضي بإدانتهم بعد تزويده باملعلومات الكافية عنهم كاالس��������م الكامل للش��������خص املطلوب 
وأوصاف��������ه وعالماته الفارقة ومهنته وجنس��������يته وصورته الش��������خصية وبصمته إن وجدت 
ووثائقه الش��������خصية والبلدان املحتمل زيارتها وصورة م��������ن مذكرة أمر القبض مع الوصف 
القانوني للجريمة املطلوب عنها واملادة القانونية مع صورة رسمية من األوراق التحقيقية 

أو قرار الحكم مسببًا بشكل تفصيلي إذا كان قد صدر بحقه. 
املرحلة الثانية: يجري املكتب املركزي الوطني لإلنتربول في الدولة طالبة التس��������ليم التحقق 
في الطلب أن الش��������خص املطلوب ليس مطلوبًا عن قضية سياسية أو دينية أو عسكريًا وفق 
نص املادة الثالثة من النظام األساس��������ي للمنظمة الدولية للش��������رطة الجنائية )اإلنتربول( ثم 
يقوم بملء اس��������تمارة رسمية باملعلومات والبيات املطلوبة ويرسلها إلى مقر األمانة العامة 
للمنظم��������ة الدولية للش��������رطة الجنائية )لإلنتربول( في مدينة ليون الفرنس��������ية وفق منظومة 
 ) )I_ 24 \7 االتص��������ال املؤمنة يطلق على هذه املنظوم )منظوم��������ة اتصاالت اإلنتربول العاملية
الت��������ي تعد أحدث ما توصلت إلي��������ه التكنولوجية الحديثة في مجال االتصاالت ثم يلحق بها 

تعهدًا بأن دولته سوف تقدم الحقًا بطلب تسليم الشخص املطلوب. 
املرحلة الثالثة : بعد أن تتأكد األمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول( 
من االلتزام باملادة الثالثة من نظامها األساس��������ي في الطل��������ب الوارد إليها من املكتب املركزي 
الوطن��������ي في الدولة طالبة التس��������ليم تص��������در النش��������رة الدولية الحمراء بالش��������خص املطلوب 
وتعممه��������ا على املكاتب املركزية الوطني��������ة كافة في دول األعضاء املعني��������ني بالطلب أي التي 

يحتمل وجود الشخص املطلوب فوق أراضيها.
املرحلة الرابعة : بعد أن تتسلم املكاتب املركزية الوطنية لإلنتربول في الدول األعضاء املعنية 
بالنش��������رة الدولية الحمراء الواردة إليها من األمان��������ة العامة لإلنتربول ينظر كل مكتب مركز 
وطن��������ي على حده للمعطيات الوارد فيه��������ا إذا كان باإلمكان تنفيذها من عدمه وفقًا للقوانني 
الوطنية النافذة في دولته وفي حال قبول التنفيذ يصدر املكتب املركزي الوطني لإلنتربول 
في الدولة املطلوب منها التسليم األمر إلى جميع مراكز الشرطة واألجهزة األمنية في دولته 

للبحث والتحري عن الشخص املطلوب في أراضي دولته من أجل مراقبته أو القبض عليه.
املرحل��������ة الخامس��������ة: في حال��������ة العثور على الش��������خص املطل��������وب يجري اتخ��������اذ االحتياطات 
الكفيلة بمراقبة الشخص املطلوب تسليمه أو يجري القبض عليه وتوقيفه من قبل الجهات 
القضائي��������ة املعنية في الدولة املطلوب منها التس��������ليم لضمان ع��������دم هروبه إلى حني وصول 
ملف االسترداد، وللتحقق من شروط التسليم والتي تتقيد بقوانينها الوطنية أو االتفاقيات 

الدولية ذات الصلة في مجال تسليم املجرمني والتوقيف ومدته. 
املرحلة السادس��������ة : يقوم املكتب املركز الوطني لإلنتربول في الدولة املطلوب منها التس��������ليم 
بإع��������الم األمان��������ة العامة لإلنترب��������ول واملكتب املركزي الوطن��������ي في الدولة طالبة التس��������ليم أن 
الش��������خص املطلوب في أراضي دولته تم القبض عليه وأن على الدولة طالبة التس��������ليم اتباع 

الطرق الدبلوماسية السترداد الشخص املطلوب وتنظيم ملف االسترداد.
املرحلة الس��������ابعة: يقوم املكتب املركزي الوطني في الدولة طالبة التس��������ليم بإعالم س��������لطاته 
القضائية بأن الشخص املطلوب قد تم القبض عليه في الدولة الذي أعلن القبض عليه فيها، 
ثم تقوم هذه الس��������لطات القضائية املختصة بإرسال ملف استرداد املتهم أو املدان إلى وزارة 

الخارجي��������ة التباع الطرق الدبلوماس��������ية الس��������ترداده من الدولة 
املطلوب منها التسليم أو إلى الجهات املعنية حسب االتفاقيات 
الدولية ذات الصلة بتسليم املجرمني املعقودة بني الدولة طالبة 

التسليم والدولة املطلوب منها التسليم. 
املرحل��������ة الثامنة : يقوم املكتب املركزي الوطني في الدولة طالبة 
التس��������ليم بوضع تقريره النهائي وإرس��������اله إل��������ى األمانة العامة 
للمنظم��������ة الدولية للش��������رطة الجنائي��������ة ) اإلنترب��������ول ( ليعلمهم 
في��������ه أنه تم إلقاء القب��������ض على املجرم ثم تتول��������ى األمانة العامة 
لإلنتربول إبالغ املكاتب املركزية الوطنية في باقي دول األعضاء 

القاضي حيدر فالح حسناألخرى من أجل وقف البحث والتحري عن الشخص املطلوب. 

https://www.hjc.iq/view.70118/
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صحيفة شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

■ بغداد/ إيناس جبار 

عق��������دت ممثلية مجل��������س القضاء األعلى 
في اللجن��������ة الوطنية ملكافح��������ة التطرف 
العني��������ف في املعه��������د القضائي ورش��������ة 
عمل حول موضوع��������ة مكافحة التطرف 
العنيف املؤدي إل��������ى اإلرهاب بالتعاون 
مع اللجنة الوطنية العليا ملتابعة تنفيذ 
إس��������تراتيجية مكافحة التطرف العنيف 

املؤدي إلى اإلرهاب.
وقد أقيمت الورشة على قاعة املؤتمرات 
في املعهد القضائي حيث تضمنت ثالثة 
)التعريف بإس��������تراتيجية  ه��������ي  محاور 
مكافح��������ة التطرف العني��������ف املؤدي إلى 
اإلرهاب، املوق��������ف القانوني من مكافحة 
التط��������رف العنيف املؤدي ال��������ى اإلرهاب، 
املزاوج��������ة ب��������ني إس��������تراتيجية مكافح��������ة 
التط��������رف العنيف املؤدي ال��������ى اإلرهاب 

ومدونة السلوك القضائي(".
وألق��������ى كلم��������ة مجل��������س القض��������اء األعلى 
الس��������يد رئيس هيأة اإلشراف القضائي 
القاض��������ي لي��������ث جب��������ر حم��������زة ث��������م كلمة 
موج��������زة ألقاها ممثل مجل��������س القضاء 
األعل��������ى في اللجن��������ة الوطني��������ة ملكافحة 
التط��������رف العنيف املؤدي إل��������ى اإلرهاب 
املشرف القضائي القاضي السيد ناصر 
عم��������ران، تلته��������ا املح��������اور الت��������ي حاضر 
فيه��������ا رئي��������س اللجنة الوطني��������ة ملتابعة 
تنفيذ اس��������تراتيجية مكافح��������ة التطرف 
العني��������ف امل��������ؤدي إل��������ى اإلره��������اب وعدد 
م��������ن األكاديميني املختص��������ني في مجال 

القانون الجنائي".
وق��������ال القاضي ليث جب��������ر حمزة رئيس 
هيئة اإلش��������راف القضائي في كلمته إن 
"التط��������رف ظاهرة خطيرة انتش��������رت بني 

شريحة الشباب بسبب األفكار والعادات 
واملث��������ل الخاطئ��������ة التي نش��������ؤوا عليها، 
فالفكر املتطرف ش��������أنه ش��������أن أي نس��������ق 
معرفي ظاه��������رة اجتماعية تتأثر وتؤثر 
في غيرها من الظواهر مرتبطة الى حد 
كبير بالظروف التاريخية والسياس��������ية 
والديني��������ة واالقتصادي��������ة وغيره��������ا من 

الظروف التي يتعرض لها املجتمع".
وين��������وه القاضي إل��������ى أن "العالم ش��������هد 
خالل األعوام القليل��������ة املاضية والعراق 
خصوصا، نم��������و ظاه��������رة التطرف لدى 
فئة الش��������باب ما أدى إلى اإلخالل بنعمة 

األم��������ن واألمان"، الفتا الى أن "األس��������باب 
متعددة ومتنوعة السيما بعد الطفرات 
التكنولوجية في مجال االتصاالت وما 
نتج عنها من استخدام ملواقع التواصل 
االجتماعي بشكل سلبي وبما يعزز هذه 
الظاهرة ويساهم في نموها وتغلغلها 

بني شريحة الشباب في املجتمع".
وأش��������ار القاضي إلى أن "مجلس القضاء 
األعل��������ى كان من بني مؤسس��������ات الدولة 
الظاه��������رة  له��������ذه  بالتص��������دي  الس��������باقة 
من خ��������الل التع��������اون مع أجه��������زة الدولة 
املعني��������ة واملنظمات الدولي��������ة واملجتمع 

املدني انطالقا من رؤيته اإلستراتيجية 
ف��������ي مكافحة جمي��������ع األف��������كار املتطرفة 

والتعامل معها بموجب القانون".
وأكد املش��������رف القضائ��������ي ناصر عمران 
ممثل مجلس القضاء األعلى في اللجنة 
الوطني��������ة ملكافح��������ة التط��������رف العني��������ف 
املؤدي إل��������ى اإلره��������اب أن "القضاء أنجز 
الكثير من النش��������اطات املنبثقة من خطة 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى لع��������ام 2022 
الوطني��������ة  بإس��������تراتيجية  والخاص��������ة 
ملكافح��������ة التط��������رف العني��������ف والتي هي 
جزء من اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة 

التطرف العنيف املؤدي لإلرهاب".
وأوج��������ز القاضي بعض أعم��������ال ممثلية 
مجلس القضاء ونش��������اطاتها ك�"تحديد 
الهيكلية التنظيمية للممثلية واتس��������اع 
نش��������اطها ومواكبة الفعالي��������ات الفرعية 
للجن��������ة، فقد تم تنس��������يب موظف في كل 
رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف للمش��������اركة 
في النش��������اطات التي تقيمها اللجنة في 
املحافظ��������ة"، الفتا إل��������ى أن "أه��������م أهداف 
خط��������ة إس��������تراتيجية مجل��������س القض��������اء 
األعل��������ى لعام 2022 هو معالجة القصور 
القانون��������ي والنقص التش��������ريعي في ما 
يخ��������ص مكافح��������ة التط��������رف وعملنا من 
خالل نش��������اطات وورش واجتماعات تم 
من خاللها التوصل إلى تش��������كيل فريق 
عمل يأخذ على عاتقه اإلعداد ملش��������روع 
قانون يعني بمكافحة التطرف العنيف 

املؤدي إلى اإلرهاب".
وأضاف أن "من ضمن خطة القضاء هو 
اعتماد خطاب إعالمي معتدل يس��������اعد 
على نشر فكر االعتدال والوسطية ونبذ 
العن��������ف والتط��������رف كان ضم��������ن محاور 
خط��������ة املجل��������س الناف��������ذة له��������ذا الع��������ام، 
معرجا على "محور رفع قدرات منتسبي 
الس��������لطة القضائية الذي ت��������م اإلعداد له 
في عمل مس��������تقبلي وتنفي��������ذه للحد من 
التطرف، وستكون هناك ورش عمل في 
معهد التطوي��������ر القضائي اذ تم تحديد 
الفئ��������ات املس��������تهدفة فيها وه��������م )قضاة 
محاكم األحوال الش��������خصية والتحقيق 
وأعض��������اء  االجتماعي��������ني  والباحث��������ني 

االدعاء العام(". 
من جانبها قال��������ت الدكتورة أمل فاضل 
عن��������وز أس��������تاذ القان��������ون الجنائ��������ي في 
"التش��������ريعات  إن  النهري��������ن  جامع��������ة 
الجنائي��������ة ال تعاقب على التطرف إال إذا 
انتمى املتطرف إلى كيان او تبنى نهجا 
من ش��������أنه أن يحرض أو يمجد او يروج 
او يب��������رر إل��������ى العنصري��������ة او التطهي��������ر 

الطائف��������ي وهذا م��������ا نصت علي��������ه املادة 
)7( من دس��������تور جمهورية العراق لسنة 

.")2005(
ولفت��������ت إل��������ى أن "للتطرف ثالث��������ة أنواع 
رئيس��������ية وهي تطرف األف��������راد وتطرف 
الجماع��������ات وتط��������رف الدول��������ة )توجي��������ه 
ق��������وة الدول��������ة وأجهزته��������ا نح��������و بعض 
األفراد والتي��������ارات االجتماعية( وأيضا 
هن��������اك أنواع م��������ن التط��������رف بالنظر إلى 
) التط��������رف العلماني،  عنص��������ر الدين ك���������
التطرف املس��������يحي، التط��������رف اليهودي، 
والتطرف اإلس��������المي ( مقسمة ذلك إلى 
املظه��������ر الخارج��������ي كالتط��������رف القول��������ي 
والتطرف العملي )السلوكي ( والتطرف 

املعتقدي".
وتس��������تكمل عن��������وز القول ب��������ان "اإلرهاب 
الفكري واإلره��������اب العقائدي ال يتحقق 
مرحل��������ة  تس��������بقه  أن  دون  منهم��������ا  أي 
التطرف الفكري ومن��������ه التطرف املؤدي 
إلى املساس بالش��������عور الديني كجرائم 
الفكر وجرائم الش��������عور وجرائم اإلرادة، 
وأيضا التطرف املؤدي إلى إثارة حروب 
أهلي��������ة أو اقتت��������ال طائف��������ي والتي نصت 
املادة )195( من قانون العقوبات العراقي 
على جريمة إثارة حرب أهلية او اقتتال 
طائفي اال ان املشرع حدد الوسيلة التي 
يتحقق بها الس��������لوك اإلجرامي، وأيضا 
التط��������رف املؤدي الى تحبي��������ذ او ترويج 
مذه��������ب مع��������ني بش��������قيه التحريض على 
النزاع ب��������ني الطوائف واألجناس وإثارة 
الشعور الكراهية والبغضاء بني سكان 

العراق ". 
وختم��������ت كلمته��������ا بالق��������ول إن "قان��������ون 
مكافحة اإلرهاب رقم )13( لس��������نة 2005 
تضمن بع��������ض صور اإلرهاب العقائدي 
بامل��������ادة )4/2( كالتط��������رف امل��������ؤدي إل��������ى 
إث��������ارة فتن��������ة أهلي��������ة او اقتت��������ال طائفي 
والتحريض على إثارة الفنت أو االقتتال 

الطائفي".

المعهد القضائي يضيف ورشة جديدة 
للجنة القانونية إلستراتيجية مكافحة التطرف

رئيس استئناف بابل يضع حجر 
األساس لدار القضاء في الكفل

■  بابل / مروان الفتالوي
 

وضع رئيس محكمة اس��������تئناف بابل 
االتحادية القاضي مسلم متعب مدب 
حجر األس��������اس ملبنى دار القضاء في 
الكف��������ل، بحض��������ور نخبة من الس��������ادة 
القضاة والسيد محافظ بابل ومدراء 

الدوائر في قضاء الكفل.
وي����أت����ي ه�����ذا امل�����ش�����روع ض���م���ن سعي 
لالهتمام  األع����ل����ى  ال���ق���ض���اء  م��ج��ل��س 
القضاء بشكل  ل��دور  التحتية  بالبنى 
يليق بمكانة وهيبة القضاء العراقي، 
وم���ن أج���ل ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ة القضائية 

للمواطنني بشكل يسير وانسيابي.
وذك����ر رئ��ي��س االس��ت��ئ��ن��اف ف��ي كلمته 
الحضور  أم��ام حشد من  ألقاها  التي 
على هامش هذه املناسبة: "نيابة عن 
زي���دان رئيس  فائق  الدكتور  األس��ت��اذ 

مجلس القضاء األعلى حضرت اليوم 
لوضع حجر األساس لدار القضاء في 
مميزا  قضائيا  ص��رح��ا  لتكون  الكفل 
يضاف إلى صروح القضاء، كي يسهم 
للمواطنني  ال��خ��دم��ات  أف��ض��ل  بتقديم 
وتكون بما يستحقه القضاء العراقي 
ومادية  اعتبارية  قيمة  م��ن  وامل��واط��ن 
األجواء  تهيئة  إل��ى  تفضي  ملموسة 
القانون  لتطبيق  للقاضي  امل��ن��اس��ب��ة 
بكل حرية وصوال إلى إصدار القرارات 
ال��ع��ادل��ة ب��ني ال��خ��ص��وم وف��ق القوانني 

النافذة".
وبني القاضي مسلم متعب بأن "الجهة 
البناية رئاسة محكمة  املستفيدة من 
تشكيالت  إح�������دى  ب����اب����ل  اس���ت���ئ���ن���اف 
واملشروع  األع����ل����ى  ال���ق���ض���اء  م��ج��ل��س 
بابل بمدة تنفيذ  ممول من محافظة 
ق��دره��ا 240 ي��وم��ا، ون��أم��ل م��ن الجهة 

ق���ص���ارى جهودها  ت���ب���ذل  أن  امل���ن���ف���ذة 
ال��ص��رح القضائي ضمن  إلك��م��ال ه��ذا 
امل��واص��ف��ات امل��ع��دة ل��ه ووف���ق الشروط 
املحددة  الفترة  وخ��الل  املقررة  الفنية 

للتنفيذ".
ب�"الشكر  االس��ت��ئ��ن��اف  رئ��ي��س  وت��وج��ه 
بابل،  م����ح����اف����ظ  ل���ل���س���ي���د  وال����ت����ق����دي����ر 
ك��م��ا ش��ك��ر ك���ل م���ن س��اه��م ف���ي وصول 
امل��ش��روع إل��ى ه��ذه امل��رح��ل��ة املهمة من 
فنيني ومهندسني وذوي االختصاص 
رئاسة  في  الهندسية  الشعبة  ومنهم 

محكمة استئناف بابل االتحادية".
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ح��اف��ظ ب��اب��ل السيد 
علي وع��د ع���الوي على ه��ام��ش وضع 
حجر األساس إن "القضاء هو مقياس 
الخير في األمم ومعيار العظمة فيها، 
وع��ل��ى ه���ذا األس����اس م��ول��ت املحافظة 
ال��ك��ف��ل وبما  ف���ي  ال���ق���ض���اء  ب��ن��اي��ة دار 
يليق بهذه املؤسسة العريقة من خطة 

تنمية األقاليم لعام 2021".
بابل كمؤسسة  "محافظة  أن  وأض��اف 
تكن كل االحترام والتقدير للقضاء كما 
ننظر بعني الزهو والفخر لكل قامات 
محافظتنا  أبناء  من  العراقي  القضاء 
املحافظة  س���ع���ي  م����ؤك����دا  ال�����ع�����زي�����زة"، 
ل�"تقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل 
محافظتنا  ألب��ن��اء  ال��خ��دم��ات  تحسني 
وللكفل  األس��اس��ي��ة  حاجاتهم  وتلبية 
وأهلها مكانة مميزة في قلوبنا"، داعيا 
املساهمة  ف��ي  املحافظة  أب��ن��اء  "جميع 
ف��ي تحسني واق��ع املحافظة م��ن خالل 
اإلخ�����الص ف���ي ال��ع��م��ل وال��ح��ف��اظ على 

األموال واملرافق العامة".
ال��س��ي��د رئ��ي��س االستئناف  ث���م وض���ع 
املزمع  ل����ل����م����ش����روع  األس����������اس  ح����ج����ر 
اكتماله خالل الفترة الزمنية املحددة 

وهي أقل من سنة.
التي تسلمت  الشركة  أب��دت  ب��دوره��ا، 
بتشييد  املضي  على  املشروع عزمها 
ال��ك��ف��ل خالل  ال���ق���ض���اء ف���ي  م��ب��ن��ى دار 
ال��س��ق��ف ال��زم��ن��ي امل���ح���دد ل����ه، وحسب 
بالتعاون  امل����ط����ل����وب����ة  امل�����واص�����ف�����ات 
الهندسية  ال��ش��ع��ب��ة  م����ع  وال����ت����ش����اور 
ف���ي رئ���اس���ة م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف بابل 
املشروع  أن  إل�����ى  الف���ت���ة  االت����ح����ادي����ة، 
مكانة  ي����ع����ك����س  ب����ش����ك����ل  س����ي����ظ����ه����ر 
املناسبة  األج���������واء  وي����وف����ر  ال���ق���ض���اء 
امل��ح��اك��م إلك��م��ال قضاياهم  مل��راج��ع��ي 

ومعامالتهم.

استئناف ديالى تناقش 
"البناء في ملك الغير"

■ بغداد / سحر حسين 
 

ه��������ذه االش��������كالية القانوني��������ة وتبعاته��������ا 
اس��������تئناف  محكم��������ة  رئاس��������ة  ناقش��������تها 
ديالى االتحادية في ورش��������ة عمل عقدتها 
بحضور السيد رئيس محكمة استئناف 
ديال��������ى االتحادية والس��������يدات والس��������ادة 
قضاة املحكمة فّس��������رت فيها ماهية الزعم 
الش��������رعي ومفهوم االلتص��������اق الصناعي 

)البناء بفعل االنسان(.
وخالل الورشة، ذكر نائب رئيس محكمة 
اس��������تئناف ديال��������ى االتحادي��������ة القاض��������ي 
إدريس حسن خلف "لأهمية االقتصادية 
ورش��������تنا موضوع  تناولت  والقانوني��������ة 
البناء في مل��������ك الغير وحق امللكية"، الفتًا 
ال��������ى " انه تم ايض��������اح موضوع االلتصاق 
الصناعي في ضوء احكام املواد )1117 – 
1123( من القانون املدني"، مؤكدًا أن "هذه 
األحكام وضحت قرين��������ة قانونية تقضي 
ب��������أن كل ما يوجد عل��������ى األرض او تحتها 
من بناء او غراس او منشآت أخرى يعتبر 
من عم��������ل صاحب األرض وأن��������ه هو الذي 
أنشأه على نفقته ومن ثم يكون مملوكًا له 
وهذه القرينة تستند إلى مبدأ عام جاءت 
به احكام املادة ) 1049( من القانون املدني 
التي تنص على أن )ملكية األرض تشمل 
مافوقها وم��������ا تحتها الى الحد املفيد في 

التمتع بها( علوًا او عمقًا.
وق��������ال خل��������ف ان "ح��������ق امللكي��������ة يعتبر من 
اوس��������ع الحق��������وق العينية، وال ينش��������أ حق 
امللكية لشخص ما إال ان يكون ذلك بسبب 
من أس��������باب كس��������ب امللكية فقد تكتس��������ب 
امللكية باالستيالء عن طريق إحراز املباح 
او باملي��������راث او بالعقد او الوصية وكذلك 
تكتسب بالحيازة والشفعة وبااللتصاق 

)البناء بفعل اإلنسان(. 
وأوض��������ح خل��������ف أن "القوان��������ني تضمن��������ت 

أحكام االلتصاق باعتب��������اره واقعة مادية 
وهو عل��������ى نوعني اولهم��������ا طبيعي وهو 
ما يح��������دث بفعل الطبيعة وال دخل إلرادة 
اإلنسان فيها، اما الصناعي فيحدث بناًء 
عل��������ى إرادة اإلنس��������ان وفعله حي��������ث يقوم 
االنس��������ان بإحداث مشيدات او غراس على 
ارض الغي��������ر او ان يق��������وم صاحب االرض 
او اجنبي باقامة محدث��������ات بمواد الغير 
ا ال  بحي��������ث تصب��������ح تلك املش��������يدات ج��������زء
يتجزأ من االرض غي��������ر قابل لإلزالة دون 

تلف". 
واض��������اف القاض��������ي ان "محكم��������ة التمييز 
اوضحت املراد بالزعم الش��������رعي في أحد 
قراراتها وهو )وجود س��������بب من اس��������باب 
التملك في الظاهر ومن ثم يظهر مستحق 
آخر يثبت انه مالكه... الخ( من القرار، كما 
ذهبت محكمة التمييز في قرار اخر لها انه 
)كان على املحكم��������ة انتخاب ثالثة خبراء 
من االدلة الجنائي��������ة للوقوف على صحة 
عقد البيع فأن الدعوى تكون واجبة الرد 
بع��������د ان اوضح املدعي بأنه غير مس��������تعد 
لدفع اقيام املش��������يدات موض��������وع الدعوى 
ذل��������ك الن البي��������ع إن ثبت فأن��������ه يرتب آثارا 

قانونية مؤثرة في الدعوى". 
وتابع أن "األهمي��������ة القانونية للموضوع 
تكم��������ن في ع��������دم التفري��������ط بح��������ق الباني 
ووفقًا للوقائع والتحقيقات التي تجرى، 
إذ أن اإلذن الص��������ادر م��������ن امل��������ورث يك��������ون 
ملزمًا للورثة وال يجوز لهم إقامة دعوى 
التج��������اوز ما ل��������م يدفع��������وا للبان��������ي قيمة 

املشيدات".
وي��������رى خل��������ف ان "التصرف الص��������ادر من 
احد الش��������ركاء وال��������ذي دف��������ع الباني على 
البن��������اء يظهر هناك اباح��������ة منه وال يكون 
لباقي الش��������ركاء اقامة دعوى رفع تجاوز 
يس��������كنون  الش��������ركاء  كان  اذا  خصوص��������ًا 
بالقرب م��������ن الباني ويعلمون بالبيع كما 

يقودنا ذلك ال��������ى ان التصرف الصادر من 
احد الش��������ركاء يمكن ان نضعه في مفهوم 
التصرف الفضول��������ي والذي حدد القانون 
له م��������دة زمنية هي ثالثة اش��������هر إلجازته 

ونقضه".
ولف��������ت خل��������ف ال��������ى ان "الفق��������ه أوض��������ح ان 
االلتصاق يسمى التصاقًا بفعل اإلنسان 
اذا كان اثرًا لعمل االنس��������ان وهذا االثر قد 
يكون منش��������آت او غراس وقد فسر جانب 
من ش��������راح القانون املدن��������ي ان البناء هو 
كل انش��������اء مهم��������ا كان��������ت طبيعته س��������واء 
كان تش��������ييدًا ام ردم��������ًا أم زراع��������ة فاملباني 
واملنشآت قبل تشييدها في االرض كانت 
جمل��������ة من م��������واد البن��������اء وادوات��������ه كانت 
منق��������واًل وال تصب��������ح عقارًا اال إذا ش��������يدت 
واندمج��������ت ف��������ي االرض واصبحت ثابتة 

ومستقرة".
وبني خلف ان "القانون املدني رقم 40 لسنة 
1951 نظ��������م بم��������واده ) 117 - 1123( احكام 
االلتصاق بفعل اإلنس��������ان"، الفت��������ًا الى ان 
"أكثر الوقائ��������ع املعروضة تنطبق واحكام 
امل��������واد ) 1120 و1121( والتي مفادها )اذا 
احدث ش��������خص بناء او غراسًا او منشآت 
اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة 
لغيره بزعم سبب شرعي فأن كانت قيمة 
املحدث��������ات قائم��������ة اكثر م��������ن قيمة االرض 
كان للمح��������دث ان يتمل��������ك األرض بثم��������ن 
مثله��������ا, وان كانت قيمة االرض ال تقل عن 
قيم��������ة املحدث��������ات كان لصاحب االرض ان 

يتملكها بقيمتها قائمة".
أم��������ا امل��������ادة 1121 فق��������د نص��������ت )اذا احدث 
شخص منشأ بمواد من عنده على ارض 
غي��������ره بأذنه ف��������أن لم يكن بينهم��������ا اتفاق 
على مصير ما أحدثه فال يجوز لصاحب 
االرض ان يطل��������ب قلع املحدث��������ات ويجب 
علي��������ه اذا ل��������م يطل��������ب صاح��������ب املحدثات 

قلعها ان يؤدي قيمتها قائمة".

قد ينفق الشخص أموااًل إلقامة مشيدات او غراس على ارض ما، ثم يتبني أن 
األرض لم تكن ملكًا له او انه قصد اقامة هذه املحدثات على ارض الغير بسوء نية، 
أي انه كان يعلم وقت اقامته هذه املحدثات بأن ال حق له بذلك ومع ذلك قام بالبناء 

على ارض الغير، او انه كان يعتقد بأن لديه سببا من األسباب يبيح له ذلك كأن 
يكون مشتريا لتلك االرض ولم يسجل العقار باسمه في الدائرة املختصة وبعد كل 

تلك النفقات والوقت والجهد يتضح بأن األرض ال تعود للمنشئ.
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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.

وأم��������ا الص��������ورة الثالث��������ة فه��������ي )الدلي��������ل 
الفني( وه��������و محصلة النتائج من خالل 
االختب��������ارات العلمي��������ة واملعملي��������ة وهذه 
النتائ��������ج تك��������ون كدلي��������ل مع��������زز الثبات 
الواقع��������ة او نفيها, والدلي��������ل الفني ليس 
, انما هو ورقة من اوراق االستدالل 

ً
دليال

 
ً
التي تق��������دم للمحكمة, ولك��������ن يعد دليال

مت��������ى ت��������م الحص��������ول علي��������ه ف��������ي مرحلة 
التحقي��������ق, وللمحكمة االخ��������ذ به او ان ال 
تأخذ به وال تك��������ون له حجية قاطعة في 
االثب��������ات او النفي اذا كان الدليل الوحيد 
في الدع��������وى. لذلك فان تفعيل الخبرة او 
النتائج املتحصلة من الوسائل العلمية 

 
ً
 مس��������تقال

ً
في اغلب حاالتها ليس��������ت دليال

لذاته انما هي قرائن تدعم الدليل ويمكن 
اس��������تخالص داللته��������ا, ولك��������ن بالرغم من 
ذلك يحظ��������ى الدليل العلم��������ي باهمية في 
التحقيق الجنائي اذ ُيعد الدليل الجنائي 
اح��������د دعائم التحقيق املهم��������ة الهادف الى 
تحقي��������ق العدالة ع��������ن طريق اقام��������ة االدلة 
املادي��������ة التي ترف��������ع من مس��������رح الجريمة 
بوصفها اث��������رًا يتم التعامل معه مختبريًا 
 ماديًا يفيد النفي او االثبات 

ً
ليكون دليال

باعتب��������ار االدل��������ة الجنائي��������ة ه��������ي االثبات 
االساسي في القضايا الجنائية.

وان اهمي��������ة االدل��������ة الجنائية في الكش��������ف 
عن الحقائق ودقتها تكمن في مس��������اعدة 
القض��������اء ف��������ي الوصول للمته��������م الحقيقي 
واالخري��������ن من الجن��������اة, خصوص��������ًا بعد 
تط��������ور نوعي��������ة الجرائ��������م املنظم��������ة مم��������ا 
يقتض��������ي تطوي��������ر عل��������م االدل��������ة الجنائية 
للوص��������ول للحقائ��������ق ف��������ي الكش��������ف ع��������ن 
جرائ��������م التزوير وانتح��������ال الصفة والقتل 
ملا لوس��������ائل االثبات في االدل��������ة الجنائية 
وآلي��������ة تطبيقها وس��������المتها وقوتها في 
صح��������ة اثبات الجرائ��������م, س��������يما ان االدلة 
الجنائي��������ة ال يهملها القاضي وعلى وجه 
الخصوص في القضايا التي تحتاج الى 
فحوص��������ات الحمض الن��������ووي في قضايا 

النسب واللواط والزنا.
وان األهمي��������ة الفني��������ة لآلث��������ار املادي��������ة في 
املج��������االت الجنائي��������ة تهدف ال��������ى التحقق 
ومعرف��������ة صاحب االث��������ر كدلي��������ل إدانة او 
براءة للمتهم من خالل تطبيق األثر الدال 
على اآلث��������ار العائدة لصاحبه��������ا ومعرفة 
عدد الجناة وايجاد الرابطة بني الشخص 
املتهم واملجنى عليه ومكان الحادث ليتم 
التع��������رف عل��������ى كيفي��������ة ارت��������كاب الجريمة 
ارتكابه��������ا.  ووس��������ائل  نوعه��������ا  وتحدي��������د 
والص��������ورة الرابعة هي )القرائن( والقرائن 
 جمع قرين��������ة, مأخوذة م��������ن املقارنة, 

ً
لغ��������ة

بمعنى املفاعلة, وفيها معنى املصاحبة, 
من قرنُت الش��������يء بالشيء اي وصلته به, 
وخالصة معنى هذه املادة ان القرينة لغة 
عبارة عن شيء يقترن من تلقاء نفسه, او 
يقرن بوساطة غيره بشيء آخر إما مساٍو 

له او أعلى منه.
وعرفت مجل��������ة األحكام العدلي��������ة القرينة 

القاطعة هي اإلمارة البالغة حد اليقني.
والقرين��������ة قانونًا, ما يس��������تنبطه املش��������رع 
او القاضي م��������ن واقعة معروفة الى واقعة 
غير معروف��������ة. يتضح من تعريف القرينة 
قانون��������ًا انه��������ا نوع��������ان, ن��������وع يس��������تنبطه 
املشرع وتسمى القرينة القانونية, ونوع 
يس��������تنبطه قاض��������ي املوضوع م��������ن وقائع 

الدعوى وهي القرائن القضائية, فالقرينة 
التي مصدرها املشرع نفسه اي ان املشرع 
هو الذي يقدر الصلة بني الواقعة املعلومة 
والواقعة املجهولة صلة يقينية وتس��������مى 
القرائ��������ن القانوني��������ة, فع��������دم بل��������وغ س��������ن 
الس��������ابعة قرينة على انعدام التمييز, وقد 
يكون مصدرها القاض��������ي, اي ان القاضي 
هو الذي له سلطة تقدير الصلة اليقينية 
بني الواقعة املعلومة الثابتة ثبوتًا يقينيًا 
والواقع��������ة املجهولة التي ال دليل مباش��������ر 

على وجودها.
ونصت امل��������ادة )١٠2( من قان��������ون االثبات 

رقم ١٠7 لسنة ١٩7٩ العراقي على ان:- 
اواًل/ القرين��������ة القضائي��������ة هي اس��������تنباط 
القاض��������ي ام��������ر غير ثاب��������ت من ام��������ر ثابت 
ف��������ي الدع��������وى املنظ��������ورة. ثاني��������ًا/  لدي��������ه 
للقاضي اس��������تنباط كل قرين��������ة لم يقررها 
القانون وذلك في نط��������اق ما يجوز اثباته 

بالشهادة. 
وال ترق��������ى القرينة الى مرتب��������ة الدليل في 
نس��������بة الواقع��������ة للمتهم اذ الب��������د من دليل 
يدعمه��������ا وهذا منه��������ج القض��������اء في وزن 
القرين��������ة فقد جاء بق��������رار ملحكمة التمييز 
االتحادية به��������ذا الصدد ان��������ه )عدم كفاية 
االدلة واالفراج عن املتهم املحكوم باالعدام 
حيث وجد ان االدلة املتحصلة في الدعوى 
غير كافي��������ة ولم تول��������د القناعة بصحتها 
ويساورها الش��������ك وال تصلح القامة حكم 
قضائ��������ي س��������ليم ف��������ي مث��������ل تل��������ك الجرائم 
الخطي��������رة والغامضة والت��������ي تحتاج الى 
ادل��������ة تفيد الجزم واليق��������ني حيث ان اقوال 
الش��������هود واملدعني بالحق الشخصي غير 
عياني��������ة وان القرائ��������ن االخ��������رى املتمثل��������ة 
بمشاهدة املتهم في حالة ارتباك في محل 
الحادث وغيابه عن الدوام الرس��������مي وما 
جاء بأقوال املخبر الس��������ري ه��������ي قرائن ال 

ترقى الى مرتبة الدليل الكافي(.
وكذلك الحال عند تعدد القرائن فال يمكن 
االخ��������ذ بها ونس��������بة الفع��������ل للمتهم وجاء 
بق��������رار ملحكم��������ة التميي��������ز االتحادية بهذا 
الص��������دد ان )القرائن مهما تعددت ال يمكن 

االخذ بها والحكم بموجبها(.

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

 الدليل الجنائي وصوره
)الجزء الثاني(

ل��������م يدر في خلد واضعي الدس��������تور العراقي الدائم 
لعام 2005، حجم ال��������رؤى الفقهية والقانونية التي 
س��������تنهال عل��������ى نصوصه الدس��������تورية، س��������واء من 
خالل الدراس��������ات األكاديمية او من خالل التعاطي 
م��������ع النصوص في ميدان املران التطبيقي، وقد زاد 
من حجم هذا الكم، ما حفلت به الساحة السياسية 
العراقية م��������ن خالفات ألقت بظاللها على نصوص 
الدس��������تور، وبالرغ��������م من ان ه��������ذه الخالفات فجرت 
الطاق��������ة الكامنة التي احتوته��������ا هذه النصوص اال 
ان الكثير منها وقف عاجزًا عن ايجاد الحلول امام 
املس��������تجد من الخالفات التي اتخذت من نصوص 
الدستور ذاته ميدانا لها، وزاد الطني بلة، التصدي 
الالمس��������ؤول لأشخاص غير املختصني في الشأن 
الدس��������توري، وما اكثرهم في ظ��������ل مناخات الحرية 
اإلعالمية املنطلقة بدون قيود أو اعتبارات مهنية 

 عن الحدود القانونية، األمر الذي أنتج رأيا 
ً
فض��������ال

إعالميًا مشوش��������ًا عل��������ى جميع املس��������تويات، وبدت 
اسقاطاته واضحة على املس��������توى الشعبي، ولعل 
اس��������تغالل مواقع التواصل االجتماعي في توجيه 
ال��������رأي العام والتالعب به بالتوجه حس��������ب رغبات 
وأهداف إدارات املواقع التي تمتلك الدراية التقنية 
والحرفي��������ة اإلعالمي��������ة أفق��������دت املواط��������ن الكثير من 
االعتب��������ارات الت��������ي كان يقيم لها وزنًا ف��������ي تعامله 
اليومي، فاختفت بشكل ممنهج الكثير من املحددات 
التي كانت ترس��������م س��������لوكًا اجتماعي��������ًا او دينيًا او 
ثقافيًا للفرد والجماع��������ة ضمن البيئة االجتماعية 
الت��������ي يعي��������ش فيه��������ا، م��������ع اإلش��������ارة ال��������ى ان هناك 
مؤسسات إعالمية ومواقع الكترونية لها رسالتها 
وأداؤها االيجابي الس��������اعي لبن��������اء مجتمع جديد 
قادر على معالجة السلبيات بروح االيجابية التي 

يمتلكه��������ا متعكزًا على معتق��������دات واعراف وتقاليد 
ورؤى فكرية وديني��������ة واجتماعية، لكنها وفي ظل 
كل ه��������ذا الضجيج بدا صوتها خافتًا، س��������اعد ذلك 
االمكاني��������ات الهائلة للتطور التقن��������ي الذي اخترق 
بقوة كل املساحات والفضاءات ليصل الى الجميع 
بدون استئذان، وعليه ش��������كلت العالقة بني ثالثية 
التعاط��������ي التقن��������ي )الناش��������ر واملتلقي واملنش��������ور( 
ابجدي��������ة مهمة الب��������د من وجود ناظ��������م قانوني لها 
يحدد مديات التجريم دون ان يأكل من جرف حرية 
التعبير وهذا االمر ليس بالهني، فلم ينجح مجلس 
الن��������واب في تمرير قانون ينظ��������م حرية التعبير عن 
الرأي وحرية الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم 
والنشر وحرية االجتماع والتظاهر السلمي والذي 
اوجبته املادة )38( الدس��������تورية االمر الذي وجدنا 
اس��������قاطاتها حاضرة والتي تداع��������ت وتتداعى عن 

جرائ��������م متنوعة لم تكن موجودة بش��������كلها الحالي 
الذي ش��������كل ظاه��������رة فجرائم االنتح��������ار اضافة الى 
الجرائم العنف االس��������ري واملجتمعي وجرائم القتل 
وجرائم املخدرات والتي وجدت في التطور التقني 
لالتصاالت س��������ببًا باستشرائها تارة ومسرحا لها 

تارة أخرى.
 كبيرًا 

ً
 إن ه��������ذه املنتجات االجرامية ش��������كلت ثق��������ال

عل��������ى العمل القضائي الذي وجد نفس��������ه في خضم 
التداعيات معالجًا حين��������ًا ومنظمًا حينًا آخر وفي 
أحيان كثيرة موجهًا اضافة الى عمله في التصدي 
للجرائم وإنزال العقوبات املناسبة بحق املجرمني 
وتحقيق الردع العام. ان الحاجة الى وجود ضابط 
قانوني لهذه املواقع وما يرشح منها اصبح حاجة 
ملحة تفرضها الضرورات االخالقية واالجتماعية 

فضال عن الدينية والقانونية.

منتجات مجرمة

القاضي ناصر عمران 

العدالة والرحمة عند إصدار األحكام

عبارة ذكرها فقهاء القانون في ش��������روحاتهم، 
وصاغتها أقالمهم بألفاظ جميلة ذات دالالت 
معب��������رة، وه��������ي عب��������ارة )العدالة ف��������وق القانون 
والرحم��������ة فوق العدالة( وه��������ذه العبارة تحوي 
مفاهي��������م ثالثة مترابطة م��������ع بعضها البعض 
في جانبها النظري والعملي والفلس��������في ولها 
 

ُ
مع��������ان وأبعاد عميقة، وهي ف��������ي النهاية تتفق

م��������ع األهداف الت��������ي أرادها املش��������رع ويعمل من 
أجله��������ا القض��������اء، فما ه��������ي العدال��������ة ؟ وما هي 
الرحم��������ة ؟ وكيف ُيمكن تطبي��������ق القانون وفق 

هذين املفهومني ؟
إن العدال��������ة ه��������ي اإلنصاف وتحقيق املس��������اواة 
وهي خالف الج��������ور والظلم، وهي من املفاهيم 
األساس��������ية في فلسفة األخالق وفلسفة الحكم، 
بل هي من أوسع املفاهيم املطروحة في الحياة 
لها تشعباتها في املجاالت كافة، فهناك العدالة 
االجتماعية التي ينبغي أن تنال جميع األفراد 
من خالل اس��������تحقاقهم لحاجاتهم على مقدار 
جهوده��������م، وهن��������اك العدالة السياس��������ية والتي 
تعني إرساء الحريات واملساواة وفقًا للحقوق 
الطبيعي��������ة وضمانه��������ا م��������ن خالل الدس��������تور، 
وهن��������اك العدال��������ة االقتصادي��������ة الت��������ي تتحقق 
بتوزيع عادل للثروات وفق نسب تتناسب مع 
العمل واإلس��������هام في اإلنت��������اج، مع هذا املفهوم 
الواس��������ع للعدالة نركز عل��������ى العدالة الجنائية 
الت��������ي تظهر معاملها في العمل القضائي حيث 
يس��������عى القاضي إلى تحقيقها ف��������ي املنازعات 
املعروض��������ة علي��������ه باعتباره��������ا غاية أساس��������ية 
ألجل إنصاف املظلوم وإعطاء الحق لصاحبه، 
فالعدالة في القضاء هدف ال حياد عنه بدونه 
يفق��������د القانون قيمته ويفقد القضاء س��������معته، 
أما الرحمة، في مفهومه��������ا العام، تعني الرأفة 

وحس��������ن التعامل مع اآلخرين من خالل تقديم 
املس��������اعدة له��������م وغ��������ض النظر عن إس��������اءتهم، 
فهي كلمة جامعة تعب��������ر عن رقة القلب وطيب 

املشاعر وُحسن السلوك.
ريدها ه��������ي عدالة اإلنصاف 

ُ
إن العدال��������ة التي ن

ِلم، والرحمة التي 
ُ
واملساواة دفعًا لكل جور وظ

نبتغيها هي الرأفة وحس��������ن التعامل، ومعهما 
مع��������ًا نصدر حكم��������ًا ع��������اداًل من خالل��������ه نعطي 
لصاح��������ب الحق حق��������ه، حكم يس��������تند إلى نص 
القان��������ون وص��������وت الضمير ال لحك��������م العاطفة 

واملشاعر املزيفة. 
إن نشاط القاضي عند تطبيقه ألحكام القانون 
ف��������ي النزاع��������ات املعروضة أمامه ليس نش��������اطًا 
منشأ، فهو ال ُيوجد قاعدة قانونية بل يسعى 
إلى تطبيق ه��������ذه القاعدة عل��������ى الواقعة محل 
النزاع وفق��������ًا ملا يمليه عليه ضمي��������ره، وهو إذ 
يفعل ذلك إنما يس��������عى إلى تحقيق العدالة في 
أحكامه لكونها الهدف األس��������مى الذي يقصده 
والهدف األدبي الذي يسعى إلى تحقيقه، فمن 
خالل عدالة العقوبة في إيقاعها وتقديرها أو 
في نفاذها أو إيقافها يس��������تطيع الوصول إلى 
رضا مجتمعي س��������اخط عل��������ى الجاني مرتكب 
الجريم��������ة وكذلك رضا املجن��������ى عليه أو ذويه، 
لذلك ف��������إن العدالة ف��������ي العقوب��������ة والرحمة في 
 لفكرة 

ً
فرضها وإيقاعه��������ا يجب أن تكون نابذة

 على أخالقيتها باعتبارها 
ً
االنتقام ومشتملة

وسيلة لتحقيق الردع والزجر ودفع الضرر.
لقد ذهب أحد فقهاء القانون إلى القول : )يجب 
على القاضي الناقد البصير أن ُيطوع نصوص 
القانون ملعنى العدالة فيم��������ا ُيعرض عليه من 
أقضي��������ٍة(, إن هذه العبارة تبني لنا أن الوصول 
إلى الحكم العادل يتطلب من القاضي دراس��������ة 
 موضوعي��������ة دون إجراء 

ً
وقائع النزاع دراس��������ة

أي تعديل أو إضاف��������ة مع معرفة كافة الظروف 
واملالبس��������ات ويحيط بظ��������رف الجاني وظرف 
املجنى علي��������ه، ويفهم النص القانوني الواجب 
التطبيق على موضوع الدعوى ومن خالل كل 
هذا النش��������اط ُيمارس س��������لطته التقديرية التي 
شرع، ولكي نقرب الفكرة إلى ذهن 

ُ
منحها له امل

القارئ نقدم هذه الواقعة من القضاء االمريكي 
ونلخصها: 

 س��������رق أحد األطفال رغيف خب��������ز وقطعة جنب 
م��������ن أح��������د األس��������واق وقب��������ل الخروج ش��������اهده 
صاحب الس��������وق فأراد الطفل الهروب إال انه لم 
يتمكن فحط��������م بعض الرفوف عن��������د محاولته 
مِس��������َك به وتم تسليمه إلى مفارز 

ُ
الهرب ولكن أ

الش��������رطة متلبس��������ًا بجريمته، قاضي املحكمة 
أثن��������اء املحاكمة وجه إليه عدة أس��������ئلة توصل 
من خ��������الل أجوبة الطفل أنه يتيم األب ووالدته 
 ف��������ي البي��������ت وهو املعي��������ل لها 

ً
مريض��������ة راق��������دة

ويعمل في غس��������ل السيارات في احد الكراجات 
رد من العمل لتغيبه في احد األيام، ولم 

ُ
وقد ط

يع��������د له م��������ورد للعيش، فحاول الس��������رقة ألجل 
إطعام أمه املريض��������ة، القاضي بعد أن تأكد من 
صدق الحديث الذي أدلى به الطفل صرح أمام 
الحاضرين في الجلسة إن انحراف هذا الطفل 
بارتكاب السرقة مس��������ؤوليتنا جميعًا فقرر أن 
ُيق��������دم ُكِل واحٍد م��������ن الحاضرين مبلغ عش��������رة 
دفع إلى 

ُ
دوالر، والقاضي كان أول املساهمني، ت

الطفل، َوَحَكَم بغرامة مائة دوالر على صاحب 
الس��������وق، ه��������ذا الحكم عل��������ى رغم م��������ن املؤاخذة 
عل��������ى بعض ما جاء فيه إال أن القاضي أراد من 
خالله تحقيق العدالة والرحمة التي ترسخت 
في ضميره ووجدانه وعقله، ولنا أن نسأل هل 
طبق هذا الحكم 

ُ
ُيمكن في قضائنا العراقي أن ن

بالكيفية ذاتها أو مثلها أو قريبًا منها؟ 
إننا نستطيع أن نطبق العدالة بطريقة مختلفة 
ليس بذات الطريقة التي صدر فيها من القضاء 
األمريكي، املش��������ار إليه س��������ابقًا، ألن��������ه قضاء ال 
يعمل بالنص القانوني وإنما يأخذ بالسابقة 
القضائي��������ة فال يمكن اس��������تخدام منهجيته في 
إص��������دار األح��������كام وإنم��������ا نس��������تخدم املنهجية 
القانوني��������ة التي وضعها املش��������رع الوطني في 
قوانيننا النافذة، فقان��������ون العقوبات قد أجاز 
للقاض��������ي اس��������تخدام ع��������دة وس��������ائل ووضعها 
تحت يديه لكي يس��������ير بالن��������ص القانوني إلى 
تطبيق عادل ومن هذه الوس��������ائل اختيار نوع 
العقوب��������ة ففي كل نص قانوني وضع املش��������رع 
أكثر م��������ن عقوبة واح��������دة وأعط��������ى الصالحية 
ف��������ي ف��������رض إحداهم��������ا أو الجمع بينهم��������ا، أو 
س��������لطة القاضي في تحديد مقدارها بني الحد 
األدنى والحد األعل��������ى املنصوص عليه أو عن 
طريق إعم��������ال الظروف القضائي��������ة املخففة أو 
األع��������ذار القانونية أو اس��������تخدام صالحية في 
تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة وغيرها من 

الوسائل األخرى التي ذكرت بنص القانون. 
إن العدال��������ة في إصدار األح��������كام ال تعني دائمًا 
الرفق باملتهم الذي تثب��������ت إدانته بل ممكن أن 
نطبقه��������ا عند فرض عقوبة صارمة وش��������ديدة 
عل��������ى الجاني وذلك عندما نك��������ون أمام جريمة 
خطرة وبش��������عة أو عندما نكون أمام شخصية 

شكل تهديدًا لأمن واملجتمع.
ُ
إجرامية ت
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مصطلح الب��������وت )B.O.T( هو مختص��������ر لثالث كلمات 
والتش��������غيل   )BUiLD( البن��������اء  بمعن��������ى  انكليزي��������ة 
)OPERATE( ونق��������ل امللكي��������ة )TRANS FER(, وهو من 
االنظمة الحديثة التي ش��������اع العم��������ل بها في ثمانينات 
الق��������رن املاض��������ي ف��������ي مج��������ال االس��������تثمار االقتص��������ادي 
املحل��������ي واألجنبي، وتم اس��������تخدامه للم��������رة االولى من 
قبل الرئيس التركي الس��������ابق توركت اوزال عند تنفيذ 
مجسر البوسفور في تركيا  من خالل فسح املجال امام 
شركات القطاع الخاص لغرض انشاء مشاريع ضخمة 

في البنى التحتية للدولة. 
ويعرف عقد البوت بأنه عقد يبرم بني الحكومة )الجهة 

اإلدارية( وبني إحدى الش��������ركات الوطني��������ة او االجنبية 
بغية إنشاء احد املرافق العامة كاملطارات او املوانئ او 
املواصالت او الطرق او الكهرباء او املجمعات السكنية 
وغيره��������ا، وتقديم الخدمات العامة للجمهور من قبلها 
وتس��������مى ش��������ركة املش��������روع، وبنفقات تدفع من قبلها، 
على ان تقوم تلك الشركة بإدارة املرفق العام وتشغيله 
للم��������دة املحددة في العقد لق��������اء حصولها على عائدات 
املرفق من املنتفعني تغطي تكاليف إنشائه مع تحقيق 
ارباح اضافي��������ة وتحت رقابة واش��������راف الحكومة اثناء 
مدة التش��������غيل على ان يتم نقل ملكية املش��������روع للجهة 
االداري��������ة بع��������د انتهاء امل��������دة وهو بحالة جي��������دة وقابل 
لالس��������تمرار بالعم��������ل في تقدي��������م الخدم��������ات للجمهور، 
كم��������ا عرفته لجنة االم��������م املتحدة للقان��������ون النموذجي 
) االونس��������ترال( بانه شكل من اش��������كال تمويل املشاريع 
تمن��������ح بمقتض��������اه حكومة م��������ا لفترة م��������ن الزمن احدى 
االتحادات املالية تدعى ش��������ركة املشروع امتيازًا لتنفيذ 
مش��������روع معني وعندئذ تقوم ش��������ركة املش��������روع ببنائه 
وتش��������غيله وادارت��������ه لع��������دة س��������نوات فتس��������ترد تكاليف 
البناء وتحقق أرباحًا من تشغيل املشروع واستثماره 
تجاريًا وفي نهاية مدة االمتياز تنتقل ملكية املشروع 

الى الحكومة.
والتعاقد ع��������ن طريق البوت يحقق عدة ايجابيات التي 

يمكن إيجازها باالتي :
١- انه يؤدي الى انش��������اء مش��������اريع ضخمة ف��������ي البنية 
االساس��������ية او تحس��������ينها او تطويره��������ا دون ان يترتب 
عل��������ى ذلك زي��������ادة العبء عل��������ى املوازنة العام��������ة للدولة 

باعتبار ان انش��������اء املرفق الع��������ام وتمويله وادارته انما 
يتم من قبل القطاع الخاص لذا يتم اتباع هذه الطريقة 
ع��������ادة من قبل الدول التي تعاني من العجز في املوازنة 

العامة.
2- تبرز اهمية عقد البوت من خالل ادخال استثمارات 
جدي��������دة داخل الدولة خاصة عندم��������ا يكون التعاقد مع 
الش��������ركات العاملية، االم��������ر الذي يترت��������ب عليه تخفيف 
العجز ف��������ي املوازنة العامة واالس��������تغناء عن االقتراض 
الداخل��������ي او الخارج��������ي وتحري��������ك رأس امل��������ال الداخلي 

والخارجي وجلب العملة االجنبية داخل الدولة.
3- يترتب على التعاقد بطريق البوت خلق فرص عمل 
جدي��������دة داخل الدول��������ة وذلك من خالل االش��������تراط على 
الش��������ركة املتعاقدة من وجوب استخدام األيدي العاملة 
املحلية في انشاء وتش��������غيل املشروع االمر الذي يؤدي 

الى تخفيف حدة البطالة.
٤- يساعد نظام البوت على نقل التكنولوجيا الحديثة 
وتدري��������ب العامل��������ني عليه��������ا وذلك من ضم��������ن التزامات 
الش��������ركة املتعاقدة والذي يعرف بحق املعرفة وتدريب 
العاملني عليها كما يترت��������ب عليه جلب املعدات الفنية 
الحديثة التي تستخدم في انشاء املشروع والذي سيتم 

نقل ملكيته الحقا الى اإلدارة.
5- يؤدي التعاقد عن طريق البوت الى نقل عبء التمويل 
املال��������ي واملخاطر الفنية التي يمك��������ن التعرض لها اثناء 
البناء او التشغيل من القطاع العام الى القطاع الخاص 
بالش��������كل الذي يفس��������ح املجال امام الحكومة الى توجيه 
االنفاق ف��������ي املوازنة العامة الى الخدم��������ات االجتماعية 

الت��������ي ال يمك��������ن ان تحقق م��������ردود اقتص��������ادي كالصحة 
والتعليم.

وق��������د اختلف الفقه القانوني بش��������أن الطبيعة القانونية 
لعقد البوت اذ اتجه بعض الفقه الى تكييف عقد البوت 
كون��������ه م��������ن عق��������ود االدارة العادية والخاضع��������ة الحكام 
وقواع��������د القان��������ون الخ��������اص اذ ان متطلب��������ات التج��������ارة 
الدولي��������ة توج��������ب عل��������ى الحكوم��������ة الن��������زول ال��������ى منزلة 
االش��������خاص العاديني عند ابرام العقد وال يمكن للجهة 
االدارية ان تضمنه الشروط االستثنائية كما هو الحال 
ف��������ي العق��������د االداري، س��������يما ان املتعاقد م��������ع االدارة قد 
يكون من الشركات األجنبية االمر الذي يوجب الوقوف 
على قدم املس��������اواة معها عند التعاقد وال يمكن للجهة 
االداري��������ة تعديل العقد بارادته��������ا املنفردة كونه يخضع 
ملبدأ العقد ش��������ريعة املتعاقدين بينما اتجه اغلب فقهاء 
القانون االداري الى اضفاء الصفة االدارية لعقد البوت 
كونه يمثل ص��������ورة حديثة لعقد الت��������زام املرافق العامة 
من حيث توافر كافة ش��������روط واركان العقد املذكور فيه، 
من حيث ان الغاية منه هو انش��������اء وتشغيل احد املرافق 
العام��������ة بغية تقديم الخدم��������ات للجمهور كما ان للجهة 
االدارية تضمني العقد ش��������روطا استثنائية . في الوقت 
الذي اتج��������ه فيه جانب م��������ن الفقه الى اضف��������اء الطبيعة 
الخاص��������ة لعقد البوت, بحي��������ث يتعذر معه وضع قاعدة 
عام��������ة لتحديد فيم��������ا اذا كان العقد من عق��������ود القانون 

العام والخاص .
وال ب��������د م��������ن االش��������ارة ان عق��������د الب��������وت يرت��������ب حقوق��������ا 
والتزام��������ات متقابل��������ة للطرف��������ني, اذ يلت��������زم املتعاقد مع 

االدارة بالتنفيذ الشخصي للعقد ووفقا للمدة املحددة 
النشاء وتنفيذ املش��������روع والتزامه بنقل ملكيته للجهة 
االداري��������ة بعد انته��������اء العقد وهو صالح لالس��������تعمال، 
وذلك كله لقاء حصوله على املقابل املالي املناسب عند 
تش��������غيل املش��������روع وحقه في اعادة التوازن املالي للعقد 
مع التعويض ان كان له مقتضى وفقا لنظرية الظروف 
الطارئة او نظرية عمل االمير في الوقت الذي تلتزم فيه 
الحكومة بس��������رعة اصدار القوانني لتنشيط االستثمار 
االجنبي وتس��������هيل الجوانب االدارية لتنفيذ املش��������روع 
وتوفي��������ر الحوافز واالمتي��������ازات الحكومي��������ة كما ان لها 
حقوقا تتمثل في حق الرقابة واالش��������راف على املشروع 

وحقها في تملكه بعد انتهاء العقد .
وف��������ي حال��������ة حص��������ول الن��������زاع ب��������ني الطرفني، ف��������ان عقد 
الب��������وت يتضم��������ن عادة الط��������رق الواج��������ب اتباعها لفض 
تل��������ك املنازعات وم��������ن ضمنه��������ا التف��������اوض او التوفيق  
او الوس��������اطة او الخب��������رة الفنية، كما يت��������م اللجوء اغلب 
االحيان الى ط��������رق التحكيم النتهاء تلك الخالفات دون 

الحاجة الى اللجوء الى املحاكم الوطنية او الدولية.
واذ كنا قد عرضنا للنظام القانوني لعقد البوت بصورة 
موج��������زة, ونظرًا ألهمية العقد وش��������يوع التعامل به على 
نطاق واسع في الدول النامية وغير النامية, وملا تتميز 
به من مميزات ايجابي��������ة فان هنالك حاجة ملحة للعمل 
به��������ا وتطبيقه��������ا في الع��������راق في الوقت الراه��������ن من قبل 
الحكوم��������ة املركزية او الحكومات املحلية س��������يما بعدما 
تبني فش��������ل املش��������اريع املنفذة بالطرق االخرى في الفترة 
املاضية وما رافقتها من شبهة الفساد في الكثير منها.

)B.O.T ( النظام القانوني لعقد البوت

https://www.hjc.iq/view.70112/
https://www.hjc.iq/view.70119/
https://www.hjc.iq/view.70114/
https://www.hjc.iq/view.70117/
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إن كلم��������ة اإلكراه تعني لغة؛ القه��������ر واإلجبار وتحتوي في 
مضمونها على اعدام ارادة املجنى عليه او اضعاف او شل 
مقاومت��������ه ولو لفترة قصيرة وبم��������ا ان االرادة ال تتوافر اال 
في شخص االنس��������ان فيتطلب االكراه االتيان باي تصرف 
من ش��������أنه اخض��������اع ارادة املجنى عليه ال��������ى ارادة الجاني 
وعلى ذلك اعم��������ال العنف التي تقع على الحيوانات كجزء 
من تنفيذ جريمة الس��������رقة او كس��������ر باب لغرض السرقة ال 
يعتبر اكراها وال يش��������ترط ان يقع االكراه على مالك الشيء 
املختلس او على حائزه بل يكفي حصوله ضد اي شخص 
قاوم وقوع الجريمة. وعلى ذلك فان الجريمة تعتبر سرقة 
باكراه اذا ضرب السارق من اعترضه وقت خروجه بالشيء 
املسروق وذلك الن االكراه مرتبط بواقعة السرقة وقد ورد 
ف��������ي امل��������ادة 442 من قان��������ون العقوبات العراق��������ي ) ويعتبر 
االكراه او التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب 
الس��������رقة بقصد االحتفاظ باملسروق او الفرار به ويتطلب 
اإلكراه املادي وقوع عمل من أعمال العنف والقس��������وة على 
جس��������م اإلنس��������ان وملا لم يحدد املشرع الوس��������ائل او السبل 
املستعملة في االكراه فان اي فعل يستهدف شل االرادة او 
اخضاعها ال��������ى رغبات الجاني يدخل في باب االكراه وقد 
قض��������ت محكمة النقض املصرية بان اعط��������اء مواد مخدرة 
للمجن��������ى علي��������ه يعتبر من االم��������ور القس��������رية التي تعطل 
وتش��������ل مقاومة املجنى عليه وذلك للوصول الى الس��������رقة 
لذلك فان اعطاء املجنى عليه مادة مخدرة يجعل الجريمة 

سرقة باإلكراه.
 ويتض��������ح ان االكراه املادي مهما كان��������ت صورته او درجة 
جس��������امته يترت��������ب عليه ظ��������رف االك��������راه املش��������دد للعقوبة 
املنص��������وص عليه في مختل��������ف النص��������وص العقابية كما 
ان االك��������راه املعنوي ال يقل تأثيره ع��������ن االكراه املادي مثال 
على ذلك التهديد باس��������تعمال الس��������الح حيث ان من ش��������أن 
ذل��������ك اضع��������اف مقاومة املجن��������ى عليه او اي ش��������خص اخر 
يأتي ملس��������اعدة املجنى عليه او القبض على الجاني والى 
ذلك اش��������ارت املادة 421 من قانون العقوبات العراقي حيث 
جعلت التهديد باس��������تعمال الس��������الح ظرفا مرادفا لالكراه 
وان التهديد باس��������تعمال الس��������الح يجب ان يتحقق بواقع 
الحال ظهور استعداد الجاني الستعماله فعال اما مجرد 
حمل الس��������الح ظاه��������ر او مخبأ فانه اليفي��������د معنى االكراه 
ولذل��������ك نجد ان امل��������ادة 441 من قان��������ون العقوبات العراقي 
قد فرقت بني تفس��������يرين مختلفني بني االكراه املجرد وبني 
حمل الس��������الح ظاه��������را او مخبأ وهكذا فان االكراه يش��������كل 
ظرفا مش��������ددا خاص��������ا للعديد من الجرائم وهو من اش��������د 
الظ��������روف املش��������ددة للعقوب��������ة واكثرها خطرا الن��������ه يقترن 

باالعت��������داء على االم��������وال باالعتداء 
على االس��������خاص ويخلف في نفس 
املجن��������ى علي��������ه آث��������ارا س��������يئة جدا 
ويكش��������ف عن نزعة اجرامية خطرة 
لدى الجاني تحمل��������ه الى مواجهة 
املجنى عليه واالعتداء عليه بشكل 
يس��������هل للجاني ارت��������كاب الجريمة 
لذا فان االكراه من الظروف املشددة 
يقتض��������ي معه��������ا تش��������ديد العقوبة 
بحق الجاني كلما اقترنت الجريمة 

بظرف االكراه.

اإلكراه في الجريمة

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي
ثقافة قانونية

تش��������كل القواع��������د األخالقي��������ة نظاما م��������ن القيم االجتماعي��������ة توجه حياة االف��������راد وتنهض به��������ا الى ارقى 
مس��������توياتها االنسانية حيث ان االنس��������ان ال يمكنه ان يصل الى كماله االنساني اال عن طريق اخالقه الن 
االنس��������ان ق��������د يصل الى درجة ان يضح��������ي برغباته واحالمه مقابل احتفاظه بمبادئه وس��������موه االخالقي 
وان املجتمع متى ما س��������عى افراده الى تجس��������يد القيم االخالقية كالش��������رف والكرامة وااليثار والتسامح 
والشجاعة وغيرها وصل الى مستوى عال من الرقي وانحصرت فيه املظاهر السلبية بكافة مستوياتها 
وبالعك��������س يتف��������ق الجميع على ان غياب القي��������م االخالقية وتدهورها في مجتمع م��������ا يؤدي الى تصدعه 
وبالتال��������ي انهياره. وحي��������ث ان املفاهيم االخالقية مركبة ومعقدة وتندرج منه��������ا مفاهيم فرعية كمفهوم 
الخير ومفهوم الضمير ومفهوم الواجب وغيرها ورغم ان كال القاعدتني االخالقية والقانونية تسعيان 
ال��������ى ذات الهدف هو س��������المة املجتم��������ع والحفاظ على امنه إال أن املس��������ؤولية التي تنش��������أ من تطبيق كال 
القاعدت��������ني تختلف من قاعدة ألخرى الن املس��������ؤولية القانونية تفرضها مؤسس��������ات الدولة ذات العالقة 
بتطبيق القانون كاملحاكم وتفرضها الدس��������اتير والنصوص القانونية والتي يكون فيها فرض االلتزام 
قس��������ريا بني أفراد املجتم��������ع وتحدد جهات معين��������ة للمحافظة على االلت��������زام بالقاع��������دة القانونية بينما 
املس��������ؤولية التي تنش��������أ من عدم االلتزام بالقاعدة األخالقية تنش��������أ من التزامات ذاتي��������ة تنبع من ضمير 
اإلنس��������ان واخالق��������ه وه��������و يطبقها بإرادته ال رقي��������ب عليه في تطبيقها س��������وى الضمير ك��������ون ان األخالق 
ه��������ي املفهوم الفاصل بني الخير والش��������ر وبني الرذيلة والفضيلة وبني الح��������ق والباطل. لذا تكون القاعدة 
االخالقية أوس��������ع نطاقا من القاعدة القانونية وان القانون رغم تش��������عب وكث��������رة نصوصه يبقى اضعف 
من االخالق كونه يضبط الظاهر اما االخالق فتوجه قواعدها الى ابعد من ذلك لتعلقها بذات االنس��������ان 

وضميره الباطن. 
ث��������ار موضوع مهم مؤخرا حول ش��������رعية الدليل املتحصل بطريقة تبتعد ع��������ن الضوابط االخالقية وهو 
موضوع اعتماد التس��������جيل الصوتي للمحادثات الجارية بجلسة خاصة كونه عمل تتنازع فيه القاعدة 
االخالقي��������ة مع القاعدة القانونية الن التس��������جيل بدون علم املتحدث عم��������ال ال يمت الى األخالق بأي صلة 
وكي��������ف تؤثر صفته غي��������ر االخالقية على قيمته القانونية كدليل من أدلة الدعوى؟ وقد ش��������رح الكثير من 
أصحاب العلم من قضاة وخبراء الكيفية القانونية للتعامل مع التسجيل الصوتي واجد أن كمية الغش 
والخ��������داع الت��������ي يتم إتباعها عند الحصول عل��������ى هذا الدليل مؤثرا على ش��������رعيته فضال الى ما ينطوي 
على ذلك من اعتداء على الحريات الش��������خصية وحق الخصوصية الس��������يما وان هذه الوسيلة بعيدة عن 
االخ��������الق وتتنافى مع العدالة االجتماعية فضال الى ان القاعدة االخالقية هو اولى بالحماية اضافة الى 
انه يتعارض من مبدأ املش��������روعية لعدم النص عليه صراحة لذا من وجهة نظري ان االخذ بالتس��������جيالت 
الصوتية التي تتم في جلسات خاصة وبدون اذن القضاء وبدون علم املتحدث يخرق القواعد االخالقية 
رغ��������م انه ق��������د يؤدي الى كش��������ف جريمة اال اننا ف��������ي هذه الحالة علينا املوازنة حس��������ب جس��������امة الجريمة 
ه��������ل ان الجريم��������ة فيها من الخطورة ما يس��������توجب ان نخرق قاعدة اخالقية مهم��������ة لذلك كانت توجهات 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادية املوقرة باالخذ به��������ذا الدليل فقط بالجرائم ش��������ديدة الخطورة على املجتمع 
ام��������ا الجرائم التي يك��������ون ضرر وقوعها اقل من الضرر الذي يصيب املجتمع في حالة تفش��������ي ما يخالف 
القواعد االخالقية فيه فان هذا الدليل ال بمكن اعتماده كون في هذه الحالة يكون افالت متهم من العقاب 
افضل من تفش��������ي اس��������لوب يتنافى مع األخالق في املجتمع وان احترام مبدأ املشروعية اهم من الوصول 
الى الحقيقة فيبقى هذا االس��������لوب املس��������تخدم من االش��������خاص لصناعة دليل ألنفسهم تصرفا غير الئق 
اجتماعي��������ا واخالقيا ويمثل خرقا لحقوق االنس��������ان ال س��������يما وان امل��������ادة 2١3 / أ االصولية حددت االدلة 
املش��������روعة في االثبات الجنائي صراحة فيكون هذا الدليل مرفوضا وفقا للتشريع العراقي وان املادة ٤٠ 
من الدستور تمنع التعدي على االتصاالت باي شكل من االشكال وال يجوز مراقبتها او التنصت عليها 
او الكش��������ف عنها اال لضرورة قانونية وامنية وبقرار قضائي.  وان قرارات القضاء العراقي التي اش��������ارت 
الى عدم اعتماد التس��������جيل الصوتي كدليل من أدلة اإلثبات اال في حدود ضيقة وفي جرائم معينة تمس 
امن املجتمع هي قرارات ان دلت على ش��������ي فانما تدل على الفهم الواس��������ع والفلس��������في للقاعدة االخالقية 
وس��������موها على القاعدة القانونية حيث ان قرارات محكمة التمييز اش��������ارت الى عدم اعتماد هذا األسلوب 
اال في اطار ضيق وفي كشف الجرائم الخطيرة جدا كالقتل واالتجار باملخدرات وغسيل االموال واالتجار 
بالبش��������ر وجرائم االرهاب والجرائم املاسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وغيرها وان يكون ذلك بعد 
االس��������تعانة بخبير اصوات ملطابقة صوت املتهم مع الصوت املسجل وبشروط ان يكون الصوت واضحا 
وغي��������ر متقطع مما يدل على ان القضاء العراقي يعتبر التس��������جيل الصوتي مجرد قرينة تقوي الدليل او 
تضعفه. لذا تبقى القاعدة االخالقية املتمثلة بعدم جواز التنصت على املحادثات الشخصية هي االولى 
بالحماية الس��������يما وان هناك معلومات واتصاالت تتضمن معلومات ش��������خصية وعائلية تمس شخص 
املتحدث وال يمكن اهمال الجوانب الش��������خصية في التسجيل الن ذلك سيؤدي الى تقطيع الصوت ويفقد 
التس��������جيل الصوتي قيمته القانونية لذا فقواعد االخالق ال تجيز اس��������تخدام الحيل والخداع واستدراج 

املتح��������دث وقيام��������ه بالحديث في امور تحت تأثير ه��������ذا الغش مما يجعل هذا 
الدليل مش��������وب بعيوب مؤثرة فيه الس��������يما وان الغش والخداع من الوسائل 
غي��������ر املش��������روعة التي يتم بواس��������طتها الحص��������ول على اعت��������راف املتهم والتي 

اشارت اليها املادة ١27 االصولية. 
اذن تبقى القاعدة األخالقية أسمى شأنا من القاعدة القانونية واوسع نطاقا 
منه��������ا كما ان القواعد األخالقية أكثر تش��������ددا الس��������يما وان القاعدة القانونية 
ته��������دف الى تنظيم املجتمع وحماية املصلحة العامة والنفع العام وللوصول 
ال��������ى هذه الغاية قد تتقبل القاعدة القانونية امورا ال يمكن ان تتقبلها قواعد 

االخالق التي تهدف الى السمو بالفرد والوصول باملجتمع الى الكمال.

سمو القاعدة األخالقية

  القاضية أريج خليل

استقبال
استقبل السيد رئيس مجلس القضاء 
األعل��������ى القاضي الدكتور فائق زيدان 
الدكتور جاسم الفالحي رئيس فريق 
املبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل 

االنبعاثات والوفد املرافق له.
وذكر مراس��������ل "القض��������اء" أن "القاضي 
الدكت��������ور فائ��������ق زي��������دان بح��������ث م��������ع 
أعضاء فري��������ق املبادرة الوطنية لدعم 
الطاق��������ة وتقلي��������ل االنبعاث��������ات، أوجه 
تع��������اون القض��������اء م��������ع الفري��������ق بغية 
الس��������يطرة على موضوع شحة املياه 
والطاقة ومواجه��������ة ظاهرة التصحر 
أن  الس��������يما  املناخي��������ة  والتغي��������رات 
البالد بدأت تعاني من هذه املشكالت 

البيئية خالل اآلونة األخيرة".
وأض��������اف أن "الس��������يد رئي��������س مجلس 
القض��������اء األعل��������ى أبدى دعم��������ه لعمل 
الفريق وتوجيه املحاكم  للتعاون مع 
املف��������ارز املختصة التخ��������اذ اإلجراءات 
القانونية بحق من يخالف تعليمات 

وتوجيهات فريق دعم الطاقة".

طاقة شمسية
أعلن��������ت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
نين��������وى االتحادي��������ة أن دار القض��������اء 
في الش��������ورة، بدأت اعتم��������اد الطاقة 
الكهرب��������اء  ع��������ن  بدي��������ال  الشمس��������ية 
ف��������ي تش��������غيل منظوم��������ة االنترن��������ت 

وكاميرات املراقبة.
وذكر مراس��������ل "القض��������اء" أن "أعضاء 
ش��������عبة التصاريح األمنية وش��������عبة 
محكم��������ة  رئاس��������ة  ف��������ي  الحاس��������بة 
اس��������تئناف نينوى االتحادية قاموا 

بتركيب منظومة طاقة شمسية". 
وأضاف ان "هذا االنجاز يعتبر األول 
من نوعه، اذ تم تركيب منظومة طاقة 
شمس��������ية لغرض تش��������غيل منظومة 
بدون  املراقبة  وكامي��������رات  االنترنت 
انقط��������اع"، الفتًا ال��������ى ان "هذا اإلجراء 
من شأنه توفير الوقود )زيت الغاز( 
واالس��������تغناء عن املول��������د الكهربائي 
وكذلك يساهم في تقليل االنبعاثات 
الض��������ارة جراء احت��������راق الوقود مما 

سيساهم في الحفاظ على البيئة.

اختالس
جناي��������ات  محكم��������ة  أص��������درت 
بنظ��������ر  املختص��������ة  الرصاف��������ة 
قضايا النزاهة حكمًا بالس��������جن 
ملدة خمس��������ة عش��������ر س��������نة بحق 
موظف��������ة ف��������ي مص��������رف الرافدين 
عن ارتكابها جريمة غسل أموال 

و"اختالس أموال املصرف". 
املرك��������ز اإلعالمي  وذكر مراس��������ل 
أن  األعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
الرصاف��������ة  جناي��������ات  "محكم��������ة 
املختصة بنظ��������ر قضايا النزاهة 
اصدرت قرارا بمصادرة عقارين 
عائدي��������ن للمجرم��������ة وإعادتهما 
لصالح مصرف الرافدين إضافة 
إلى حكم بالس��������جن ملدة خمس��������ة 

عشر سنة بعد ثبوت إدانتها". 
وأضاف أن "الحكم بحق املجرمة 
يأتي استنادا ألحكام املادة 36/ 
من قانون مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب رقم 39 لس��������نة 

."2015

■ عالء محمد
3 - غلق املحل :

نصت امل��������ادة 121 من قانون العقوبات 
العراق��������ي رق��������م 111لس��������نة 1969 عل��������ى 

مايلي :
فيم��������ا ع��������دا الح��������االت الخاص��������ة التي 
ينص فيها القانون على الغلق، يجوز 
للمحكم��������ة عن��������د الحكم على ش��������خص 
لجناي��������ة أو جنحة أن تأمر بغلق املحل 
الذي استخدم في ارتكاب الجريمة ملدة 

ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة.
ويس��������تتبع الغلق حظر مباشرة العمل 
أو التج��������ارة أو الصناع��������ة نفس��������ها في 
املح��������ل ذاته س��������واء كان ذلك بواس��������طة 
املحكوم عليه أو أحد أفراد أس��������رته أو 
أي شخص آخر يكون املحكوم عليه قد 
أجر له املحل أو نزل له عنه بعد وقوع 

الجريمة.
وال يتن��������اول الحظر مال��������ك املحل أو أي 
ش��������خص يكون له حق عيني فيه إذا لم 

تكن له صلة بالجريمة.
4 - وقف الشخص املعنوي وحله:

ونصت املادة 122 من قانون العقوبات 
العراق��������ي رقم 111لس��������نة 1969 على ما 

يلي:
وقف الشخص املعنوي يستتبع حظر 
ممارسة أعماله التي خصص نشاطه 
له��������ا ولو كان ذلك باس��������م آخر أو تحت 

إدارة أخ��������رى وحل الش��������خص املعنوي 
يس��������تتبع تصفية أموال��������ه وزوال صفة 

القائمني بإدارته أو تمثيله.
ونصت املادة 123 من قانون العقوبات 
العراق��������ي رقم 111لس��������نة 1969 على ما 

يلي:
للمحكم��������ة أن تأم��������ر بوقف الش��������خص 
املعنوي مل��������دة ال تقل عن ثالثة أش��������هر 
وال تزيد على ثالث س��������نوات إذا وقعت 
جناي��������ة أو جنحة من أح��������د ممثليه أو 
مديري��������ه أو وكالئه باس��������م الش��������خص 
املعنوي أو لحس��������ابه وحك��������م عليه من 
اجلها بعقوبة سالبة للحرية ملدة ستة 
أش��������هر فأكثر. وإذا ارتكبت الجناية أو 
الجنحة أكث��������ر من م��������رة فللمحكمة أن 

تأمر بحل الشخص املعنوي.
الفرع الخامس: أحكام عامة

نصت امل��������ادة 124 من قانون العقوبات 
العراق��������ي رقم 111لس��������نة 1969 على ما 

يلي:
فيم��������ا عدا الح��������االت املنصوص عليها 
في امل��������واد 105 و111 و 117 يعاقب كل 
من يخالف أح��������كام التدبير االحترازي 
املحك��������وم عليه بالحبس م��������دة ال تزيد 
على سنة او بغرامة ال تزيد على مائة 

دينار.
فيم��������ا نص��������ت امل��������ادة 125 م��������ن قانون 
العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 

على ما يلي:
ال يترتب عل��������ى وقف تنفي��������ذ العقوبة 
وقف تنفي��������ذ التدابي��������ر االحترازية ما 
لم ين��������ص القانون أو تأمر املحكمة في 

الحكم بغير ذلك.
فيم��������ا نص��������ت امل��������ادة 126 م��������ن قانون 
العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 

على مايلي :
إذا انقض��������ت امل��������دة التي أوق��������ف تنفيذ 
العقوب��������ة فيه��������ا دون أن يص��������در حكم 
التدبي��������ر  س��������قط  اإليق��������اف  بإلغ��������اء 
االحترازي سواء كان منفذا أو موقوفا 
تنفي��������ذه م��������ع العقوبة واعتب��������ر الحكم 

الصادر به كأن لم يكن.
نصت امل��������ادة 127 من قانون العقوبات 
العراق��������ي رق��������م 111لس��������نة 1969 عل��������ى 

مايلي :
فيم��������ا ع��������دا تدابي��������ر املص��������ادرة وح��������ل 
أن  فللمحكم��������ة  املعن��������وي  الش��������خص 
تأمر بن��������اء على طلب صاحب الش��������أن 
بوقف أي تدبير قضى به من التدابير 
املنصوص عليها في املواد السابقة أو 

بتعديل نطاقه.
وإذا رفض الطلب فال يجوز تجديده اال 
بعد مرور سنة على االقل، وللمحكمة 
ف��������ي أي وق��������ت بناء على طل��������ب االدعاء 
العام، إلغاء األمر الصادر منها بوقف 

تنفيذ التدبير إذا رأت لذلك محال.

الفرع الرابع: التدابير االحترازية المادية

■ غسان مرزة

ص��������در عن مكتب��������ة القانون املق��������ارن 2022 الكتاب املوس��������وم 
)إثبات النس��������ب أو نفي��������ه بالوس��������ائل التقليدي��������ة والعلمية 
الحديثة في الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي – دراسة 
مقارنة(  للقاضي عواد حس��������ني ياسني العبيدي والقاضي 
عب��������د ال��������رزاق مجبل عبد ال��������رزاق الجبوري بمئتني وس��������بع 
عشرة صفحة. وتناول الباحثان في املقدمة أن النسب أقوى 

الدعائم التي تقوم عليها األسرة ويربط بني افرادها برابط 
دائم في الصلة تقوم على أساس وحدة الدم الجزئية فالولد 
ج��������زء من أبي��������ه واألب بضع من ول��������ده ورابطة النس��������ب هي 
نس��������يج األسرة التي تنفصم به عراه وهي نعمة أنعمها الله 
سبحانه على اإلنسان ولوالها لتفككت األسرة وملا بقي اثر 

من حنان ورحمة بني أفرادها.  
كما تطرق الكتاب املكون من أربعة فصول في الفصل األول 
منه واملقس��������م إلى ثالث��������ة مباحث إلى ماهية ونفي النس��������ب 

وإثباته باألدلة التقليدية في الش��������ريعة اإلسالمية وتناول 
كذل��������ك موق��������ف القانون العراق��������ي في إثبات النس��������ب أو نفيه 

باألدلة التقليدية.
وأشار الكاتب في الفصل الثاني إلى إثبات النسب بفحص 

الدم وحجيته وموقف القضاء العراقي منه.
كما تناول في الفصل الثالث إثبات النسب ونفيه بالبصمة 
الوراثية وحجيته��������ا في اإلثبات وموق��������ف القضاء العراقي 
منه. كما تناول في الفصل الرابع اآلثار املترتبة على إثبات 

النس��������ب أو نفيه في الشريعة اإلس��������المية والقانون العراقي 
وموقف القوانني املقارنة منه.

وف��������ي خاتمة الكتاب بني الباحثان إن البصمة الوراثية )دي 
أن أي( التي أثبتت التجارب بان درجة املصداقية فيها ذات 
قيمة قطعية كوس��������يلة علمية حديث��������ة يمكن إدراجها ضمن 
القرائ��������ن القانوني��������ة القاطعة، كما تمت��������از البصمة الوراثية 
بع��������دة خصائ��������ص أبرزها التف��������رد والثبات وع��������دم التغيير 

والقدرة على تحمل الظروف املختلفة.

إثبات النسب أو نفيه بالوسائل التقليدية والعلمية الحديثة 
في الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي

 ■ غالف الكتاب

■ بغداد/ إيناس جبار 

لم يدر في خل��������د الوالدة أن خروجها مع 
طفلها للتبضع سيكون آخر يوم لها مع 
فل��������ذة كبدها، وان القدر س��������يحتم عليها 
الف��������راق األبدي بواس��������طة طلقة طائش��������ة 
خرجت من س��������الح منفل��������ت بغرض فض 
شجار ناشب بني شخصني داخل السوق 

الشعبية للمدينة. 
 تفي��������د األوراق التحقيقي��������ة للقضية بأن 
"املش��������تكية والدة الضحية كانت تس��������ير 
م��������ع طفلها ف��������ي تكريت بش��������ارع األطباء 
عند حصول املش��������اجرة ب��������ني طرفني قام 
على أثرها الشرطي )و.خ( بسحب أقسام 
مسدس��������ه ورمي املارة بإطالق��������ات نارية 

أصابت إحداها الطفل في منطقة الظهر، 
ثم تم نقله الى املستش��������فى وادخل ردهة 

الطوارئ".
أخذت عينة م��������ن دم الطفل لغرض إجراء 
الفح��������ص املختب��������ري بع��������د ان ربط��������ت له 
)كانول��������ة( إلعط��������اء املغذي��������ات والتهيئة 
لجلب أكياس الدم من مصرف الدم إال انه 
لم يتم جلبها بس��������بب بع��������د مصرف الدم 
عن املستش��������فى واس��������تمر الطفل بالنزف 
مدة تزيد عن الس��������اعة ونصف بمعاينة 
األطب��������اء املقيم��������ني دون الطبي��������ب الخفر 
ال��������ذي كان يفترض انه موج��������ود إلجراء 
عملي��������ة عاجلة للطفل وم��������ا بني االنتظار 
واملعاينة واس��������تمرار النزيف فقد الطفل 

حياته.
قدمت االم املفجوعة بولدها شكوى ضد 
املتهم��������ني في ه��������ذه القضي��������ة، الطبيبني 

الخفر ال��������ذي ادعت والدة الضحية إنهما 
لم يكونا موجودين في املشفى ذلك اليوم 
في واج��������ب الخفارة وت��������رك ولدها بدون 
معالجة النزيف وجلب اكياس الدم لحني 
وفات��������ه حيث املته��������م األول الطبيب مقيم 
أقدم جراحة )...( ل��������م يكن متواجدا وكان 
في عيادته رغم كونه الطبيب الخافر في 
ذلك الي��������وم وأيضا املتهم الثاني الطبيب 
املخت��������ص بالجراح��������ة وال��������ذي ل��������م يك��������ن 

موجودا ايضا".
وتفيد أقوال املشتكية في الدعوى بأنها 
اتصل��������ت بزوجه��������ا وأخبرت��������ه بتع��������رض 
ابنهما لطلق ناري وحضر إلى املش��������فى 
ووجد ابن��������ه ملقى على الس��������رير وقد تم 
إعط��������اؤه مغذي��������ات وكان يحتفظ بوعيه 
ول��������م يجد بجانبه س��������وى احد املعاونني 
الطبي��������ني ولم يجد أطب��������اء يدخلونه إلى 

العملي��������ات إلجراء جراحة تنقذه وعندما 
كان يطلبه��������م كانت اإلجاب��������ة أن الطبيب 
الخفر يقوم بإجراء عملية خطرة.  وترك 
الطفل ينزف داخليا ويعاني من انتفاخ 
في البطن أدى إل��������ى فقدانه الوعي ورغم 
إنعاش��������ه وصدم��������ه كهربائي��������ا اال أنه��������ا 

محاوالت باءت بالفشل.
ويقول املته��������م األول الطبي��������ب الخفر انه 
كان متواجدا في صالة العمليات إلجراء 
جراحة طارئ��������ة وان الطبيب املقيم اتصل 
به ووجه بإعط��������اء املحالي��������ل واملغذيات 
وإحضار أكياس الدم وانه حضر صباحا 
إلنع��������اش الطف��������ل ومعالجت��������ه بالصدمة 
الكهربائي��������ة اال ان الطف��������ل ن��������زف كثي��������را 
وتأخر حضور أكياس الدم لبعد املصرف 
عن املشفى ما أدى الى ارتفاع ضغط دمه 
العال��������ي وعدم إمكانية إج��������راء جراحة له 

وان التأخير الذي حصل لم يكن بصالح 
املجن��������ي علي��������ه م��������ا أدى إلى وفات��������ه، أما 
الطبي��������ب الثاني أنك��������ر تقصيره وقال انه 
كان متواجدا في ردهة العمليات إلجراء 
عملية زائدة دودية الحدى املرضى وانه 
كان بتواص��������ل مع الطبي��������ب املقيم وعند 
حض��������وره الى الطف��������ل وجد ان��������ه مصاب 
باطالق��������ة مس��������تقرة في الج��������وف بالقرب 
من جدار البط��������ن وكانت البطن متصلبة 
ولم تكن منتفخة وبعدها تدهورت حالة 
املري��������ض املجن��������ي عليه ولم يس��������تطيعوا 

إنقاذ حياته. 
املتهم��������ان  الطبيب��������ان  املحكم��������ة  أدان��������ت 
بالتقصي��������ر ف��������ي أداء واجبهما الوظيفي 
وفق إحكام املادة 330 من قانون العقوبات 
العراقي وبداللة مواد االشتراك وتحديد 

العقوبة.

إطالقة طائشة وإهمال أطباء يفقدان طفال حياته!
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