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ضغطة زر لعدالة جنائية

تصب��������ح عملي��������ة تش��������ريع قوانني العدال��������ة الجنائية ليس��������ت 
ب��������ذات جدوى في ظل غي��������اب املؤسس��������ات التنفيذية القادرة 
على تطبي��������ق تلك القوانني وتحقيق أهدافه��������ا.. إذ ال جدوى 
من تش��������ريع قانون متطور ملكافحة الجرائم العادية وأنت ال 
تمتل��������ك كاميرات مراقبة متطورة يمك��������ن من خاللها متابعة 
حركة االفراد في جميع املدن والش��������وارع واألزقة لتس��������جيل 
ما يقع من جرائم وتعقب مرتكبيها وال جدوى من تش��������ريع 
قانون ملكافحة غس��������ل االم��������وال ودوائر التس��������جيل العقاري 
والكم��������ارك والضريب��������ة ومس��������جل الش��������ركات وه��������ذه الدوائر 
م��������ا زالت تعم��������ل بأنظمة ورقية قديم��������ة وتقليدية ال تمكنها 
من تقدي��������م املعلومات حول طريقة تصرف غاس��������لي االموال 
بأموالهم وما هي العقارات والش��������ركات واالسهم والعجالت 
التي اش��������تراها غاس��������ل االم��������وال او زوجت��������ه او اح��������د ابنائه 

باالموال املتحصلة عن جريمة.
 وفي هذا الس��������ياق يقول احد الزم��������الء القضاة ان العديد من 
التش��������ريعات النافذة لدينا هي تش��������ريعات اكث��������ر تطورا من 
بيئتن��������ا املؤسس��������اتية ومناخن��������ا التنفيذي ألج��������ل ذلك فهي 
تش��������ريعات ثقيلة ال تستطيع مؤسساتنا حملها والنهوض 
بها واإليفاء بمتطلباتها لذلك تجد ان الكثير من املؤسسات 
تعجز عن تقديم البيانات واالدلة امام القضاة في الدعاوى 
التي تنظره��������ا املحاكم، في اوربا يت��������م االعتماد على انظمة 
الربط بني البيانات عند اجراء التحقيق مع املتهمني الن تلك 
ال��������دول تمتلك معلومات دقيقة ومفصل��������ة عن كل مواطن من 
مواطنيها وع��������ن زوجته وابنائه وهذا البيانات واملعلومات 
يمكن تجميعها بضغطة زر واحدة ال تستغرق أكثر من بضع 
ثوان عن تاريخ ميالده وتحصيله الدراس��������ي ومحل س��������كنه 
وتأمين��������ه الصحي واالمراض التي يعاني منها وتحاس��������به 
الضريبي ومقدار راتبه الش��������هري والسنوي والسيرة املالية 

واالقتصادية لعائلته والعقارات املسجلة باسمه.
وف��������ي حال ظهور اي زيادة او تضخم ملحوظ في أمواله فان 
من الس��������هل مس��������اءلته جنائيا وربط هذه الزي��������ادة بجريمة 
منس��������وبة اليه او بكس��������ب غير مش��������روع يتهم ب��������ه ألنه وفي 
ظل نظام مؤسس��������اتي متطور ال يس��������تطيع إخفاء أمواله او 

تهريبها.
يج��������ب ان تمتل��������ك الدول��������ة ضغط��������ة زر تكش��������ف م��������ن خاللها 
العقارات التي س��������جلت باس��������م كل ش��������خص وأرقام الهواتف 
التي اس��������تخدمها طيلة حياته والجرائم املسجلة في سجله 
الجنائ��������ي وغيرها من املعلومات الت��������ي يمكن ربط بياناتها 

للتوصل ملدى عالقة الشخص بجريمة ما.
ضغط��������ة زر ترب��������ط كاف��������ة البيان��������ات الش��������خصية وتضعها 
كأدلة ام��������ام املحاكم من اجل عدالة جنائية دقيقة وس��������ريعة 

وناجزة.

بغداد / القضاء

أك��������د رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعل��������ى 
القاضي الدكت��������ور فائق زيدان أن العراق 
أنش��������أ قض��������اء تجاري��������ا لتقدي��������م الخدمة 
القضائية التي تواكب النمو االقتصادي 
املتسارع الذي يشهده العراق ما يساهم 
في جذب املس��������تثمرين األجانب وتعزيز 

التنمية االقتصادية للبالد.
وش��������ارك وفد قضائ��������ي عراقي برئاس��������ة 
السيد رئيس مجلس القضاء االعلى في 
املنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية 
املنعقد في العاصمة االس��������ترالية سدني 
بحضور رؤس��������اء مجال��������س القضاء في 
ال��������دول االعضاء في املنت��������دى اضافة الى 

رؤساء وقضاة املحاكم التجارية.

وألقى الس��������يد رئيس املجل��������س كلمة في 
املنت��������دى ذكر فيها ان "دول��������ة العراق منذ 
تأسيس��������ها كان القضاء فيه��������ا جزءًا من 
الس��������لطة التنفيذي��������ة، وقد ن��������ال القضاء 
مس��������تقلة  س��������لطة  ليك��������ون  اس��������تقالله 
ومنفصلة عن باقي الس��������لطات منذ عام 
٢٠٠٣، وايمانا من الشعب العراقي بمبدأ 
س��������يادة القانون والفصل بني السلطات 
فقد تكرس ذلك االس��������تقالل في دس��������تور 

جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥".
وأض��������اف "منذ ذلك التاريخ أتبع القضاء 
العراقي منهج االستقالل وسط تحديات 
كبي��������رة أخ��������ذت مس��������احات واس��������عة من 
التغطي��������ة اإلعالمي��������ة الدولي��������ة. وبعد أن 
س��������ارت املؤسس��������ة القضائي��������ة بخطوات 
مهم��������ة ف��������ي بن��������اء الهي��������كل التنظيم��������ي، 

وملواكبة النمو املتس��������ارع الذي يش��������هده 
االقتص��������اد العراق��������ي، والحاج��������ة الفاعلة 
لتوفير خدمات قضائية مبتكرة تتس��������م 
بالنزاه��������ة والش��������فافية، ونتيجة توس��������ع 
التعامل التج��������اري في العراق واالنفتاح 
الس��������وق  حرك��������ة  ونش��������اط  االقتص��������ادي 
األجنبي��������ة،  واالس��������تثمارية  التجاري��������ة 
وص��������دور قانون االس��������تثمار رق��������م )١٣( 
لس��������نة ٢٠٠٦، ولغرض تش��������جيع وجذب 
املس��������تثمرين األجانب للعمل في العراق 
ضم��������ن بيئة صالح��������ة للعم��������ل التجاري 
يطمئ��������ن فيها الط��������رف األجنبي بوجود 
ح��������ل  ف��������ي  يعم��������ل  متخص��������ص  قض��������اء 
املنازعات أثناء مباش��������رتهم أعمالهم في 
الع��������راق، كل ذل��������ك أدى إلى انش��������اء قضاء 
تجاري متخصص لغرض تكريس مبدأ 

ذاتية القانون التجاري بما يس��������اهم في 
تحقيق التنمية االقتصادية للبلد".

وأض��������اف "من الجدير بالذك��������ر أن العراق 
صادق على اتفاقية نيويورك لالعتراف 
بق��������رارات التحكيم األجنبي��������ة وتنفيذها 
بالقانون رقم )١٤( لس��������نة ٢٠٢١، ودخلت 
االتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع العراق 
الص��������ك الثال��������ث م��������ن صك��������وك التصديق 
لالنضمام لتعد االتفاقية نافذة وواجبة 
التطبي��������ق بتاري��������خ ٩ /٢ /٢٠٢١، حي��������ث 
العراقي��������ة  التجاري��������ة  املحاك��������م  ش��������هدت 
النظ��������ر في دع��������اوى التحكي��������م على وفق 
اتفاقي��������ة نيوي��������ورك. ل��������م يغف��������ل مجلس 
القضاء االعلى العراقي الدور املهم الذي 
تلعبه امل��������رأة وض��������رورة تمكينها داخل 
املؤسس��������ات القضائية وم��������ن هذا املنطق 

فقد ش��������هدت الس��������نوات األخي��������رة دخول 
اعداد من النس��������اء إلى الس��������لك القضائي، 
ب��������ل اكث��������ر م��������ن ذل��������ك اذ يتبن��������ى مجلس 
القضاء األعلى منهجية تمكني املرأة في 
تولي املهام واملناصب القضائية املهمة 
ومنه��������ا املحكم��������ة التجاري��������ة ومحكم��������ة 
الخدمات املالية وغيرها، ومن املناس��������ب 
بي��������ان أن رئي��������س املحكم��������ة التجارية في 
بغداد/الرصاف��������ة هي س��������يدة تش��������اركنا 
في الحضور ف��������ي هذا املنتدى، وفي ذات 
الوقت فأنه��������ا ترأس محكم��������ة الخدمات 

املالية".
وضم الوف��������د القضائ��������ي العراقي قضاة 
املحكم��������ة التجارية ف��������ي الرصافة كل من 
الس��������يدة تغري��������د عب��������د املجيد والس��������يد 

ابراهيم كامل.

ًرئيس مجلس القضاء األعلى: أنشأنا قضاًء تجاريا 
يواكب النمو االقتصادي ويمنح المستثمرين اطمئنانا

بغداد / ساهرة رمضان 

اعلن��������ت املحكمة االتحادية العليا 
الدع��������اوى  م��������ن   19 حس��������م  ع��������ن 
لش��������هر  الدس��������تورية  والطلب��������ات 
ايلول املاضي والواردة في جدول 

اعمالها اليومي. 
ان  املحكم��������ة  مراس��������لة  وذك��������رت 
املحكمة اصدرت قرارها بالدعوى 
 /83 وموحدته��������ا  املرقم��������ة)49 
اتحادي��������ة/2022( املتضمنة طلب 
الحك��������م بع��������دم دس��������تورية والغاء 
قرار مجلس الوزراء املرقم )109( 
لس��������نة 2020 والذي قرر بموجبه 
اكمال خطوات تاس��������يس ش��������ركة 
النفط الوطنية العراقية وتكليف 
وزير النفط )احسان عبد الجبار 
اسماعيل ( بمهام رئيس الشركة 
قررت  حي��������ث  لوظيفت��������ه  اضاف��������ة 
املحكم��������ة وم��������ن خ��������الل املرافع��������ة 
الحضورية والعلني��������ة وجد عدم 
صحة الفقرتني )2( و )3( من قرار 
مجلس الوزراء رقم )109( لس��������نة 
2020 والقرار )211( لس��������نة 2021 
والغائه��������ا حيث ان ه��������ذا القرار لم 
يطبق احكام الدس��������تور والقانون 
وان عدم الحفاظ على  املال العام 

وهو ملك لجميع ابناء الشعب يعد 
خرقا ال حكام املادة )27/اواًل( من 
الدستور على ان )لالموال العامة 
حرمة، وحمايتها واجب على كل 
مواطن( وبموجب الدستور يكون 
على جميع املؤسسات والعاملني 
فيها صيانة حرم��������ة تلك االموال 
وبالتال��������ي فان تطبيق الدس��������تور 
يلزم جميع الس��������لطات االتحادية 
العمل من اجل مصلحة الشعب . 

 واوضح��������ت ان املحكم��������ة وضمن 
وبع��������د  االعتيادي��������ة  جلس��������اتها 
التدقيق واملداولة اصدرت قرارها 
ب��������رد الدعوى  بجلس��������ة املرافع��������ة 
)147/اتحادي��������ة/2022(  املرقم��������ة 
الخاص��������ة بطل��������ب الحك��������م بع��������دم 
دس��������تورية قرار مجل��������س النواب 
بمنح الثقة لوزي��������ر النقل )ناصر 
بن��������در حم��������د( الش��������غال  حس��������ني 
حقيبة وزارة النقل املوثق بجلسة 
املجلس رقم )1( الدورة االنتخابية 
الرابعة السنة التشريعية الثانية 
الفص��������ل التش��������ريعي الثان��������ي في 
والغ��������اء  وابطاله��������ا   2020/5/7
كاف��������ة آثاره بداعي عدم اس��������تيفاء 
لشروط التعيني كون شهادته لم 

تكن شهادة جامعية اكاديمية.

نظ��������رت  املحكم��������ة  ان  واش��������ارت 
/164( املرقم��������ة  الدع��������وى 

اتحادي��������ة/2022( الخاصة بطلب 
الحك��������م بابط��������ال وايق��������اف العمل 
العقود  بكاف��������ة تعليمات تنفي��������ذ 
وزارة  ع��������ن  الصادرة  الحكومي��������ة 
التخطي��������ط ورفع لغ��������ن والضرر 
ال��������ذي لح��������ق به جراء م��������ا بذل من 
جهد لخدمة البلد لوقف الفس��������اد 
وطل��������ب اصدار امر والئي بايقاف 
العم��������ل بالتعليمات املذكورة آنفا 
كونها ال تستند الى قانون صادر 
م��������ن مجلس الن��������واب واس��������تمرار 
العم��������ل بالقانون الس��������ابق لحني 
اصدار قانون من مجلس النواب 
الحضوري��������ة  املرافع��������ة  وبع��������د 
والعلنية واالط��������الع على اللوائح 
املقدمة من طرفي الدعوى وكذالك 
اقواهما املدون��������ة ضبطًا،  وجدت 
اختصاصاته��������ا  ان  املحكم��������ة 
مح��������ددة بموجب املادت��������ني )52/

ثانيًاو93( من دستور جمهورية 
العراق 2005 وكذلك املادة )4( من 
قان��������ون املحكمة االتحادية العليا 
حي��������ث    2005 لس��������نة   )30( رق��������م 
برد  قراره��������ا  املحكم��������ة  اص��������درت 

الدعوى وافهم القرار علنا . 

بغداد / سحر حسني 
أكدت دراس��������ة أعده��������ا قاض متخص��������ص بقضايا األحداث 
أن التش��������ريعات القانونية تناولت في الكثير من أحكامها 
الح��������دث الجاني أو الجانح ومصي��������ره، فيما لم تتطرق إلى 
املجني عليه من الصغار على الرغم من األثر النفسي الذي 

يتركه وقع الجريمة عليه.

وكثيرا ما نس��������مع عن جرائم تع��������رض أطفال إلى اعتداءات 
باللفظ كالتنمر أو بالضرب أو قد تكون جنس��������ية من قبيل 
اللواط أو االعتداء على العرض وقد أصبحت هذه الظاهرة 
حالة واقعية ملموسة كثيرة الحدوث على األطفال ولكنها 
غي��������ر منظ��������ورة ال من قب��������ل ذوي املجنى علي��������ه وال من قبل 
املؤسس��������ات الرسمية وغير الرس��������مية ولم تأخذ حقها في 

الدراسة ومعرفة حجم االثار السلبية الضخمة التي تتولد 
عنها حيث ان اضرارها تبق��������ى محصورة في دائرة ضيقة 
ال تتعدى شخص الطفل املجنى عليه الذي لحقه االذى من 
جراء السلوك االجرامي الذي يبقى طويال مع سنني حياته 

اذا لم يلق املعالجة الصحيحة. 
التفاصيل ص 2

■  السيد رئيس مجلس القضاء األعلى يوقع النسخة االولى من مجلة المعهد القضائي.. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / عالء محمد 

شارك مجلس القضاء األعلى في أعمال 
املؤتمر اإلقليمي للدول العربية وشمال 
إفريقي��������ا لتحدي��������ث خط��������ة عم��������ل األمم 
الصحفيني ومكافحة  لسالمة  املتحدة 
اإلفالت م��������ن العقاب، عبر اس��������تضافته 
في مكتب يونس��������كو الع��������راق من خالل 
منصة )زوم(، وقد حضر املؤتمر ممثل 
مجلس القض��������اء األعلى القاضي حاتم 
جبار عودة، والذي تطرق، بحديثه عن 
املرتكبة  بالجرائ��������م  الخاص��������ة  الوحدة 
ض��������د الصحفي��������ني، ومنص��������ة االب��������الغ 
والخط��������وط  للصحفي��������ات،  الرقمي��������ة 
الس��������اخنة لحماي��������ة الصحفيني، وقرار 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى بتكليف 22 

قاضيًا في محاكم االستئناف بالنظر 
في القضايا، ومنع اعتقال الصحفيني 
ألسباب تتعلق بأجور البث واإلرسال 
للمؤسس��������ات  العم��������ل  تراخي��������ص  أو 
اإلعالمية. وأوض��������ح القاضي عودة أن 
"العراق أس��������س في عام 2016 وبرعاية 
اليونسكو في بغداد , اللجنة الوطنية 
العراقية لحماية الصحفيني ومكافحة 
اإلفالت م��������ن العق��������اب لتحتضن الحقا 
لحماي��������ة  العراقي��������ة  الوطني��������ة  اآللي��������ة 
الصحفي��������ني ومكافح��������ة اإلف��������الت م��������ن 
العقاب والتي أقرت بش��������كل رسمي في 
ع��������ام 2017، لتصب��������ح املحرك األس��������اس 
ألعمال اللجنة والت��������ي تألفت من )12( 
عض��������وا يمثل��������ون مؤسس��������ات وطني��������ة 
عراقي��������ة من مجل��������س القض��������اء األعلى 

والبرمل��������ان ووزارات مختلف��������ة وهيئات 
مستقلة  و)2( عضوين اثنني من نقابة 
الصحفي��������ني وعض��������و واح��������د متح��������رك 
يمثل منظم��������ات املجتمع املدني، حيث 
يتمحور دور ه��������ذه اللجنة في اإلجابة 
عن طلبات األم��������م املتحدة حول حماية 
الصحفيني وإنهاء اإلفالت من العقاب 

ومتابعة قضايا الصحفيني".
حت��������ى  قدم��������ت  "اللجن��������ة  أن  وأض��������اف 
نهاية ش��������هر أي��������ار من هذا العام س��������تة 
تقارير لس��������تة أعوام  حول حاالت قتل 
الصحفي��������ني ف��������ي الع��������راق والقضاي��������ا 
املتعلق��������ة به��������ا ف��������ي املحاك��������م العراقية 
ومسار تلك القضايا"، الفتا إلى انه "مما 
نفتخر ب��������ه كقضاء عراقي بهذا الصدد 
هو ان مابني عام��������ي )2020 و2021( تم 

حل وانجاز )4( أربع قضايا تخص قتل 
الصحفيني من أصل )5( قضايا وهذه 
األخيرة قيد املحاكمة أيضًا في محكمة 
الجناي��������ات املختص��������ة، وق��������د أص��������درت 
املحاك��������م الجزائي��������ة العراقي��������ة األحكام 
الالزم��������ة بحق الجن��������اة باإلدانة، وإنهم 
حاليا يقض��������ون مدد محكومياتهم في 
املؤسس��������ات الس��������جنية، أما بالنس��������بة 
للع��������ام الحال��������ي )2022( فه��������و خال من 
أي جريم��������ة قت��������ل تخ��������ص الصحفيني، 
فيما كان��������ت هناك حاالت اعتداء أخرى 
تعرض��������وا لها عرضت فيه��������ا الدعاوى 
على املحاك��������م  املختصة وتم اتخاذ ما 
يلزم بش��������أنها وف��������ق القوانني الجزائية 

العراقية النافذة".
التفاصيل ص 6

القضاء يشارك في المؤتمر اإلقليمي لسالمة الصحفيين 
ومكافحة اإلفالت من العقاب

 
ً
المحكمة االتحادية العليا تفصل احكاما

اتخذتها في 19 دعوى دستورية لشهر ايلول 
التشريعات اهتمت بالحدث الجاني وأهملت الضحية

5 35
احلكم على سارقني يستأجران 

سائقا ويسلبانه سيارته
عملية اغتيال تطيح 

مبجموعة إرهابية

تفاقم حاالت الطالق: الزواج املبكر 
والوضع االقتصادي واالنفتاح االلكرتوين 

أشباح تهدد احلياة األسرية

بغداد / القضاء

أعل��������ن املعهد القضائي عن اص��������دار العدد االول من 
مجلته، وقدمت مدير عام املعهد القضائي السيدة 
فاتن محس��������ن النسخة االولى من املجلة إلى السيد 

رئيس مجلس القضاء األعلى.
وبارك الس��������يد رئيس املجلس إصدار املجلة لتكون 
رافدا علميا يضاف إلى مكتبة املعهد القضائي بما 
ينش��������ر فيها من مواضيع قانونية يس��������تفيد منها 

املهتمون بالشؤون القانونية. 
وحض��������ر مراس��������يم توقي��������ع االذن باص��������دار املجل��������ة 
 الس��������ادة رئيس االدعاء العام نجم عب��������د الله احمد 
ورئي��������س هيئة االش��������راف القضائ��������ي القاضي ليث 

جبر حمزة.

إطالق العدد األول 
من مجلة المعهد القضائي

خالل املنتدى الدويل للمحاكم التجارية يف سيدين

https://www.hjc.iq/view.70215/


التصميم واالخراج الفني سكرتري التحرير

نصري سليممروان الفتالوي
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التنظيم القانوني للدفاع 
المدني في التشريع العراقي

بغية تعزيز اإلجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح املجتمع وأثرها 
في تقليل احتماالت حصول الحوادث وتحجيم آثارها في حالة حدوثها 
ولغ��������رض تنفي��������ذ برامج التدريب وتأمني وس��������ائل ومس��������تلزمات وأجهزة 
التدخ��������ل واملعالجة في الحاالت الطارئة ولتوس��������يع دائ��������رة الجهد املنظم 
ف��������ي دوائر الدول��������ة وجميع القطاعات وتأطيرها ضم��������ن ضوابط قانونية 
ملزمة في إطار مه��������ام وواجبات الدفاع املدني التنفيذية وانس��������جاما مع 
هذا التطور واملخاطر املحتمل اصدر املشرع العراقي قانون الدفاع املدني 

رقم )44( لسنة 2013.
 وعرف املش��������رع الدف��������اع املدني بأن��������ه جمي��������ع اإلج��������راءات والتدابير التي 
تتخذها األجهزة الرسمية والش��������عبية عدا القوات املسلحة لغرض تأمني 
الحماية للسكان واملمتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر إلى أدنى 
ح��������د ممكن وإدامة العم��������ل واإلنتاج في ظروف الس��������لم والحرب والكوارث 
املختلف��������ة وقد عرف القانون التدابير الوقائي��������ة وإطفاء الحرائق واإلنقاذ 
الخفي��������ف واإلنقاذ الثقيل وإغاثة املنكوبني ومعالجة القنابل غير املنفلقة 
حيث تش��������مل أعمال الدفاع املدن��������ي تأمني وتنظيم وس��������ائل اإلنذار املبكر 
وإع��������داد وتهيئة فرق الدف��������اع املدني ومكافحة الحرائ��������ق واإلنقاذ وإجراء 
الكش��������وفات على املنش��������ات واملش��������اريع واملصانع ومتابعة تنفيذ شروط 
الوقاية والس��������المة وتطهير املناطق من عوامل التلوث املختلفة وتتشكل 
اللجنة العليا إلدارة اعمال الدفاع املدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية 
أعض��������اء من مختلف ال��������وزارات املعني��������ة باإلضافة إلى تش��������كيل لجان في 
املحافظ��������ات ويخول رئي��������س الدفاع املدني في املحافظة غلق املنش��������ات أو 
املعامل أو الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات 
أو عدم توفيرها مس��������تلزمات الدفاع املدني كما ان من مهام الدفاع املدني 
مراقبة تنفيذ تش��������ييد املالجئ في األبنية ومتابعة إخالء وتهيئة مالجئ 
األبني��������ة في الحاالت الطارئة وتقع مس��������ؤولية تنفيذ اعمال الدفاع املدني 
على الوزراء ورؤس��������اء الجهات غير املرتبطة بوزارة واملحافظون ورؤساء 
الوحدات اإلدارية واملديرون العامون ومدير منشآت ودوائر القطاع العام 

والخاص واملختلط.
 ووضع املش��������رع العراقي عقوبات عل��������ى من ال يلتزم بقانون الدفاع املدني 
حيث نصت املادة )20( من قانون الدفاع املدني على ان ) يعاقب بالحبس 
م��������دة ال تزيد على س��������نة واح��������دة أو بغرام��������ة ال تقل عن مئتني وخمس��������ني 
ال��������ف دينار وال تزيد على مليون دينار كل م��������ن خالف احكام هذا القانون 
والتعليمات والق��������رارات الصادرة بموجبه ووفقا الح��������كام املادة )21( من 
قان��������ون الدفاع املدني عل��������ى ان : )يعاقب املخالف الح��������كام البند رابعا من 
املادة )5( من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن س��������تة أش��������هر وال تزيد 
على ثالث س��������نوات أو بغرامة ال تقل عن خمس��������ة مالي��������ني دينار وال تزيد 
على خمسة عشر مليون دينار( وان الفقرة رابعا من املادة )5( تنص على 
منع تشييد أو إشغال املنش��������ات التي ال تتوافر فيها مستلزمات وشروط 
السالمة أو املخالفة لبيان إنشاء املالجئ رقم )1( لسنة 1992 استنادا إلى 
تقارير الدفاع املدني العامة وتتولى الوزارات استحصال موافقة مديرية 
الدف��������اع املدني العامة عند منح رخص إنش��������اء أو فتح أي نش��������اط تجاري 
أو صناع��������ي وبضمنها مواقع خ��������زن ونقل وتداول وبي��������ع وتجهيز املواد 
الخطرة لتأمني التدابير الوقائية ومس��������تلزمات الدفاع املدني والس��������المة 
الصناعي��������ة فيها وتتولى أمان��������ة بغداد إحالة مخطط��������ات األبنية لجميع 
القطاعات ذات االستخدامات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية 
والسكنية متعددة الطوابق إلى مديرية الدفاع املدني لدراستها وتحديد 
تدابير الوقاية واإلنذار من الحريق وإحالة جميع معامالت إنشاء األبنية 

املشمولة بتش��������ييد املالجئ مع تصميم امللجأ 
الخ��������اص وعدم منح إج��������ازة البناء للمنش��������آت 
كليا أو جزئي��������ا إال بعد موافق��������ة الدفاع املدني 
العام��������ة على مواصفات إنش��������اء املالجئ ونجد 
م��������ن الض��������روري تفعيل قان��������ون الدف��������اع املدني 
بم��������ا يؤمن حماي��������ة أرواح الن��������اس وممتلكاهم 
وخصوص��������ا فيما يتعلق بتوفير مس��������تلزمات 
الس��������المة في األبنية لحماية املواطنني من آثار 

الكوارث والحوادث املحتمل وقوعها.
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

■ بغداد / سحر حسين 

ق��������اض  أعده��������ا  دراس��������ة  أك��������دت 
متخص��������ص بقضاي��������ا األحداث أن 
تناولت  القانوني��������ة  التش��������ريعات 
في الكثي��������ر من أحكامه��������ا الحدث 
الجان��������ح ومصي��������ره،  أو  الجان��������ي 
فيما لم تتط��������رق إلى املجني عليه 
م��������ن الصغار عل��������ى الرغم من األثر 
النفسي الذي يتركه وقع الجريمة 

عليه.
وكثي��������را م��������ا نس��������مع ع��������ن جرائم 
تع��������رض أطف��������ال إل��������ى اعت��������داءات 
بالض��������رب  أو  كالتنم��������ر  باللف��������ظ 
أو ق��������د تكون جنس��������ية م��������ن قبيل 
الل��������واط أو االعت��������داء على العرض 
وق��������د أصبحت هذه الظاهرة حالة 
واقعية ملموس��������ة كثيرة الحدوث 
على األطفال ولكنها غير منظورة 
ال من قب��������ل ذوي املجنى عليه وال 
م��������ن قب��������ل املؤسس��������ات الرس��������مية 
وغير الرس��������مية ول��������م تأخذ حقها 
في الدراس��������ة ومعرفة حجم االثار 
الس��������لبية الضخم��������ة الت��������ي تتولد 
عنه��������ا حي��������ث ان اضراره��������ا تبقى 
محص��������ورة ف��������ي دائ��������رة ضيقة ال 
تتع��������دى ش��������خص الطف��������ل املجنى 
علي��������ه الذي لحق��������ه االذى من جراء 
الس��������لوك االجرام��������ي ال��������ذي يبقى 
طويال مع سنني حياته اذا لم يلق 

املعالجة الصحيحة. 
واك��������د قاض��������ي محكم��������ة االحداث 
ف��������ي باب��������ل ثابت وائ��������ل الطائي ان 
"حال��������ة الطف��������ل املجن��������ى عليه هو 
علي��������ه  وقع��������ت  ال��������ذي  الش��������خص 
الجريم��������ة وأصابت��������ه بض��������رر في 
نفس��������ه , كجريم��������ة القت��������ل, أو ف��������ي 
جس��������ده, كاالعتداءات واإلصابات 
والعاهات, أو في عرضه, كالجرائم 
الجنس��������ية , أو في مال��������ه كجريمة 
السرقة وخيانة األمانة "، مبينًا ان 
" املجنى عليه من االشخاص غير 
البالغني الس��������ن القانونية املحدد 
تش��������ريعًا يكون أكثر تض��������ررًا من 
الس��������لوك اإلجرامي ال��������ذي يصيب 

الشخص البالغ".
وأض��������اف الطائ��������ي خالل دراس��������ة 
قدمه��������ا "ف��������ي مثل ه��������ذه الحوادث 
نج��������د أن األض��������رار الت��������ي وقع��������ت 
على شخص املجنى عليه أضرار 

كبي��������رة لكونه طفال صغيرا"، الفتًا 
الى ان "ما يقدم ملثل هذه الحاالت 
الض��������رر  لحال��������ة  معالج��������ات  م��������ن 
الجسدية أو النفسية التي لحقت 
باملجن��������ى علي��������ه لي��������س بالش��������يء 
الذي يذكر"، منوهًا الى ان "تقديم 
البس��������يطة  االمتي��������ازات  بع��������ض 
املادي��������ة أو املعنوية من قبل دوائر 
الدولة ك��������وزارة العم��������ل والضمان 
الش��������باب  ووزارة  االجتماع��������ي 
الجه��������ات  وكل  التربي��������ة  ووزارة 
املؤسس��������اتية األخ��������رى ال تعتب��������ر 
 كبي��������رًا عل��������ى ميزانيتها وأن 

ً
ثقال

ايجابياتها ونفعه��������ا في تحقيق 
السالمة النفسية والجسدية لهذه 
الشريحة املتضررة يمكن أن تكون 

ذات أثر طيب في املجتمع" .
وأوض��������ح الطائ��������ي ان "النصوص 
األح��������داث  لقان��������ون  القانوني��������ة 
 1983 لس��������نة   76 رق��������م  العراق��������ي 
والتش��������ريعات الجزائي��������ة األخرى 

وكذلك التشريعات املماثلة للدول 
العربي��������ة أو غيرها والتش��������ريعات 
باالتفاقي��������ات  املتمثل��������ة  الدولي��������ة 
كاتفاقي��������ة األمم املتح��������دة لحقوق 
 1989 ع��������ام  الص��������ادرة  الطف��������ل 
وقواع��������د بكني واتفاقي��������ة الرياض 
, نج��������د أن هن��������اك اهتماما واس��������ع 
النط��������اق لش��������خص الح��������دث الذي 
قام بارتكاب الس��������لوك اإلجرامي , 
فقد وضعت هذه القوانني حقوقا 
وضمانات لهذه الفئ��������ة العمرية , 
بل وصلت العناي��������ة إلى االهتمام 
بالحدث الذي يظهر عليه س��������لوك 
كاشف عن احتمالية أن يؤدي إلى 
الوقوع في حال��������ة الجنوح والذي 
يطل��������ق اصطالحًا علي��������ه ) الحدث 

املعرضني لخطر االنحراف(.
 أم��������ا فيما يخ��������ص الحدث املجنى 
علي��������ه ، فق��������د لفت الطائ��������ي الى ان 
"أكثر التشريعات املنظمة لشؤون 
التش��������ريعات  وكذل��������ك  األح��������داث 

األخرى ق��������د أهملت تقديم العناية 
الكافي��������ة للح��������دث املجن��������ى  عليه , 
فلي��������س هن��������اك أي تدابير واضحة 
أو ملموس��������ة ف��������ي مواجه��������ة اآلثار 
الس��������لبية الت��������ي تركه��������ا الس��������لوك 
اإلجرام��������ي عل��������ى نفس��������ية الحدث 
أو  جس��������ده  ف��������ي  علي��������ه  املجن��������ى 
ش��������خصه أو نفس��������يته , ه��������ذا إذا 
ف��������ي التعويض  اس��������تثنينا الحق 
ال��������ذي تعطي��������ه املحكم��������ة للمجنى 
عليه س��������واء كان حدث��������ًا أو بالغًا , 
أما ضمانات أخرى أو اهتمامات 
اس��������تثنائية فليس لها وجود في 

الواقع الحياتي".
ولف��������ت الطائ��������ي ال��������ى ان "معالجة 
تلح��������ق  الت��������ي  الجريم��������ة  أض��������رار 
بالح��������دث املجن��������ى علي��������ه ت��������ؤدي 
تحقي��������ق  إل��������ى  بآخ��������ر  أو  بش��������كل 
توازن في نفس الحدث وس��������المة 
ش��������خصيته وإعادة الثق��������ة له بما 
يحق��������ق الطمأنين��������ة ف��������ي مواصلة 

مسيرة حياته االجتماعية القادمة 
مؤكدًا على ضرورة ان "تكون هذه 
املعالج��������ة بحكمة وكياس��������ة وعلم 

ودراية". 
وق��������دم الطائ��������ي اب��������رز املعالج��������ات 
ب�"إزالة االضرار  املتمثلة  املقترحة 
املباش��������رة الت��������ي لحق��������ت بالطف��������ل 
املجنى علي��������ه"، مبينًا ان "املعالجة 
الرئيس��������ية تب��������دأ م��������ن خ��������الل رفع 
الت��������ي  املباش��������رة  كاف��������ة االض��������رار 
علي��������ه  املجن��������ى  بالطف��������ل  لحق��������ت 
والتي اصابته من خالل الس��������لوك 
االجرام��������ي الذي جع��������ل منه هدفًا 
ونتيجة لنشاطه املخالف ألحكام 
القان��������ون والبعي��������د ع��������ن الس��������لوك 
االجتماع��������ي الصحي��������ح ,وتك��������ون 
املعالجة هذه بحسب نوع الضرر 
الذي لحق بالطفل فإذا كان هناك 
ضرر جس��������دي تكون معالجته من 
خالل رف��������ع هذا الض��������رر وإذا كان 
نفس��������ي تكون معالجته من خالل 
إعادة تأهيله مجددًا وإزالة حجم 
الضغ��������ط والحال��������ة القلقل��������ة التي 
عليه��������ا الطف��������ل من ج��������راء وقوعه 

ضحية الحادث " 
كم��������ا اك��������د عل��������ى ض��������رورة "وضع 
بعض االمتي��������ازات للطفل املجنى 
عليه من خالل تش��������ريع نصوص 
قانوني��������ة تمنحه بع��������ض الحقوق 
بما يس��������اعد عل��������ى القض��������اء على 
حالة الضرر التي اصابته خاصة 
اذا كان أث��������ر الجريم��������ة قد أدى الى 
اعاقة جسدية كبتر ساق أو يد او 
غيرها او تكون االعاقة نفسية من 
خالل ادخاله في مدارس تأهيلية 
تعيد ل��������ه الثق��������ة بنفس��������ه "إضافة 
ال��������ى "تخصيص م��������دارس خاصة 
املع��������اق نتيج��������ة اصابته  للطف��������ل 
من جراء الجريم��������ة خصوصا اذا 
كان اليس��������تطيع إكم��������ال دراس��������ته 

بالوضع الطبيعي ." 
واخيرًا دع��������ا الطائي الى "ضرورة 
االهتمام باالسلوب الوقائي الذي 
ُيجنب وقوع الطف��������ل ليكون هدفًا 
او نشاطًا للسلوك االجرامي وهذا 
يكون عن طريق الرقابة االس��������رية 
التي تم��������ارس عليه خصوصًا من 
االم اذا كان الطفل في بداية حياته 
ولم يتجاوز العقد االول باالضافة 
الى الرقابة من بقية أفراد االس��������رة 
التي تش��������كل دورا هاما في وقاية 
االطفال من الوق��������وع في مثل هذه 

الحاالت السلبية".

دراسة: التشريعات العراقية اهتمت 
بالحدث الجاني وأهملت الضحية

■ بغداد/ ايناس جبار 
 

ال يعد حرمان املرأة من االرث 
جديدا، فهي عادة قبلية منتشرة 

في املجتمع منذ عقود عدة، 
فبحسب هذه العادة ان ارث املرأة 
مال او نصيب ذاهب إلى زوجها، 

لكن بتطور املجتمعات ودخول 
الوسائل التثقيفية السيما 

القانونية عبر منصات السوشل 
ميديا دفع بالكثير من النساء 

السترداد حقهن بميراثهن وذلك 
عبر دعاوى يقمنها امام املحاكم.

يق��������ول القاضي خير الل��������ه خليل كلش 
أن "هناك عادات من املجتمع الجاهلي 
ما زالت قائم��������ة إلى يومنا هذا ومنها 
منع البنات م��������ن اإلرث حيث كان أهل 
الجاهلية يمنع��������ون اإلناث من امليراث 
ويؤثرون ب��������ه الذكور بحج��������ة أن املال 
سيذهب إلى أزواجهن من الغرباء عن 
العائل��������ة ونحو ذلك م��������ن الحجج التي 
يبطل��������ون بها حقوق العب��������اد بأعراف 
فاسدة تتعارض مع نصوص وأحكام 
شرعية وكل عرف خالف نصًا شرعيًا 
فه��������و عرف فاس��������د واملتمس��������ك ب��������ه آثم 
وعليه وزر عند الله الذي س��������اوى بني 
الذك��������ور واإلن��������اث من حي��������ث األحقية 
بالورث بقوله تعالى )للرجال نصيب 
مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء 
نصي��������ب مما ترك الوال��������دان واألقربون 
مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا(".
ويرى القاض��������ي أن "حرمان األنثى من 
حقها ف��������ي امليراث غص��������ب وأن )حجر 
الغص��������ب في الدار رهن بخرابها(" كما 

يعّبر.
ويشير إلى أهمية الحقوق في امليراث، 
قائ��������ال "لم يجع��������ل الله تعال��������ى توزيع 
التركة مفوضًا ألحد ال نبي وال رسول 
وال ول��������ي وال صال��������ح وال مجته��������د بل 
تولى س��������بحانه وتعالى بيان تقسيم 
الترك��������ة ف��������ي كتاب��������ه الكري��������م بتفصيل 
نصي��������ب كل وارث حت��������ى ال يقع خالف 
وال ظل��������م وهذا الفع��������ل ال يجوز ملا فيه 

من الظلم والتعدي".
القانوني��������ة  الجنب��������ة  عل��������ى  ويع��������رج 
املأخوذة من الش��������رع قائ��������ال : ال يجوز 
شرعًا للرجل منع أمه أو أخته أو عمته 
أو خالت��������ه من حقها ف��������ي امليراث طاملا 
ثبت لهن الحق فيه وس��������بق اإلس��������الم 
إلى  الوضعي��������ة  والقوان��������ني  الش��������رائع 
إنصاف املرأة وكفالة حقوقها وأبطل 
جميع املمارس��������ات الظامل��������ة ضدها ال 
س��������يما ما يخ��������ص املي��������راث حيث قال 
تعالى ) يا أيها الذين آمنوا ال يحل لكم 
أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن 
لتذهب��������وا ببع��������ض م��������ا آتيتموه��������ن ( 
وهناك من ذهب إلى أن حرمان األنثى 
م��������ن ميراثها حرام وه��������و أكل لألموال 
بالباطل حس��������ب قوله تعالى ) يا أيها 
الذين آمنوا ال تأكل��������وا أموالكم بينكم 
بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض 
منكم وال تقتلوا أنفس��������كم إن الله كان 
بك��������م رحيم��������ًا ( وتؤكد الش��������ريعة على 

حرمة منع أحد من حقه في امليراث".
وأضاف "لكون القوانني الوضعية في 
بالدنا مس��������تقاة من األحكام الشرعية 
في مس��������ائل املواريث فال يظهر خالف 
أو ظلم عند إصدار القسامات الشرعية 
حيث يعط��������ى كل وارث الس��������هام التي 

يستحقها".
وفي ما يخص موض��������وع منع اإلناث 
م��������ن حقه��������م ف��������ي املي��������راث يوض��������ح ان 
"القض��������اء والقوان��������ني توف��������ر الحماية 

لحق��������وق اإلناث في املي��������راث ولكن تلك 
الحماي��������ة مقرون��������ة بطلب الح��������ق أمام 
القض��������اء ومع ذلك هناك م��������ن ما زالوا 
فيحتال��������ون  بالجاهلي��������ة  يتمس��������كون 
على الش��������رع والقانون لحرمان اإلناث 
من حقهن في امليراث تحت مس��������ميات 
و)البي��������ع(  )الهب��������ة(  منه��������ا  قانوني��������ة 
و)التخ��������ارج( م��������ن القس��������ام الش��������رعي 
ويك��������ون غالب��������ًا بب��������دل ص��������وري حيث 
يحمل الذك��������ور مس��������تحقو التركة من 
اإلناث على التخارج من القسام ليعاد 
تقس��������يم الترك��������ة وتصحي��������ح املس��������ألة 
اإلرثية لتؤول حصص اإلناث للذكور 
أو حمله��������ن عل��������ى بيع س��������هامهن في 
التركة أو العق��������ارات الخاصة باملورث 
للذك��������ور مقاب��������ل هدية أو دع��������وة على 
مأدبة وغير ذلك، وكل ذلك بحجة عدم 
مش��������اركة األغراب ) أزواج ش��������قيقاتهم 
( له��������م في أم��������وال مورثهم م��������ن التركة 
ومما يحم��������ل األنثى عل��������ى ترك حقها 
في التركة الصعوب��������ات القانونية في 
اس��������تحصال ذل��������ك الحق م��������ن مراجعة 
املحاكم وإقامة الدعاوى وهذه الجولة 
األولى والتي إن ربحتها فأنها تنتظر 
جوالت أخرى مع عائلتها وما يترتب 
عل��������ى طل��������ب حقها م��������ن ص��������دام وعداء 
دائ��������م وقد تحصل عل��������ى حكم قضائي 
ال تس��������تطيع تنفيذه بسبب اعتبارات 

اجتماعية أو إنسانية".
وي��������رى القاضي "وج��������وب وضع نص 

عقاب��������ي يج��������رم فع��������ل حرم��������ان األنثى 
من حقه��������ا في املي��������راث ويضع عقوبة 
رادعة مل��������ن يرتكب هذا الفعل للحد من 
ممارس��������ات الضغط على النساء لترك 
حقهن الذي أوجبه الل��������ه تعالى وهذا 
م��������ا نش��������هده خ��������الل عملن��������ا القضائي 
الس��������يما في إنجاز معامالت التخارج 
فغالبًا ما يكون املتخارج من النس��������اء 
الوارث��������ات واملتخ��������ارج له م��������ن الذكور 
غالبًا ما يكون البدل صوريا وال يسع 
القاضي سوى السؤال من املتخارجة 
عما إذا كانت تتخارج بإرادتها الحرة 
وبرض��������ا تام وه��������ل أنه��������ا قبضت بدل 
التخارج من عدمه وتجيب باإليجاب 
فال يك��������ون ل��������ه إال التصدي��������ق لتحقق 
الرض��������ا وكذل��������ك يحصل عن��������د اإلقرار 
بالبيع لدى الجهات الرس��������مية بينما 
إذا تحقق حصول النزاع وطلب الحق 
ف��������أن القانون والقض��������اء كفيل بإعطاء 
كل ذي حقه ووفق إج��������راءات قانونية 

وقضائية رصينة".
ويؤكد املحق��������ق القضائي احمد كاظم 
فلي��������ح أن "مجتمعنا تس��������وده األعراف 
القبلية والعشائرية في اغلب مناطقه 
وان ح��������االت حرمان امل��������رأة من امليراث 
موج��������ودة قديم��������ا ولكن بس��������بب عدم 
اللجوء الى القانون في إعادة الحقوق 
تنامت تلك الحاالت، وان أس��������باب ذلك 
تع��������ود الخ��������وف والقلق بش��������أن تطور 
النزاعات في األسرة الواحدة الى إفراد 

العش��������يرة ولربما بني عدة عشائر وان 
القض��������اء ينظ��������ر للجميع من مس��������افة 
واح��������دة م��������ن خ��������الل إقام��������ة الدع��������اوى 
املتمثلة بتصحيح القسام الشرعي او 
النظامي او دعاوى إبطال قيد او منع 

املعارضة او اجر املثل".
ويش��������ير الحقوق��������ي إل��������ى ان "محافظة 
املثن��������ى واحدة م��������ن املحافظ��������ات التي 
تش��������هد ح��������االت كثي��������رة به��������ذا الصدد 
منه��������ا  الريفي��������ة  املناط��������ق  وخاص��������ة 
والس��������يما ف��������ي الحق��������وق التصرفي��������ة 
وتوجد عدة دعاوى مقامة أمام محاكم 
الب��������داءة متمثل��������ة بتصحيح القس��������ام 
النظامي بسبب حجب الوريثة وعدم 
ذكر اس��������مها من قب��������ل طالب القس��������ام 
وقي��������ام األخير بالتص��������رف بحصتها 
وبيعه��������ا للغير بس��������بب ذل��������ك الحجب 
وكذلك عدة دعاوى مقامة إمام محاكم 
األحوال الش��������خصية بنفس املوضوع 
لكن بش��������كل اق��������ل ويت��������م التصالح في 
بع��������ض األحيان خ��������ارج املحاكم ويتم 
التنازل عن الدع��������وى املقامة بعد اخذ 
الوريثة حقها الش��������رعي او التصرفي 
بم��������ا يقابل��������ه عوض��������ا وفي ح��������ال عدم 
التن��������ازل تق��������وم تلك املحاكم بإش��������عار 
محاكم التحقي��������ق ال اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��������ة  بحق طالب القس��������ام وفق 
امل��������ادة 248 بس��������بب تضليل��������ه القضاء 
وعدم إعط��������اء املعلوم��������ات الصحيحة 

بخصوص عدد الورثة.

عادات قبلية تحرم المرأة من الميراث بحجة: المال يذهب لزوجها!

■ الحدث المجنى عليه يعاني من اهمال التشريعات للتدابير الخاصة به

مطالبة بوضع نص عقابي يجرم هذه العادة

https://www.hjc.iq/view.70214/
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صاالت مقامرة وربا تحت غطاء "مطاعم ومقاٍه"

■ بغداد / عالء محمد    

االح��������وال  محاك��������م  قض��������اة  الس��������ادة 
"القضاء"  الشخصية تحدثوا ملراسل 
ع��������ن األس��������باب الحقيقي��������ة لظاه��������رة 
الطالق وطرحوا ما يمكن من الحلول 

واملعالجات.
وبحس��������ب القض��������اة ف��������أن ف��������ي مقدمة 
األس��������باب لح��������االت الط��������الق مؤخ��������را 
اس��������تخدام املوبايل ومواقع التواصل 
االجتماعي بصورة سلبية، وحصول 
ال��������زوج  الخيان��������ة الزوجي��������ة وهج��������ر 
لزوجت��������ه أو الحكم علي��������ه ملدة طويلة 
عل��������ى  ال��������زوج  إدمان��������ه  أو  بالس��������جن 

الخمور واملخدرات.
وأضاف القضاة لهذه األسباب تفاقم 
ال��������زواج املبك��������ر واختالف املس��������توى 
الثقاف��������ي والعلم��������ي ب��������ني الزوج��������ني، 
وتدخل األهل في حياة األزواج وعدم 

اإلنفاق والعمل من قبل الزوج.

أمّية أسرية
ومن جهته، القاض��������ي صباح حبيب 
حسني قال إن "أس��������بابا عدة أدت إلى 
ارتفاع نس��������ب الطالق، منها مس��������ألة 
االختيار غير املناسب واالعتماد على 
الش��������كل وعدم التكافؤ ب��������ني الزوجني 
في الجانب الثقافي، فضال عن جهل 
االزواج لطريقة التعامل فيما بينهم 
وعدم فهم نفس��������ية الزوج لآلخر وهو 
ما يمكن ان نسميه )االمية االسرية(، 
وق��������د يك��������ون الزوج��������ان أو أحدهم��������ا 
صغي��������را في الس��������ن، فضال عن س��������وء 
التنشئة االجتماعية إذ الكثير منهم 
تكون لديه صفة الالمباالة واالهمال 
وع��������دم تقدي��������س الحي��������اة الزوجي��������ة، 
وكذلك دور االهل الس��������لبي وتدخلهم 
في حي��������اة الزوجني بع��������د اختيارهم 
لزوجة االبن بغض النظر عن رأيه أو 

رغبته وكذلك بالنسبة للبنت".
وال ينسى القاضي "استخدام املوبايل 
ومواقع التواصل االجتماعي بصورة 

سلبية وحصول الخيانة الزوجية". 
لح��������االت  اخ��������رى  أس��������بابا  وأض��������اف 
الطالق ومنه��������ا "هجر الزوج لزوجته 
أو الحكم عليه بالس��������جن ملدة طويلة، 
اضاف��������ة إلى ادمان الزوج على ش��������رب 
الخم��������ر وتناول الحب��������وب املخدرة ما 

يؤثر ذلك على العالقة الزوجية".
فيما ذكر القاضي محمد عبد الرحمن 
طعمة إن "ح��������االت الطالق ازدادت في 
السنوات الحالية لعدة أسباب، منها 
الزواج املبكر ك��������ون الزوجة القاصرة 

أو ال��������زوج القاصر ل��������م يكتمل لديهم 
النض��������وج العقل��������ي في تحم��������ل أعباء 
ال��������زواج وتكوين أس��������رة، إضافة إلى 
البطال��������ة وتفاوت املس��������توى الثقافي 

والعلمي بني الزوجني".
كما تحدث عن تأثير غير مباشر في 
س��������رعة انهاء العالقة الزوجية يكمن 
ب�"وج��������ود مكاتب بالق��������رب من بعض 
املحاك��������م متخصصة بعق��������ود الزواج 
والط��������الق" وذل��������ك لقيامه��������م بتنظيم 
محاضر الط��������الق واملخالعات خارج 
املحكم��������ة، وتفضل تلك املكاتب الربح 
امل��������ادي على حس��������اب األس��������رة حيث 
تق��������وم بإقن��������اع الزوج��������ة بإقامة عدة 
دعاوى ض��������د الزوج بحجة حصولها 
على حقوقها الزوجية، كذلك تنظيم 
محاضر الطالق في وقت تكون عالقة 

الزوجني في حالة توتر".
م��������ن جانبه تح��������دث القاض��������ي عدنان 
حسني علي عن عوامل أخرى للطالق 
تتعلق بعدم اإلنفاق وعدم العمل من 
قب��������ل الزوج واألمور التي نهت عليها 
الش��������ريعة اإلس��������المية مث��������ل الس��������حر 
والعالق��������ات  وغيره��������ا  والش��������عوذة 
وس��������ائل  بس��������بب  الش��������رعية  غي��������ر 

االفالم  االجتماعي ونش��������ر  التواصل 
واملسلس��������الت الت��������ي ت��������روج للخيانة 
الزوجي��������ة ومتابعة هذه املسلس��������الت 

من قبل الزوجني.
ومن جانبهما، أشار القاضيان غازي 
جليل عبد ونوفل محمد رميض إلى 
أن ضعف الحالة املادية للزوج تؤثر 
س��������لبا على العالقة الزوجية، وكذلك 
ف��������ارق العمر بني الزوج��������ني بما يزيد 
عن عش��������ر س��������نوات أو اكثر وبالتالي 

يولد عدم االنسجام".
فيم��������ا أرجع كل م��������ن القاض��������ي عمار 
هادي علوان وعب��������د الرضا عبد نور 
حاالت الطالق إل��������ى قلة الوعي وعدم 
وجود لغ��������ة تفاهم ب��������ني الطرفني مع 
املس��������ؤولية والحي��������اة  ع��������دم تحم��������ل 
الزوجية.وعن األس��������باب أيضًا، يلفت 
القاضي اثي��������ر فاهم محس��������ن إلى أن 
زواج القاصرات وصغار السن سبب 
مؤثر في حاالت الطالق، مشددا على 
اهمية بي��������ان املس��������ؤولية امللقاة على 
عات��������ق االزواج عند اختي��������ار الطالق 
وابداء النصح واالرش��������اد مع تشريع 
نصوص عقابية صارمة بحق االباء.

م��������ن جانب��������ه يرج��������ع القاض��������ي حكم 

ش��������اكر محس��������ن الطالق إلى "اسباب 
اجتماعي��������ة واقتصادية، فاالس��������باب 
بالع��������ادات  تتعل��������ق  االجتماعي��������ة 
واالع��������راف االجتماعي��������ة فيم��������ا تعود 
االس��������باب االقتصادي��������ة إل��������ى تزويج 
االبن��������اء وهم غي��������ر مؤهل��������ني للزواج 
وغير ملمني بمس��������ؤولياته"، مش��������يرا 
إلى أن "السبب الرئيسي يكمن في أن 
االباء يقومون بتزويج بناتهم خارج 
سن الضرورة وبأعمار صغيرة جدا 
دون )14( عام��������ا والحل يكمن بفرض 

عقوبات صارمة على االباء ايضا".
ويتف��������ق القاضي محم��������د عبد الباقي 
امليال��������ي م��������ع زميل��������ه في صغ��������ر عمر 
والتف��������كك  املادي��������ة  والحال��������ة  االزواج 
االس��������ري لبعض العوائل"، الفتا إلى 
انه "يجب تش��������ديد العقوبة الجزائية 
للزوج الذي يقوم باجراء عقد زواجه 
خ��������ارج املحكمة وكذل��������ك االخذ بنظر 
االعتب��������ار جدية االس��������باب التي تقدم 
في حج��������ة الض��������رورة من قب��������ل ذوي 
القاصرات عندم��������ا يطلبون زواجهن 
قبل اكم��������ال الس��������ن القانون��������ي وعدم 
اجاب��������ة ه��������ذه الطلب��������ات اال للضرورة 

امللحة".

سكن مستقل
ملحكم��������ة  األول  القاض��������ي  وتح��������دث 
األح��������وال الش��������خصية ف��������ي العم��������ارة 
القاضي علي رسمي حسني أن "هناك 
زي��������ادة في كل س��������نة باع��������داد الطالق 
ويعود ذلك الس��������باب عدة منها عدم 
توفر س��������كن مس��������تقل والجه��������ل عند 
الزوج��������ني وع��������دم الوع��������ي وانتش��������ار 
االع��������راف  ع��������ن   فض��������ال  املخ��������درات، 
الت��������ي كانت  العش��������ائرية والتقالي��������د 
عامال آخ��������را لزيادة ح��������االت الطالق، 
داعي��������ا إل��������ى من��������ع زواج القاص��������رات 
قانونًيا بعقوبات مشددة  وتجريمه 

للحد من هذه الظاهرة".
من جانب��������ه، القاضي احمد جاس��������ب 
الس��������اعدي يؤك��������د "تع��������رض منظومة 
القي��������م االجتماعي��������ة والديني��������ة إل��������ى 
تحد كبي��������ر جراء االنفت��������اح على قيم 
جدي��������دة من خالل وس��������ائل التواصل 
القي��������م  ه��������ذه  االجتماع��������ي وتص��������دع 
واستسهال حاالت الطالق واعتباره 
حال��������ة عادي��������ة ف��������ي املجتم��������ع بعد ان 
كان يعتب��������ر لعقود مض��������ت انه حالة 
مرفوضة ، فضال عن  انتشار البطالة 
وازمة السكن، كما أن  انحدار املستوى 

العلم��������ي والثقافي وانتش��������ار الجهل 
واالمية بني اوس��������اط الشباب وزواج 
ومكات��������ب  والقاص��������رات  القاصري��������ن 
الطالق خارج املحكمة ومس��������اهمتها 
كل ه��������ذه النقاط س��������اهمت في ازدياد 

حاالت الطالق".
لك��������ن القاض��������ي حس��������ن عب��������د الجبار 
أوضح أنه قياسا بعدد عقود الزواج 
في الس��������نوات الحالية ال توجد زيادة 
في حاالت الطالق حيث ان الزواجات 
زادت بشكل كبير وان حاالت الطالق 
تتناس��������ب مع ح��������االت ال��������زواج، الفتا 
إلى ان اس��������باب الطالق بصورة عامة 
ال��������ى ح��������االت الفق��������ر والبطالة  تعود 
والخيان��������ة الزوجي��������ة واالختالف في 
املس��������توى العلم��������ي والثقاف��������ي ل��������كال 
الزوجني فضال عن ضعف التمس��������ك 
بالقيم واالعراف واس��������تعمال العنف 
االس��������ري م��������ن قبل الزوج��������ني ، كما أن 
وج��������ود عوام��������ل أخرى س��������اعدت في 
هذه الظاهرة منه��������ا تناول املخدرات 

واملسكرات".
فيم��������ا أك��������د القاض��������ي ضي��������اء قاس��������م 
الهاللي أن اس��������بابا يمك��������ن حصرها 
بع��������دة نق��������اط ف��������ي موض��������وع ازدياد 
حاالت الطالق منها االندفاع للزواج 
من قبل طرفني غير ناضجني عمريا 
وثقافيا وغالبا ما يكون هذا الزواج 
متأث��������را بم��������ا يتم نش��������ره من قصص 
وأف��������كار يروج لها ع��������ن طريق مواقع 
التواصل االجتماعي غير الخاضعة 
للرقاب��������ة وبدافع غري��������زي غير مبني 
على التفكير بإنشاء اسرة، كما يكون 
ال��������زواج دون توف��������ر االمكانات  ه��������ذا 
املالية التي تس��������اعده عل��������ى ديمومة 
الحي��������اة، وعلي��������ه فان ازدي��������اد حاالت 
الزواج وفق��������ا للمعطيات املذكورة قد 
ول��������د نتائج عكس��������ية ادت إلى ازدياد 

حاالت الطالق".
فيما بني الس��������ادة القض��������اة ان هنالك 
معالج��������ات وحلول للح��������د من ظاهرة 

حاالت الطالق ومنها:
الوق��������ت  بأخ��������ذ  للقض��������اء  الس��������ماح 
الكافي ف��������ي دعوى الط��������الق إلصالح 
ذات الب��������ني ب��������ني الزوج��������ني والتأن��������ي 
وعدم االس��������تعجال في اص��������دار قرار 
الط��������الق وب��������ذل الجه��������ود م��������ن قب��������ل 
الباح��������ث االجتماع��������ي وتحديد س��������ن 
قانوني لل��������زواج وهو ثمانية عش��������ر 
عام��������ا والعمل عل��������ى زيادة الرس��������وم 
على ال��������زواج خارج املحكمة وتوجيه 
وتقديم النصائ��������ح من قبل االهل الى 
ابنائه��������م املتزوجني في س��������ن مبكرة 

الحري��������ة  والفت��������اة  الش��������اب  واعط��������اء 
في اختي��������ار الزوج وعق��������د مؤتمرات 

وندوات تثقيفية.

حملة وطنية
فيم��������ا ش��������دد القاضي احمد جاس��������ب 
الس��������اعدي على اهمي��������ة اطالق حملة 
وطنية من كافة الجهات ذات العالقة 
م��������ن إع��������الم وجامعات ومؤسس��������ات 
دينية وثقافية وتش��������ريعات للتنبيه 
بمخاط��������ر ه��������ذه الظاه��������رة وضرورة 
إصدار تش��������ريع يجرم الطالق خارج 
املحكمة ويجرم من يباش��������ر إجراءه، 
مؤك��������دا أن القوان��������ني بحاج��������ة دائمة 
ملعالجة نواقصها التشريعية ويمكن 
اعتب��������ار تعدي��������ل بع��������ض النص��������وص 
القانوني��������ة سيس��������اهم في ح��������ل جزء 
من مش��������كلة الطالق وتجريمه خارج 
املحكمة والذي اصبح ضرورة ملحة 

للحد منها.
كما اوجز القاضي حسن عبد الجبار 
عدة نقاط هامة واليات يجب اتباعها 
للحد من حاالت الطالق وهي توفير 
ف��������رص عمل لكال الزوج��������ني مع اقامة 
دورات تثقيفي��������ة وتوعية بالتمس��������ك 
بالحياة الزوجية واس��������تخدام مواقع 
التواصل االجتماعي بشكل صحيح 
مع تقديم النصح واالرشاد للزوجني 
ولالهل بعدم التدخل بش��������كل سلبي 
في س��������ير الحياة الزوجية واالحترام 
املتبادل بني الزوجني وتوفير س��������كن 
مس��������تقل للزوجني للحد من املشاكل 
العائلية مع التحمل والتس��������امح من 
قبل الزوج��������ني لتخطي العقبات التي 

تواجههم.
وللح��������د م��������ن ه��������ذه الظاه��������رة تحدث 
القاضي ضياء قاس��������م الهاللي قائال 
إنه يج��������ب اتخاذ االج��������راءات التالية 
ومنه��������ا غل��������ق كاف��������ة مكات��������ب الزواج 
والط��������الق وتفعي��������ل نص امل��������ادة 10/ 
احوال شخصية بش��������كل صحيح مع 
حظ��������ر املواقع االباحية و الالاخالقية 
بش��������كل كامل اذ ان الغري��������ب في االمر 
ان الع��������راق هو الدول��������ة الوحيدة التي 
ال يوج��������د فيه��������ا حظ��������ر عل��������ى مواقع 
االنترني��������ت التي تبث اف��������كارا كارثية 
ساهمت بشكل كبير في تفكك االسرة 
العراقي��������ة وه��������ي بمثابة غ��������زو معاٍد 
من نوع جديد ال يق��������وم على احتالل 
االراض��������ي وانما يقوم عل��������ى احتالل 
العق��������ول وهدم االف��������كار وبث العادات 
املعيبة وتقويض االعراف والتقاليد 

الحميدة للمجتمع العراقي.

تفاقم حاالت الطالق: الزواج المبكر والوضع االقتصادي 
واالنفتاح االلكتروني أشباح تهدد الحياة األسرية

■ اكثر من ١٠ قضاة يعلقون على اسباب الطالق

■ بغداد / غسان مرزة

ال��������ى  قض��������اة متخصص��������ون  تط��������رق 
التش��������ريعات العراقية الت��������ي تناولت 
وألعاب  القم��������ار  ممارس��������ة  مكافح��������ة 
األموال، مؤكدين الحاجة الى قوانني 
جدي��������دة لردع ه��������ذه الجريم��������ة، فيما 
اش��������اروا ال��������ى أن الكثير م��������ن املطاعم 
واملقاه��������ي تم��������ارس لع��������ب القمار في 

الخفاء بغطاء أصولي.
يق��������ول القاض��������ي ف��������راس محم��������ود إن 
وخطي��������رة  قديم��������ة  القم��������ار  ظاه��������رة 
وغالبا ما س��������بب انتش��������ارها التفكك 
األسري والعنف والكثير من الجرائم 
وقد حرم اإلسالم القمار تجنبا لتلك 
املشاكل، ويمكن تعريف القمار حسب 
والتشريعية  القانونية  املصطلحات 
بأنه "األنش��������طة الترفيهي��������ة واأللعاب 
بني متنافسني على مال يجمع منهم 
وي��������وزع عل��������ى الفائ��������ز منه��������م ويحرم 
الخاس��������ر"، وتفصيال له��������ذا التعريف 

يطلق لفظ القمار على جميع األلعاب 
واملمارس��������ات التي تش��������مل الرهانات 
والن��������رد والع��������اب ال��������ورق الت��������ي تت��������م 
باالتف��������اق على أموال الره��������ان عليها 

بحيث يجمع الفائز كل األموال.
وأضاف محم��������ود هن��������اك العديد من 
الدول تحظر لع��������ب األقمار بمختلف 
أش��������كاله ألس��������باب أخالقي��������ة ودينية 
واجتماعي��������ة وحتى اقتصادية، وكما 
تتوفر هناك العديد من صور وأنواع 
القم��������ار منه��������ا )لعب ال��������ورق، والنرد، 
والعاب املائدة في الفنادق واملالهي، 
مث��������ل الرولي��������ت والبوك��������ر التي تلعب 
عل��������ى املائدة وت��������دار من ش��������خص أو 

أكثر(. 
وتاب��������ع محم��������ود أن املش��������رع العراقي 
ق��������د عاقب عل��������ى جريم��������ة األقمار في 
قانون العقوبات العراقي رقم 111في 
1969املعدل حيث نصت املادة 389على 
أن "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 
سنة وغرامة ال تزيد على مائة دينار 
أو بإح��������دى هات��������ني العقوبتني كل من 
فت��������ح مح��������ال أو دارا أللع��������اب القم��������ار 
واعده لدخول الناس وكذلك من نظم 
ألعابا من هذا القبيل في محل عام أو 

محل مفتوح للجمهور محل  أو منزل 
اعد لهذا الغرض". 

وعرج محم��������ود على أن مبلغ الغرامة 
ق��������د تم تعديله بموجب قانون تعديل 
رق��������م 6 لس��������نة 2008 ، حيث أصبحت 
الغرام��������ة ال تقل عن خمس��������ني ألفا وال 
تزي��������د ع��������ن مائت��������ي دين��������ار، ويعاقب 
بالعقوب��������ة ذاته��������ا صيارف��������ة املح��������ل ، 
ويعاق��������ب بالحبس م��������دة ال تزيد عن 
شهر أو بغرامة ال تزيد على خمسني  
دين��������ار م��������ن وجد يلع��������ب القم��������ار في 
املحالت ، و ق��������د عاقب صيارفة املحل 
الذي تم فيه لعب القمار وكذلك عاقب 

األشخاص الذين يلعبون القمار". 
أما الفقرة )4( من املادة )389( عقوبات 
فقد نص��������ت على ان "تضب��������ط النقود 
واألدوات التي اس��������تعملت في اللعب 
ويحك��������م بمصادرته��������ا" ، إم��������ا الفقرة 
)5( فق��������د نصت "للمحكم��������ة إن تحكم 
أيض��������ا بغلق املحل م��������دة ال تزيد على 
سنة " ، تجدر اإلشارة إلى إن مجلس 
قيادة الثورة املنح��������ل اص����در قرارين 
تشريعيني بشان لعب القمار، فالقرار 
/املرق��������م 203ف��������ي 2001/9/12"  األول 
قضى بع��������دم قبول ش��������هادة من حكم 

عليه نهائيا وفق إحكام املادة )389( 
عقوب��������ات ، إم��������ام املحاك��������م أو إمام إي 
جهة أخرى وجوز قبول الشهادة إذا 
كانت هي الدليل الوحيد في الدعوى 
الجزائية" ، إما القرار الثاني / بالرقم 
27لس��������نة 2003 قضى" بمعاقبة عدد 
م��������ن املس��������ؤولني املعين��������ني بصفاتهم 
الوظيفي��������ة كل موظ��������ف بدرجة مدير 
ع��������ام فأعل��������ى والضابط ف��������ي القوات 
جه��������از  ف��������ي  واملوظ��������ف  املس��������لحة 
املخابرات والقاض��������ي وعضو الهيئة 
التدريس��������ية ف��������ي الكلي��������ات واملعاهد 
واملدير في املدارس وأعضاء مجلس 
النواب حيث تم معاقبتهم بالحبس 
مل��������دة ثالث س��������نوات إذا م��������ارس لعب 
األقمار بقصد كسب املال ويفصل من 

وظيفته".
وأتم القاضي حديثه قائاًل إن "الحكمة 
م��������ن تجريم القمار الحد من صيرورة 
القم��������ار نش��������اطا منظم��������ا ومع��������دا له 
مكان يجم��������ع ش��������مل املغامرين حتى 
ال يصبح هؤالء أثرياء على حس��������اب 
دمار غيرهم أو مدمرين إلثراء غيرهم 
، وتج��������د من الضرورة تدخل املش��������رع 
العراق��������ي بتعدي��������ل امل��������ادة )389( من 

قان��������ون العقوبات وتش��������ديد العقوبة 
ملرتكبني هذه الجريمة الخطرة.

ومن جانبه القاضي محمد س��������لمان 
القاضي األول ملحكمة تحقيق الكرخ 
ق����ال ش��������هد الع��������راق ف��������ي اآلونة فتح 
ع��������دد كبي��������ر م��������ن املح��������الت واألماكن 
تم��������ارس فيه��������ا جريمة لع��������ب القمار 
وتختلف أع��������داد أماكن لع��������ب القمار 
باخت��������الف املنطق��������ة أو املحافظة ففي 
بع��������ض املحافظ��������ات ال تتواجد فيها 
أماكن ملمارس��������ة القمار وأما البعض 
األخر فيوجد فيه��������ا ع����دد كبير منها 
والس��������بب في ذلك هو عدم ممارس��������ة 
األجهزة األمني��������ة لدورها في الرقابة 
عل��������ى هذه األماك��������ن " إضاف��������ة إلى إن 
الواقع االجتماعي في بعض املناطق 
يفرض عدم السماح بفتح أماكن لعب 

القمار".
وأكد س��������لمان إن مس��������ألة فت��������ح مكان 
ملمارس��������ة القمار ممن��������وع قانونًا وال 
يجوز ألي جهة منح إجازة أو موافقة 
لفتحه كون إن الفعل يش��������كل جريمة 
قانون��������ًا وفق إحكام امل��������ادة )389( من 
قان��������ون العقوب��������ات رق��������م 111 لس��������نة 
1969 وبالتال��������ي فأن م��������ن غير املمكن 

تواجد أماكن مخصصة للعب القمار 
إال ان��������ه لوح��������ظ إن هن��������اك اس��������تغالل 
بع��������ض األماك��������ن الت��������ي يت��������م منحها 
إج��������ازة أصولية ف��������ي الظاه��������ر ولكن 
يتم اس��������تغالل املكان ملمارسة القمار 
كم��������ا هو الحال بممارس��������ة القمار في 
فن��������دق أو احد املقاه��������ي والتي تكون 
املوافقات هي مجرد غطاء ملمارس��������ة 

هذه الجريمة بشكل سري " .
وأف��������اد س��������لمان لوح��������ظ م��������ن خ��������الل 
اإلحصائي��������ات ألع��������داد القضاي��������ا إن 
هناك ارتفاع مستويات هذه الجريمة 
بش��������كل ملح��������وظ ويع��������ود ذل��������ك إلى 
اس��������تغالل الوضع األمني وانش��������غال 
القوات األمنية بأعمال أخرى إضافة 
إل��������ى إن بع��������ض الجه��������ات األمني��������ة ال 
تق��������وم بواجبه��������ا به��������ذا الخصوص " 
والواقع إن األموال املس��������تحصله عن 
جريم��������ة القمار يت��������م مصادرتها عند 
ضبطها كونها ناش��������ئة ع��������ن جريمة 
وذلك استنادًا إلحكام املادة )4/389( 
من قانون العقوبات " كما إن القانون 
أجاز للمحكمة القيام بغلق املحل مدة 
ال تزيد عن س��������نة إذا ثبت اس��������تغالله 

ملمارسة القمار. 
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قضاة يحددون أسباب االنفصال ويطرحون املعاجلات

ال تمس آثار الطالق الزوجني واألبناء فقط، بل تمتد إلى املجتمع عامة، وفكرة الطالق التتولد فجأة لدى األزواج اال وقد سبق هذه املرحلة خطوات 
تمهيدية لالصالح بينهما ويأتي الطالق بعدها كحل نهائي بعد فشل كل املساعي. يتخذ الزوجان قرار الطالق نتيجة لعدم االنسجام بينهما وكثرة 

الخالفات وعدم تفهم كل من الزوجني لعقلية االخر وعدم احترام آرائه، وقد تحكمها االمزجة وتتحكم فيهما الطباع ويولد التنافر بني الزوجني 
وتنهض بعد ذلك عوامل الفشل واعراض الفرقة وقد تكون هذه العوامل نفسية او مادية.
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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

نتناول في هذه الحلقة الف��������رع الثاني من املطلب 
الثان��������ي ل� )موق��������ف الدس��������اتير املقارنة م��������ن مبدأ 
الفصل بني السلطات( وهو )آلية تكريس الحدود 

بني السلطات(. 
مم��������ا ال ريب فيه ان مب��������دأ التوازن في الرقابة إنما 
يهدف إل��������ى وضع خطوط واضح��������ة وفاصلة في 
العالق��������ة بينهما، به��������دف عدم تجاوز أي س��������لطة 

الختصاصاتها املقررة.

اوال : مفهوم الحدود الدستورية 
يقصد بالحدود الدستورية ان تمارس كل سلطة 
اختصاصاتها في الحدود املقررة لها دس��������توريا 
دون تجاوز ملا اس��������ند إليها، واملرجع في ذلك الى 
الدس��������تور نفس��������ه، ومن ثم فانه عند وجود خالف 
فيتعني رده الى الدس��������تور ملا عس��������اه ان يوجد في 
أحكامه ما يقطع بحل هذا الخالف او يستلهم منه 
ما يس��������هم في حله وإمعانا في ذل��������ك فانه ينبغي 

اعماال ملبدأ الحدود ضرورة مراعاة اآلتي: 
لح��������دود  س��������لطة  كل  عل��������ى حقيق��������ة  الوق��������وف   � أ 

اختصاصاتها املقررة دستوريًا : 
ال توجد عادة في الدستور نصوص غامضة، فهي 
واضح��������ة، واذا كان ثمة عدم وض��������وح فيرجع في 
ذلك الى املذكرة التفس��������يرية للدستور، باعتبارها 

ا منه.  جزء
ب � تمسك كل سلطة باختصاصاتها وعم التفريط 

بها: 
وذلك حت��������ى ال يكون مدعاة الى ان تجور س��������لطة 
على اختصاص س��������لطة اخرى وما قد يؤدي اليه 

ذلك من ثمة خالفات في املستقبل. 

ت � االلتزام بالقواعد الدستورية الحاكمة لتوزيع 
االختصاص: 

وع��������د الخ��������روج عليها وف��������ي حالة الخ��������الف، انما 
يرجع الى الوس��������ائل القانونية لحل الخالف، واذ 
تعذر االم��������ر يرد الى القضاء الدس��������توري للفصل 

فيه. 

ثانيًا : اهمية االلتزام بالحدود الدستورية 
تتب��������ع اهمية االلت��������زام بالحدود الدس��������تورية من 
ض��������رورة احترام كل س��������لطة ملا اس��������ندت اليها من 

اختصاصات دستورية. 
وال تقف األهمية عند هذا الحد بل تمتد لتش��������مل 
الت��������وازن ف��������ي املمارس��������ة، بمعنى ع��������دم االفراط او 
التفريط ف��������ي ذلك، وتلك مس��������ألة دقيقة ويقتضي 
ذل��������ك بالض��������رورة تدقيق النظ��������ر وتمحيص االمر 
تمحيص��������ا دقيق��������ًا، قب��������ل اللجوء الى مباش��������رة اي 
اختصاص حت��������ى يأتي ذلك اتس��������اقًا مع صحيح 
الدس��������تور والقان��������ون، فضال عن اح��������داث التوازن 
املطلوب في عدم االفراط في مباشرة االختصاص 
حيثما يكون هناك وجه لذلك، وتحقيقا للغايات 
املس��������تهدفة في اطار املصلحة العامة ومن ناحية 
التفري��������ط فاالص��������ل ف��������ي مباش��������رة االختص��������اص 
طبقا للقواعد الدس��������تورية يلزم عدم التوسع في 
التفسير، بل اعمال قواعد التفسير الضيق ومن ثم 
فانه ليس من املقبول او املستس��������اغ عقال ومنطقا 
التفريط في مباشرة االختصاص بالتجاوز عما 

هو معني او محدد دستوريًا. وينتج عن ذلك: 
أ � تف��������رغ كل س��������لطة في مباش��������رة اختصاصاتها، 
دون مزاحمة السلطة االخرى في مباشرة ما انيط 

بها من اختصاصات. 
ب � تمكني كل س��������لطة من مباش��������رة اختصاصاها 
على الوجه املقرر مما يؤدي بالضرورة الى حسن 

االداء ودقته وصوال الى النتائج املرجوة. 
ت � التفاع��������ل االيجابي بني الس��������لطتني في انجاز 
املوضوعات املهمة او تلك التي تحظى بقطاع كبير 
من املواطنني، او مشروعات القوانني االقتصادية 
او االجتماعية او غيرها التي تأتي في اطار خطة 
الحكومة في سبيل احداث تغييرات في االوضاع 
وتحس��������ني  للمواطنني  واالجتماعية  االقتصادية 

أوضاعهم املعيشية. 

ثالثًا :� نتائج االلتزام بالحدود الدستورية
يترتب على أعمال االلتزام بالحدود الدس��������تورية 

نتائج مهمة، ويمكن بلورتها في االتي : 
أ � احترام كل س��������لطة لالختصاص املقرر لها طبقا 

للدستور. 
ب � تعاون السلطتني في مجاالت العمل التشريعي 

واملالي وصوال الى تحقيق الغايات املبتغاة. 
ت � تف��������ادي املواجه��������ة بني الس��������لطتني ف��������ي مجال 
الرقاب��������ة البرملاني��������ة العم��������ال الس��������لطة التنفيذية 
خاصة عن��������د تقديم اس��������تجواب لرئي��������س الوزراء 
)في النظم الت��������ي تاخذ بهذا النظ��������ام( او الوزراء، 
وما قد تس��������فر عنه االس��������تجوابات من طرح الثقة 
بالحكومة او الوزير ومما ال ش��������ك فيه ان التوازن 
في الرقابة قد تدفع البرملان الى التمهل في تقديم 
االستجواب اذا كان لديه وسائل اخرى قد تحقق 
ذات النتيج��������ة، او تفادي تقديم االس��������تجواب من 

األصل. 

ومن املس��������لم به ان الدس��������تور ه��������و القانون االعلى 
للدول��������ة ومعن��������ى ذل��������ك ان الس��������لطة التنفيذية او 
السلطة التشريعية، ال تستطيع اي منهما تعديل 
الدس��������تور اال طبقا لإلج��������راءات التي ينص عليها 
في هذا الش��������أن، ويتفرع عل��������ى ذلك وجوب احترام 
كل من الس��������لطتني ألحكام الدس��������تور بل والنزول 
عند احكام��������ه، اال ان االمر ال يخل��������و من محاوالت 
التحاي��������ل والدوران ح��������ول الدس��������تور، مما يؤدي 
ال��������ى افراغ الدس��������تور من مضمونه، ب��������ل قد يصل 
االم��������ر الى حد الخروج او مخالفة لبعض القواعد 
الدس��������تورية، فان ال��������ذي يحدث عادة ان الس��������لطة 
التي يفترض انها ارتكبت املخالفة الدس��������تورية، 
ال تعرف بتلك املخالفة، وانما تحاول ان تقدم بني 
يدي تصرفاتها التبريرات والتفس��������يرات وكانها 

لم ترتكب مخالفة دستورية. 
ويترتب على ذلك: 

أ � االحت��������كام ال��������ى أح��������كام الدس��������تور نفس��������ها عند 
الخ��������الف بني الس��������لطتني التش��������ريعية والتنفيذية 

حول ممارسة اختصاص مقرر في الدستور. 
ب � اللجوء الى الس��������لطة القضائية التي اختصها 
املشرع الدس��������توري ملراقبة دستورية القوانني الى 
تفس��������ير نصوص الدستور اذا كان ذلك مما يدخل 
في اختصاصها او االس��������تهداء بتفسيرها اذا كان 

مما يخرج عن اختصاصها. 
وتاسيسًا على ذلك. فان هذا االختصاص بالتفسير 
الدستوري للس��������لطة القضائية ذات االختصاص 
الدس��������توري يوجب بالضرورة ان ال يسند الى اية 
سلطة اخرى ) البرملان او الحكومة ( مهمة اصدار 
تفسيرات. وهذا التفرد في االختصاص انما يتفق 

م��������ع طبيعة املحكم��������ة الدس��������تورية كونها خارجة 
عن س��������لطات الدولة، كما ان هذا ه��������و ما تقتضيه 
ضرورة توحيد تفسير النصوص الدستورية ذات 
االهمية التي يثور بش��������أنها خ��������الف في التطبيق، 
وذل��������ك حرص��������ا عل��������ى وح��������دة الدس��������تور وصيانة 
أحكام��������ه، إذ ال يتصور أن تتع��������ارض أحكامها او 
تته��������ادم او تتنافر فيما بينها ولكنها تتكامل في 
إطار الوحدة العضوية التي تجمعها، وتتجانس 

من خاللها بما يكفل اتساقها وترابطها 
تس��������تند هذه االعتبارات إلى حس��������ن أداء سلطات 
الدولة الدس��������تورية ملا أنيط بها من اختصاصات 
دستورية على الوجه املقرر، ومقتضى ذلك أن كل 
سلطة تباشر اختصاصها بمراعاة اختصاصات 
السلطات األخرى، وبقدر من التعاون الذي يحفظ 
الت��������وازن بينها تحقيقا لألهداف املنش��������ودة فيها، 
وبالتال��������ي ف��������ان س��������لطات الدولة تعمل ف��������ي إطار 
األه��������داف العلي��������ا وفي ضوء املقومات األساس��������ية 
التي يق��������وم عليها املجتمع ويبني على ذلك ان كل 
س��������لطة تعمل ليس��������ت بمعزل عن سلطة أخرى، بل 
تتعاون الس��������لطات فيما بينه��������ا، وذلك من منطق 
حسن تنظيم اداء س��������لطات الدولة، حتى ال يختل 
التوازن التنظيمي بينها، مما ينعكس على حسن 

األداء. 
وبهذا السياق قضت املحكمة االتحادية العليا في 
العراق بعدم اختصاصها في إزالة التعارض بني 
قانون وآخ��������ر، الن اختصاصها ه��������و الرقابة على 
دس��������تورية القوانني واالنظمة النافذة اذا ما وجد 
فيه��������ا مخالفة لنص في الدس��������تور بحس��������ب نص 

املادة )٩٣ / اوال ( من الدستور.

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

ظاهرة االنتحار من الناحية االجتماعية والقانونية

االنتحار أحد الظواهر الس��������لبية التي تغزو املجتمع 
والتي نش��������طت بش��������كل ملحوظ في اآلون��������ة األخيرة، 
حي��������ث أنها تب��������رز مع تق��������دم الزم��������ن وتط��������ور الحياة 
وتعقده��������ا، ومعظم ضحاياها هم من الش��������باب الذين 
يواجه��������ون ظروف��������ا اجتماعي��������ة صعبة مم��������ا يدفعهم 
للتضحي��������ة بحياته��������م ثمن��������ا لليأس دون مب��������االة أو 
تردد جاعلني املوت ح��������ال ملعاناتهم تاركني احالمهم 
وذويه��������م وهم يكتوون بنار فراقهم وان اقدامهم على 
االنتحار ما هو اال استقالة من الحياة ال رجعة فيها 

بعد اتخاذهم قرارا ذاتيا بقتل الذات.
 وع��������رف االنتحار لغ��������ة بأنه )قتل النف��������س( يقول ابن 
منظور في لسان العرب ) انتحر الرجل اي نحر نفسه 
( وان االق��������دام علي��������ه محرم في كل االديان الس��������ماوية 
ومن كبائر الذن��������وب كما جاء في القران الكريم بقوله 
تعالى ) بسم الله الرحمن الرحيم وال تقتلوا أنفسكم 
أن الله كان بكم رحيما ( كما له آثار اجتماعية سيئة 
تجع��������ل ثقة املجتم��������ع مهزوزة بالف��������رد بعد أن أصبح 
مثاال س��������لبيا ألن��������اس آخرين ق��������د يس��������لكون الطريق 
نفس��������ه وانه بكل أش��������كاله س��������واء كان بسبب ضغوط 
نفس��������ية واجتماعي��������ة او ايثارية وه��������و التضحية من 
اجل اآلخرين او غيرها من االسباب فانه غير مقبول 
ديني��������ا واخالقي��������ا واجتماعي��������ا ول��������دى اطالعنا على 
دراسات ميدانية في منطقتنا وجد ان الذين يقدمون 

على االنتحار هم بأعمار )20-40( س��������نة وهي أعمار 
تدخل ضمن ق��������وى األيدي العامل��������ة واملنتجة وتعد 
خس��������ارة للمجتمع وفي دراس��������ة صادرة عن منظمة 
الصح��������ة العاملي��������ة أن م��������ن يقتل��������ون بطريق��������ة عنيفة 
نصفهم عبر االنتح��������ار، اما عن طرق االنتحار فإنها 
متع��������ددة ومختلفة يقوم بها املنتح��������ر للقضاء على 
نفسه وحسب الوسائل املتاحة له ومنها مثال تناول 
االدوية والعقاقير بكميات كبيرة مس��������ببة تفاعالت 
س��������مية تؤدي للوف��������اة أحيانا او باس��������تخدام الطرق 
العنيفة كإطالق الرصاص على الذات او الش��������نق او 
الحرق او الغرق وهذه الوسائل وان تعددت فالغرض 
منها واحد اال وهو ازهاق روح املنتحر بيده واسباب 
االنتح��������ار كثيرة منه��������ا ما يتعلق بش��������خص املنتحر 
واخ��������رى تتعل��������ق بالظ��������روف املحيطة ب��������ه واهم هذه 

االسباب :-
اوال : قلة الواعز الدين��������ي واالخالقي للمنتحر, فنرى 
الكثير منه��������م بعيدا عن االلت��������زام الديني وال يتحلى 
باالخ��������الق االجتماعي��������ة الفاضلة كالصب��������ر واحترام 

االخرين اال ما ندر منهم.
ثاني��������ا : صعوبة الظ��������روف االجتماعية واالقتصادية 
التي تحيط بالفرد فالكثير منهم يكونوا تحت وطأة 
الظرف االقتصادي القاهر وال يس��������تطيع توفير قوت 
يومه ويعيش في بيئة اجتماعية س��������يئة مما يدفعه 
للتفكي��������ر بالخ��������الص من ه��������ذه الضغوط��������ات بإنهاء 

حياته.
ثالثا : ضعف الرقابة االس��������رية عل��������ى االبناء فالكثير 
م��������ن االوالد يكون��������ون تح��������ت تأثي��������ر وس��������ائل االعالم 
املختلف��������ة كصفحات وس��������ائل التواص��������ل االجتماعي 
واالفالم وااللعاب التي تدفعهم لالنتحار وتشجعهم 
عليه ويكون ذلك بعيدا ع��������ن مراقبة االباء ونصحهم 

لالبتعاد عن ذلك.
رابعا: غياب دور املؤسس��������ات االنسانية واملجتمعية 
واالعالمية في التوعية والتثقيف ضد هذه الظاهرة 

فلم نج��������د دورا فاعال بهذا االتج��������اه للحد من ظاهرة 
االنتحار.

خامس��������ا : عدم وجود نص عقابي يعاقب املنتحر في 
حالة إقدامه على ذلك او الشروع فيه يحد من االقدام 

على هذه الظاهرة السيئة.
م��������ا تطرقنا له هو النظرة االجتماعية لهذه الظاهرة، 
اما م��������ن الناحي��������ة القانونية فأن معظم التش��������ريعات 
الجنائي��������ة ال تفرض عقابا على االنتحار او الش��������روع 
فيه اي ال توجد جريمة وال عقوبة بحق من ش��������رع في 
االنتحار وهذا ما س��������ار عليه ايضا قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لس��������نة 1969 وتعديالته بنص املادة 
3/408 ) ال عقاب على من شرع في االنتحار ( اال اننا 
وجدنا ان قانون عقوبات قوى االمن الداخلي رقم 14 
لس��������نة 2008 جعل من الش��������روع في االنتحار جريمة 
بموج��������ب ن��������ص امل��������ادة ) 21 ( منه )يعاق��������ب بالحبس 
مدة ال تزيد على س��������تة اش��������هر كل ش��������خص شرع في 
االنتحار او حرض عليه ( وهذا القانون يس��������رى على 
ضباط ومتس��������بي قوى االم��������ن الداخلي املس��������تمرين 
بالخدم��������ة، ي��������دل النص املش��������ار اليه عل��������ى االنضباط 
العال��������ي الذي يجعل م��������ن الفرد ان يفكر ف��������ي العقوبة 
قبل اقدامه على االنتحار, ونتمنى ان يصدر تشريعا 
في ظل قان��������ون العقوبات العراقي يجعل االنتحار او 
الش��������روع فيه جريمة يحاس��������ب عليه��������ا القانون بغية 
ردع م��������ن يقدم عل��������ى االنتحار للحفاظ على س��������المته 
وعل��������ى كيان املجتم��������ع من التصدع اذن ف��������ان القانون 
الجنائ��������ي العراقي ال يع��������د االنتحار او الش��������روع فيه 
جريمة )والسؤال هنا متى يصبح االنتحار جريمة(, 
ان املش��������رع عاقب على فعل االسهام في االنتحار فقد 
جعل من التحريض او املساعدة عليه جريمة فان امن 
يحرض او يقدم املس��������اعدة لشخص ما من اجل دفعه 
ال��������ى االنتحار فانه يرتكب جريم��������ة وفق احكام املادة 
1/408 م��������ن قانون العقوب��������ات التي نص��������ت ) يعاقب 
بالس��������جن مدة ال زيد على س��������بع س��������نوات من حرض 

ش��������خص او ساعده بأي وس��������يلة على االنتحار اذا تم 
االنتحار بناء على ذلك، وتكون العقوبة الحبس اذا لم 
يتم االنتحار ولكن شرع فيه ( الن الجاني هنا اسهم 
في انهاء حياة انس��������ان او عرضه��������ا للخطر وتتطلب 

جريمة االسهام في االنتحار ما يلي :-
اوال : ) نش��������اط الجان��������ي ( اي الفع��������ل امل��������ادي املك��������ون 
للجريمة وه��������و قيام الجاني بتحريض ش��������خص ما 
عل��������ى االنتحار وذلك من خالل التأثير على نفس��������يته 
وتشجعيه على اإلقدام على قتل نفسه وال يشترط في 
التحريض اس��������لوبا معني فالتحريض يشمل جميع 
االفعال التي من شأنها التشجيع على فكرة االنتحار 
وان يقدم املس��������اعدة للمنتحر لكي ينتحر واملساعدة 
اما ان تكون )معنوية( وهي بإرشاد املجنى عليه في 
كيفية اس��������تعمال املادة الس��������امة او التيار الكهربائي 
او قد تكون املس��������اعدة )مادية( كما لو اعطى الجاني 
املادة الس��������امة او املس��������دس او الحب��������ل للمنتحر الذي 
اس��������تخدمه إلزهاق ذاته وبذلك فأن الجريمة تتحقق 
بنش��������اط )ايجابي( صادر من الجاني بالتحريض او 

املساعدة.
ثاني��������ا : ) النتيج��������ة الجريم��������ة ( لك��������ي تتحقق جريمة 
املس��������اهمة ف��������ي االنتحار ال ب��������د من وق��������وع االنتحار 
وحصول الوف��������اة للمنتحر بناء عل��������ى التحريض او 
املس��������اعدة من الجاني اي ان النتيجة الجرمية وقعت 
بفع��������ل املحرض او املس��������اعد على تحقيقها واملش��������رع 
اعتب��������ر الجريم��������ة متحققة س��������واء بوف��������اة املنتحر او 
ش��������روعه في االنتحار ولم تحصل الوف��������اة كأن يلقي 
بنفس��������ه من مكان ش��������اهق وال يموت اي املجنى عليه 
بدأ بالتنفيذ ولم تتحقق النتيجة ألس��������باب مستقلة 

عن إرادته وهنا يعاقب الجاني أيضا.
اال ان الجان��������ي ال يس��������أل قانون��������ا إذا ق��������دم املس��������اعدة 
او ح��������رض وق��������د أخفقت جه��������وده عل��������ى املنتحر على 

االنتحار فأن الجاني ال يعاقب في هذه الحالة.
ثالثا : )القصد الجنائي( جريمة املساهمة في االنتحار 

من الجرائم العمدية ل��������ذا يجب توفر القصد الجرمي 
لدى الجاني وهو العلم بأنه يحرض ويس��������اعد على 
االنتحار وان تتجه إرادته إلى التحريض او املساعدة 
قاصدا حمل الشخص على قتل ذاته والقصد من هذه 
الجريم��������ة هو قصد عام وان كان الفعل الصادر مبنيا 
عل��������ى الخطأ او اإلهمال فال مس��������ؤولية جنائية بحق 

الجاني.
أم��������ا عن عقوب��������ة الجريمة ف��������أن القانون مي��������ز باملادة 
1/408 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات بني حالت��������ني, الحالة 
األول��������ى )تتمث��������ل بوق��������وع االنتح��������ار فعال بن��������اء على 
التحريض او املس��������اعدة من الجاني وهذه هي صورة 
الجريم��������ة التام��������ة وتكون العقوبة فيها الس��������جن مدة 
ال تزي��������د على س��������بع س��������نني(، والحال��������ة الثانية )هي 
ش��������روع املجنى عليه ف��������ي االنتحار اال ان��������ه لم يفارق 
الحي��������اة وهن��������ا جع��������ل العقوبة الحب��������س( وتوجد في 
ه��������ذه الجريمة ظروف مش��������ددة ذكرتها الفقرة )2( من 
املادة 408 م��������ن قانون العقوبات وهي ان كان املنتحر 
لم يتم الثامنة عش��������رة من عمره ويتم تشديد العقوبة 
عمال بأحكام املادة ) 136 ( من قانون العقوبات وعلة 
التش��������ديد لكون املجنى عليه لم يك��������ن بكامل االهلية 
مم��������ا دفعه لالنتحار بدون تفكي��������ر او تروي. والظرف 
املشدد االخر هو ان يكون املجنى عليه ناقص االدراك 
او االرادة فأنه قد اتم الثامنة عش��������رة من عمره اال انه 
ناقص لإلدراك وهذا االمر متروك تقديره الى محكمة 
املوض��������وع التي تس��������تعني بالخب��������رة الفني��������ة الطبية 
الت��������ي تقدر حالة النقص ف��������ي االدراك او حرية االرادة 
واذا انتح��������ر ناقص االدراك تك��������ون عقوبة املحرض او 
املس��������اعدة هي )عقوبة القتل العمد( اما اذا لم تحصل 
الوفاة فتكون العقوبة عقوبة الشروع بالقتل وسبب 
تشديد العقوبة في الحاالت املذكورة انفا هو لحماية 
االش��������خاص دون سن الثمانية عش��������رة سنة وفاقدي 
االدراك م��������ن اس��������تغالل الجناة إلنه��������اء حياتهم لكون 
إدراكهم محدودا وال يستطيعون دفع الخطر عنهم. 

القاضي وليد لطيف حسين
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■  ميسان/ احمد الزبيدي 
 

"يقت��������ل القتيل ويمش��������ي ف��������ي جنازته"! 
نت��������داول هذه العب��������ارة كمثل ش��������عبي 
للدالل��������ة على ب��������الدة الش��������عور ودهاء 
الش��������خص املقصود في التمويه ودفع 
الشبهة، لكن هذا املثل قد وجد تطبيقا 
عمليا إلحدى جرائم القتل التي حدثت 

في محافظة ميسان مؤخرا.
الت��������ي  التحقيقي��������ة  األوراق  وبحس��������ب 
حصلت عليها "القض��������اء" من املحكمة 
فأن ش��������خصا تعرض إل��������ى حادثة قتل 
مقابل مبالغ مالية دفعت الى الجاني.

دون��������ت املحكمة أق��������وال املدعني بالحق 
الشخصي وهي والدة وزوجة املجنى 
عليه، وتفيد األقوال بأن الضحية كان 
موظفًا في دائ��������رة الكهرباء وال توجد 
أي مشاكل أو خالفات مع املتهم سوى 
أنه يس��������كن بجوار عم��������ل املتهم و كان 

دائمًا ما يتصل عليه ويتواصل معه.
ويقول املتهم بحس��������ب اعترافاته أمام 
املحكمة "اعمل كحارس في كرفان احد 
شيوخ العشائر لقاء مبلغ مالي، كلفت 
من قبل احد املتهمني املفرقة قضياهم 
بان اقتل املجنى عليه لقاء مبلغ مالي 
قدره )ثالثمائ��������ة ألف دينار فقط( كون 
ان املجن��������ى علي��������ه قد تس��������بب باعتقال 

األول في محافظة بغداد".
بعدها سلم املتهم املفرقة أوراقه املتهم 
الرئيس��������ي املبلغ املال��������ي وعجلته وقام 
املتهم بالتواصل مع املجنى عليه إلى 
حني استدراجه من قضاء املجر الكبير 
إلى مدينة العمارة وذلك بترغيبه بان 
لديه فتاة احضرها له ملمارس��������ة أفعال 
غير أخالقية وبالفعل اس��������تجاب لهذه 

الدعوة.
 وعن��������د وص��������ول املجن��������ى علي��������ه ملكان 
تواج��������د املته��������م قاما بالتوج��������ه به إلى 

منطقة الحولي وس��������ط مدينة العمارة 
وطل��������ب املجن��������ى عليه قض��������اء حاجته 
وأثن��������اء نزوله ف��������ي املنطق��������ة املذكورة 
نزل معه املتهم وأش��������هر مسدسه وقام 
بإطالق النار على رأس��������ه وتوفي على 

اثرها في الحال.
 بعدها وأثناء تشييع املجنى عليه قام 
املتهم بالحضور في تش��������ييع الجنازة 
إلخف��������اء الجريمة، ثم ت��������م القبض على 
املته��������م واعت��������رف صراح��������ة بارتكاب��������ه 

الجريمة.
 أج��������رت املحكمة كش��������ف الداللة وتمت 
إحال��������ة املته��������م ملحكم��������ة الجنايات في 
ميسان/ الهيئة االولى وقامت املحكمة 
بإجراء محاكمته وذل��������ك بتوفير كافة 
الضمان��������ات القانوني��������ة وت��������م الحك��������م 
عليه باإلعدام ش��������نقا حتى املوت وفق 
احكام املادة ) 406/ 1/أ/ج ( من قانون 

العقوبات النافذ.
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عملية اغتيال تطيح بمجموعة إرهابية

■  بغداد / إيناس جبار 
 

وكش��������فت  األوراق التحقيقية 
اإلرهابي��������ة  "املجموع��������ة  أن 
والس��������يما املتهم ف��������ي قضية 
القت��������ل ف��������ي محافظ��������ة باب��������ل 
التنظيم��������ات  إل��������ى  انتم��������ى 
 )2010( ع��������ام  ف��������ي  املس��������لحة 
وبق��������ي مس��������تمرا للعم��������ل في 
لغاية  اإلرهابية  العصاب��������ات 

إلقاء القبض عليه".
وفي اعترافاته التي تحصلت 
املتهم  "القضاء" يشير  عليها 
إلى انه عم��������ل في التنظيمات 
املس��������لحة م��������ذ كان التنظي��������م 
منف��������ذا  نش��������اطه،  ذروة  ف��������ي 
ع��������دة عملي��������ات أحداها كانت 
وه��������ي   )2012( ع��������ام  نهاي��������ة 
رم��������ي قذائف ه��������اون على دار 
اح��������د ضحاياه��������م وكان ذلك 
بتكليف من مس��������ؤول الخلية  

في املنطقة آنذاك".
وم��������ن ث��������م أردف املته��������م ان��������ه 
"نفذ عملية أخ��������رى في العام 
التالي م��������ع املتهمني معه في 
ع��������دة قضاي��������ا وه��������ي حوادث 
قت��������ل ألف��������راد نقطة س��������يطرة 
التابعة إلى الش��������رطة ومن ثم 
تلتها عمليات مستمرة على 
مدى سنوات عدة إلى تاريخ 
وقوع آخر حادث كش��������ف عن 

املجموعة".

حادثة االغتيال
واملداول��������ة  التدقي��������ق  عن��������د 
ومالحظة مجريات التحقيق 
ومن س��������ير املحاكمة الجارية 
تب��������ني بأنه بتاري��������خ الحادث 
وفي قضاء املس��������يب تحديدا 
ف��������ي إح��������دى مناط��������ق ناحية 
ج��������رف النص��������ر قت��������ل املجنى 
عليه الضحية )ط( ألس��������باب 
ودوافع إرهابي��������ة، حيث أفاد 
الحادث ش��������قيق  ع��������ن  املخبر 
إن  أقوال��������ه  ف��������ي  الضحي��������ة 
"شقيقه املجني علي�ه تعرض 

إلى ح�ادث إطالق نار من قبل 
شخص عندما كان يقف أمام 
داره أدت إلى وفاته في لحظة 

االغتيال".
  دون��������ت أقوال املدعي بالحق 
الش��������خصي وال��������د الضحي��������ة 
التحقيقي��������ة  الجه��������ات  ل��������دى 
وأفاد بتع��������رض ولده املجني 
علي���������ه إل��������ى إطالق ن��������ار أدى 
وفات��������ه وطلب الش��������كوى ضد 
املتهمني، كذل��������ك دونت أقوال 
الش��������اهد الذي أفاد بأنه كان 
مع املجني علي���������ه عن�د وق�وع 
الحادث حيث أطلق النار من 
قبل أش��������خاص مجهولني من 
املجني عليه  الخلف وشاهد 

يس��������قط واجري الكشف على 
مح��������ل الح��������ادث وعل��������ى جثة 

املجني عليه". 
ت��������م على اثر اإلب��������الغ وتقديم 
الش��������كوى م��������ع ربط ش��������هادة 
الوف��������اة وت��������م ضب��������ط جه��������از 
موبايل ومخزن السالح نوع 

مسدس كلوك 9 ملم.
املحكمة دونت أقوال املتهمني 
واعترف��������وا بانتمائه��������م إل��������ى 
الجماعات اإلرهابية املسلحة 
بالجريم��������ة  واش��������تراكهم 
موض��������وع الدع��������وى وان م��������ا 
تحصل من أدلة ضد املتهمني 
املحالني تمثلت بأقوال املخبر 
واملدع��������ي بالحق الش��������خصي 

ومحضر  اإلثب��������ات  وش��������اهد 
الكش��������ف على مح��������ل الحادث 
للمجن��������ي  الوف��������اة  وش��������هادة 
علي��������ه ع��������زز ذل��������ك باعت��������راف 
املتهم��������ني املحالني ف��������ي كافة 
مراح��������ل التحقيق والذي جاء 
بتوف��������ر الضمانات القانونية 
املحامي  بحض��������ور  املتمث��������ل 
العام  املدعي  املدعي ونائ��������ب 
وه��������ي أدل��������ة كافي��������ة ومقنعة 
لتجريم املتهمني املحالني كل 
من ) ث م( و) ع( )ص  ع(  وفق 
الثانية /1/3/4  املادة  احكام 
الرابعة/1من  امل��������ادة  وبداللة 
اإلره��������اب  مكافح��������ة  قان��������ون 
رق��������م 13 لس��������نة ٢٠٠٥ لذا قرر 

تجريمها بموجبها وتحديد 
عقوبتهما بمقتضاها وصدر 
وجاه��������ا  باالتف��������اق  الق��������رار 
اس��������تنادا إلحكام املادة ۱۸۲/

األصولية" 
أصدرت محكمة جنايات ذي 
ق��������ار حكمه��������ا عل��������ى املتهمني 
مودعني  كونهم��������ا  باالع��������دام 
)الناصري��������ة(  س��������جن  ل��������دى 
املرك��������زي وت��������م نق��������ل الدعوى 
من االختص��������اص املكاني في 
محافظ��������ة بابل إل��������ى محكمة 
الت��������ي  ق��������ار  ذي  جناي��������ات 
جرمتهم وفق امل��������ادة الرابعة 
مكافح��������ة قان��������ون  م��������ن   1/ 

 اإلرهاب.

■ بغداد / غسان مرزة

ش��������هدت العاصمة بغداد مطلع 
ف��������ي   2021 ع��������ام  م��������ن  حزي��������ران 
جانب الرصافة جريمة واضحة 
املعال��������م بعد إنزال أحد س��������ائقي 
وتس��������ليب  األج��������رة  س��������يارات 
س��������يارته من قبل متهمني اثنني 
قاما باالش��������تراك واالتفاق على 
والقيام  الس��������يارة  م��������ن  تجريده 
لغ��������رض بيعها في  بتس��������ليبها 

إقليم كردستان.
تبدأ الحكاي��������ة عندما قام املتهم 
ف��������ي  بش��������ريكه  )ف( باالتص��������ال 
الجريم��������ة )م( واالتف��������اق لغرض 
إتمام جريمة تس��������ليب س��������يارة 
وبيعه��������ا، وفع��������ال حض��������ر املتهم 
إليه وس��������لمه مسدس��������ه لغرض 
تسليب السيارة املقصودة، وفي 
ه��������ذه األثناء قاموا باس��������تئجار 
املجنى عليه )ق( في أحد الطرق 

الرئيسية.
عندما توقف الضحية بس���يارته 
طلبوا منه إيصالهم إلى منطقة 
)النهروان( ف��������ي بغداد ثم قاموا 
هناك بإنزاله من السيارة تحت 
تهديد الس��������الح وقام املتهم )ف( 
بقي��������ادة الس��������يارة وذهبا بعيدا 
لغ��������رض بيعه��������ا ف��������ي محافظ��������ة 

السليمانية.
  ول��������دى تدوي��������ن أق��������وال املدعني 
أصح��������اب  الش��������خصي  بالح��������ق 
الس��������يارة كل م��������ن ) ق ( و ) ر ( 
و ) ي ( أف��������ادوا بأن��������ه بتاري��������خ 
علي��������ه  املجن��������ى  كان  الح��������ادث 
)ق( ق��������د خرج صباح��������ًا من داره 
بس��������يارته للعمل كس��������ائق أجرة 
حي��������ث تم اس��������تئجاره م��������ن قبل 

املتهم��������ني )ف( و)م(  من منطقة 
ديال��������ى وطلبوا من��������ه إيصالهم 
إل��������ى منطق��������ة النه��������روان وعن��������د 
وصوله��������م إلى منطقة الجس��������ر 
الفرنس��������ي. طل��������ب املتهمون منه 
الترجل من الس��������يارة بعد وضع 
مس��������دس على رقبته فترجل من 
فانطلق��������وا مس��������رعني  الس��������يارة 
بالس��������يارة إلى جه��������ة مجهولة، 
ولدى البحث على الس��������يارة من 
قبل مركز الش��������رطة ف��������ي جانب 
الرصاف��������ة من بغداد ت��������م العثور 
عليه��������ا بح��������وزة املتهمني والقي 

القبض عليهم. 
دونت تدوين أق��������وال املتهم )ف(  

في دوري التحقي��������ق واملحاكمة 
بعد ص��������دور مذكرة قبض بحقه 
وإلق��������اء القب��������ض علي��������ه وال��������ذي 
قيام��������ه  ع��������ن  اعت��������رف صراح��������ة 
باالتص��������ال باملته��������م )م( لغرض 
جريم��������ة  ف��������ي  مع��������ه  االش��������تراك 
تس��������ليب س��������يارة وبيعه��������ا ف��������ي 
إقلي��������م كردس��������تان وفعال حضر 
مسدس��������ه  وس��������لمه  )م(  املته��������م 
وقاما بجريمة تس��������ليب سيارة 
املجنى عليه )ق( وتحت تهديد 

السالح.
الدع��������وى  وقائ��������ع  وأظه��������رت 
وم��������ن خ��������الل اس��������تعراض األدلة 
تع��������ززت  والت��������ي  املس��������تحصلة 

باعتراف املتهم��������ني كل م��ن )ف( 
و)م(، وإف��������ادة الش��������هود، وأقوال 
املته��������م بصف��������ة ش��������اهد املفرق��������ة 
قضيته )ر(، والكش��������ف واملخطط 
ومحض��������ر  الح��������ادث،  ملح��������ل 
وتش��������خيص املتهم��������ني م��������ن قبل 
املجنى عليه بعد التعرف عليهم 
من قبله ، ومحضر القبض عليهم 
وبحوزتهم سيارة املجنى عليه 
)ق( والتي تطابق��������ت مع ظروف 
الحادث وبتوفر كافة الضمانات 
القانونية من حض��������ور املحامي 
املنت��������دب ونائ��������ب االدع��������اء العام 
وصحيفة سوابق املتهمني التي 
بين��������ت أنه��������م محكومني س��������ابقا 

  . 
ً
ولديهم جرائم سابقة

ولثبوت كفاي��������ة األدلة ولوجود 
تفي��������د  املحكم��������ة  ل��������دى  قناع��������ة 
بالجزم والقطع واليقني لتجريم 
املتهم��������ني )ف( و )م( في جريم����ة 
تس��������ليب س��������يارة املجن��������ى عليه 
الحك��������م  املحكم��������ة  ق��������ررت  )ق( 
و  )ف(  املدان��������ني  م��������ن  كل  عل��������ى 
)م( بالس��������جن ملدة خمسة عشر 
س��������نة لكل منهم ولث��������الث مرات 
عن شكوى املش��������تكني كل )ق( و 
)ر( و )ي(  ووف��������ق أح��������كام املادة 
442 /1/ أوال وثاني��������ًا من قانون 
العقوب��������ات املعدل��������ة باألم��������ر 31 
لس��������نة 2003 القسم 1/5 الصادر 
م��������ن س��������لطة اإلت��������الف املنحل��������ة 
م��������ع االس��������تدالل بأح��������كام املادة 
132 / 1 م��������ن قان��������ون العقوبات  
وتحديد عقوبتهما بمقتضاها 
وصدر الحكم باالتفاق استنادا 
ألحكام امل��������ادة 182/ أ األصولية 
 للتمييز 

ً
حكمًا حضوري��������ًا قابال

والتمييز الوجوبي وأفهم علنًا.

الحكم على سارقين يستأجران 
سائقا ويسلبانه سيارته

قاتل مأجور في ميسان.. "يقتل 
القتيل ويمشي في جنازته"!

■ جنايات ذي قار تعاقب المدانين بحكم اإلعدام

تقدير العقوبة
أوال: مفهوم تقدير العقوبة

َررُه املشرع ويفرضه القاضي على املتهم الذي تثبت ادانته 
َ
العقوبة هي الجزاء الذي ق

بارت��������كاب جريمة بموج��������ب حكم قضائي صادر من محكم��������ة جنائية مختصة ووفقًا 
إلجراءات أصولية, والحكم بالعقوبة ُيمثل املحطة األخيرة في مسيرة الدعوى، فبعد 
أن تحال الدع��������وى إلى محكمة املوضوع تقوم باتخاذ كاف��������ة اإلجراءات والتحقيقات 
الالزم��������ة بش��������أن القضية املعروضة أمامها فإذا اس��������تقر في وجدانه��������ا إن األدلة كافية 
إلدانة املتهم تقف عند مس��������ألة في غاية األهمية وهي مس��������ألة تقدير العقوبة, فكيف 
تختار املحكمة العقوبة وتحدد مقدارها؟ وكيف تحكم على هذا املتهم بالحبس لسنة 
أو سنتني وعلى اآلخر بالسجن وعلى ثالث بالحبس مع إيقاف التنفيذ، فهل يصدر 

حكمها في تقدير العقوبة بشكل كيفي أم إنها تتبع ضوابط ووسائل معينة؟
مثل رد الفعل االجتماعي إزاء مرتك��������ب الجريمة، فمتى ما ثبت للقاضي 

ُ
إن العقوب��������ة ت

مس��������ؤولية املته��������م عنها وبع��������د أن يوجه التهمة إلي��������ه ويعلن خت��������ام املحاكمة، يتهيأ 
عد من أصعب 

ُ
إلص��������دار الحك��������م ويقرر العقوبة التي يراها مناس��������بة، وهذه العملي��������ة ت

األعمال وأدقها في وظيفة القاضي ألنه عليه أن يختار ابتداًء نوع العقوبة التي ُيريد 
إيقاعها ومن ثم ُيحدد مقدارها، لهذا وصفت هذه العملية في الفقه الجنائي باملشكلة 
حيث ورد على لس��������ان الفقهاء )إن مش��������كلة التقدير القضائي للعقوبة موضوع واسع 
ا من نظرية العقاب لكنها يحويها  ومعقد بالنسبة لغيره من املواضيع، فهو ليس جزء

برمتها، كما أنه يضعنا أمام املبادئ الكبرى التي تحكم أدارة القضاء بوجه عام(.
أن بني عمل املش��������رع في وضع العقوبة بالنص الجزائي ووظيفة القاضي في تطبيق 
الن��������ص وبني الجريمة وظروفها ووقائعها ال بد أن يتحقق التناس��������ب واملالئمة عند 
إص��������دار الحك��������م بالعقوبة، وابتداًء إن الفقرة الحكمية املق��������ررة للعقوبة ال بد أن تكون 
في حدود النص القانوني وضمن املوازين العامة للظروف املادية للواقعة اإلجرامية 
والظ��������روف والش��������خصية للمتهم، فال ب��������د أن تتالئم العقوبة مع الفع��������ل اإلجرامي من 
حي��������ث خطورته وكذلك تتالءم مع خطورة الجاني والظروف املحيطة به وتتالءم مع 
اثر الجريمة ومقدار الضرر الذي لحق باملجنى عليه، وهذه العملية القضائية املركبة 
هي التي نطلق عليها تس��������مية )تقدير العقوبة(، لهذا يمكن أن نعرف تقدير العقوبة 
بعب��������ارة موجزة : )هي إصدار الحكم بعقوب��������ة تتالءم نوعًا وكمًا مع الجريمة وأثرها 
وخطورة مرتكبها(، فتقدير العقوبة يكون من س��������نخ الفعل وُيحقق املقولة الش��������ائعة 
)أن يك��������ون الج��������زاء من جنس العمل( وهذا هو جوهر العدال��������ة في الوظيفة القضائية 

وفي السياسة الجنائية للتشريع. 
إن تقدير العقوبة ليس من املس��������ائل البس��������يطة فاملشرع عندما أعطى سلطة تقديرية 
للقاض��������ي ومنح��������ه صالحية في فرضه��������ا وضعه أمام مس��������ؤولية كبرى، فممارس��������ة 
هذه الس��������لطة ينبغي أن تأخذ باالعتبار املصلح��������ة العامة حيث املحافظة على األمن 
والنظام واالس��������تقرار املجتمعي، وتراعي املصالح الخاص��������ة لألفراد )املجنى عليهم( 
الذين تعرض��������وا للضرر من جراء الس��������لوك املادي للجريمة، وتراعي ش��������خص املتهم 
املدان من خالل تحقيق أهداف العقوبة بكونها وسيلة للردع واإلصالح في آٍن واحد، 
فه��������ذه العملية القضائية هي موازنة ش��������املة ينبغي أن ال يظل��������م فيها طرف لصالح 
ط��������رف آخر، وهذا ما أش��������ارت إليه محكم��������ة النقض املصرية في أح��������دى قراراتها :)إن 
أحوال الجريمة ال تنصب فقط على مجرد وقائع الدعوى وإنما تتناول كل ما يتعلق 
بمادية العمل اإلجرامي في حد ذاته، وش��������خص املجرم الذي ارتكب هذا العمل، وحق 
من وقع��������ت عليه الجريمة، وكذلك كل ما أحاط ذلك العمل ومرتكبه واملجنى عليه من 
املالبس��������ات والظروف بال اس��������تثناء، وهو ما اصطلح على تسميته بالظروف املادية 
والظروف الش��������خصية، وهي املجموعة املكونة لتلك الظروف واملالبسات التي ليست 
االستطاعة بيانها لحصرها وهي التي تترك ملطلق تقدير القاضي أن يأخذ منها ما 

يراه موجبًا للرأفة(.
إن مراعاة هذه الظروف عند تقدير العقوبة نوعًا 
وكمًا هو الذي ُيحقق العدالة عند إصدار األحكام 
القضائي��������ة، وم��������ن هنا جاء االهتمام التش��������ريعي 
والقضائ��������ي لعملية تقدير العقوبة ضمن موازنة 
يجريه��������ا القاضي يعط��������ي من خالله��������ا الفعالية 
والحركة للنص القانون��������ي بما يحويه من حكم، 
وب��������دون هذا النش��������اط الذهن��������ي والعلم��������ي يبقى 
النص جام��������دًا بدون تطبيق، وهذه الفعالية لهذا 
النش��������اط الوظيف��������ي تص��������ل ذروتها عن��������د الفقرة 
الحكمية حيث ينبغي تحقيق املمازجة بني حكم 
النص وب��������ني الوقائع املعروضة في الدعوى وكل 

ذلك من أجل الوصول إلى حكٍم عادٍل.
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أدى إلقاء القبض على متهم بجريمة اغتيال شخص في محافظة بابل الى اإلطاحة بمجموعة إرهابيني 
اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم داعش اإلرهابي، كاشفني عن عمليات إرهابية عديدة نفذوها خالل مدد 

متفاوتة، فيما تكفلت محكمة جنايات ذي قار بنظر قضيتهم والحكم عليهم باإلعدام.

القاضي وائل ثابت الطائي

https://www.hjc.iq/view.70207/
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أن  ع��������ودة  القاض��������ي  وأوض��������ح 
 2016 ع��������ام  ف��������ي  أس��������س  "الع��������راق 
وبرعاي��������ة اليونس��������كو ف��������ي بغداد , 
اللجنة الوطني��������ة العراقية لحماية 
اإلف��������الت  ومكافح��������ة  الصحفي��������ني 
الحق��������ا  لتحتض��������ن  العق��������اب  م��������ن 
اآللي��������ة الوطنية العراقي��������ة لحماية 
الصحفيني ومكافح��������ة اإلفالت من 
العقاب والتي أقرت بش��������كل رسمي 
ف��������ي ع��������ام 2017، لتصب��������ح املح��������رك 
اللجن��������ة والتي  األس��������اس ألعم��������ال 
تألف��������ت م��������ن )12( عض��������وا يمثلون 
مؤسس��������ات وطني��������ة عراقي��������ة م��������ن 
مجل��������س القضاء األعل��������ى والبرملان 
ووزارات مختلفة وهيئات مستقلة  
و)2( عضوي��������ن اثن��������ني م��������ن نقاب��������ة 
الصحفيني وعض��������و واحد متحرك 
يمث��������ل منظم��������ات املجتم��������ع املدني، 
حيث يتمحور دور هذه اللجنة في 
اإلجاب��������ة عن طلب��������ات األمم املتحدة 
حول حماي��������ة الصحفي��������ني وإنهاء 
اإلفالت من العقاب ومتابعة قضايا 

الصحفيني".

ستة تقارير
وأض��������اف أن "اللجن��������ة قدمت حتى 
نهاية شهر أيار من هذا العام ستة 
تقارير لستة أعوام حول حاالت قتل 
والقضايا  الع��������راق  في  الصحفيني 
املتعلقة بها ف��������ي املحاكم العراقية 
ومسار تلك القضايا"، الفتا إلى انه 
"مما نفتخر به كقضاء عراقي بهذا 
الصدد ه��������و ان مابني عامي )2020 
و2021( ت��������م حل وانج��������از )4( أربع 
قضايا تخص قتل الصحفيني من 
أص��������ل )5( قضاي��������ا وه��������ذه األخيرة 
قي��������د املحاكم��������ة أيضًا ف��������ي محكمة 
الجنايات املختص��������ة، وقد أصدرت 
املحاكم الجزائية العراقية األحكام 
الالزمة بحق الجناة باإلدانة، وإنهم 
حاليا يقض��������ون مدد محكومياتهم 
أم��������ا  الس��������جنية،  املؤسس��������ات  ف��������ي 
بالنسبة للعام الحالي )2022( فهو 
خ��������ال م��������ن أي جريمة قت��������ل تخص 
الصحفي��������ني، فيم��������ا كان��������ت هن��������اك 
حاالت اعت��������داء أخرى تعرضوا لها 
عرضت فيها الدعاوى على املحاكم  
املختص��������ة وت��������م اتخ��������اذ م��������ا يل��������زم 
الجزائية  القوان��������ني  بش��������أنها وفق 

العراقية النافذة".
وبخص��������وص إج��������راءات الحماي��������ة 
الوطنية املتبعة في العراق لتأمني 

بحس��������ب  الصحفي��������ني،  س��������المة 
القاضي فان "اآللية املتبعة تعتمد 
مسارين، األول املسار العام ووفقا 
لهذا النظ��������ام القانوني تبدأ عملية 
الحماية من وصول اإلخبار املقدم 
م��������ن قب��������ل الصحفي عن��������د تعرضه 
لتهديد أو اعتداء أو أي حالة خطر 
داهم إلى مركز الشرطة القريب من 
الحال��������ة ليتولى ضاب��������ط التحقيق 
الش��������روع بالتحقي��������ق ف��������ي الواقعة 
وفق صالحيات��������ه القانونية، ليقوم 
بعد ذل��������ك بع��������رض مل��������ف القضية 
عل��������ى قاض��������ي التحقي��������ق املختص 
ليقوم بدوره بعد التدقيق باتخاذ 
الالزم��������ة  التحقيقي��������ة  اإلج��������راءات 
وإص��������دار الق��������رارات العاجل��������ة التي 
الالزمة للصحفي  الحماية  تضمن 
التحقي��������ق  لضاب��������ط  واإليع��������از 
بالتنفيذ،  ويتفرع عن هذا املس��������ار 
التحقيقي إمكانية أن يقرر قاضي 
التحقيق إي��������داع ملف القضية لدى 
محق��������ق قضائ��������ي يعم��������ل ف��������ي مقر 

املحكمة حس��������ب أهمي��������ة كل قضية 
لضمان سالمة التحقيق والسرعة 
ف��������ي تنفي��������ذ الق��������رارات القضائي��������ة 
وكضم��������ان إضاف��������ي للصحف��������ي أو 
املخبر بشكل عام وتجنيبه مراجعة 
مراكز الش��������رطة وبما يتناسب مع 

خصوصية وطبيعة عمله".

منصة للنساء
أم��������ا املس��������ار الخ��������اص ووف��������ق هذا 
الطري��������ق التحقيق��������ي يت��������م توفي��������ر 
بطري��������ق  للصحف��������ي  الحماي��������ة 
اس��������تثنائي وعبر القنوات التالية، 
)الوح��������دة  وه��������ي  األول��������ى  القن��������اة 
بالجرائ��������م  الخاص��������ة  التحقيقي��������ة 
املرتكبة ضد الصحفي��������ني ( والتي 
تتأل��������ف م��������ن )58( ضابطا موزعني 
على املحافظات العراقية، عدا إقليم 
كردستان، بعد تشكليها عام 2018 
اتها التحقيقية  والتي تقوم بإجراء
وف��������ق الصالحي��������ات املق��������ررة  له��������ا 
م��������ن قبل وزير الداخلي��������ة بالتحري 

والتحقي��������ق في القضاي��������ا املتعلقة 
بحماية الصحفيني وعرض نتائج 
التحقي��������ق في كل حالة على قاضي 
التحقيق املختص التخاذ القرارات 

الالزمة بشأنها، كما يقول.
وعن القن��������اة الثانية يقول القاضي 
حاتم جبار عودة أنه تم تأس��������يس 
خ��������اص للصحفي��������ات عبر  وض��������ع 
اس��������تحداث منصة رقمي��������ة لإلبالغ 
وهي )www.ifdrt.iq( وهذه املنصة 
مرتبط��������ة بنظام معلومات يس��������هل 
اإلب��������الغ  النس��������اء(  )للصحفي��������ات 
ع��������ن أي حال��������ة تهدي��������د أو اعت��������داء 
يتعرضن لهن وتصنف قضاياهن 
وفق نوعي��������ة اإلجراء الذي يفترض 
أن يتخ��������ذ عن كل حالة س��������واء كان 
التهدي��������د رقميا عب��������ر االنترنت أو 
تهدي��������د واقع��������ي وهن��������اك ع��������دد من 
التي  التنفيذية  املؤسسات األمنية 
توجه لها القضية املبلغ عنها لكي 
تتخذ اإلج��������راءات الالزمة بمالحقة 

املتهمني.

فيما بني أن القناة الثالثة ت���م فيها 
استحداث خطني ساخنني برعاية 
يونس��������كو الع���راق هم�����������ا )1111( و 
)4444( لالس��������تجابة ع��������ن ابالغات 
الصحفي��������ني ف��������ي حال��������ة تعرضهم 
الي تهدي��������د او اعت��������داء، اضافة الى 
اس��������تحداث برنام��������ج اذاعي خاص 
يب��������ث م��������ن وزارة الداخلية وبمعدل 
)ساعتني( اس��������بوعيا بعنوان )بني 
االمن واالعالم( الستقبال شكاوى 
الصحفي��������ني على اله��������واء وتوجيه 
الش��������رطة  لقيادات  الش��������كاوى  هذه 
واالم��������ن مباش��������رة ملعالجتها وفق 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

عناية خاصة
وأش��������ار إلى أن الجان��������ب القضائي 
الحماي��������ة  باج��������راءات  املتعل��������ق 
للصحفي��������ني، فق��������د اخ��������ذ مجل��������س 
القض��������اء االعل��������ى في الع��������راق على 
عاتقه توفير كافة الس��������بل التي من 
ش��������أنها ضمان حماية الصحفيني 

س��������واء على نطاق عم��������ل املحاكم أو 
بغير ذل��������ك من االم��������ور ذات الصلة 
والزال مستمرا باتخاذ اي اجراء من 
شأنه توفير هذه الحماية بطريقة 
م��������ع متغي��������رات  انس��������جاما  مثل��������ى 
االح��������داث والظروف االنية، س��������يما 
وان معال��������ي رئيس مجلس القضاء 
االعلى الدكت��������ور فائق زيدان يولي 
الصحفي��������ني  حماي��������ة  موض��������وع 
عناي��������ة خاصة للدور الوطني الذي 
تضطلع به السلطة الرابعة ويظهر 
ذلك جليا من خ��������الل املواظبة على 
واملقاب��������الت   االجتماع��������ات  عق��������د 
للصحفيني واإلعالميني سواء على 
املس��������توى النقاب��������ي أو الش��������خصي 
واالس��������تماع إلى ما يعرضونه من 
أمور تخص مش��������اغلهم الصحفية 
واالعالمية واالس��������تجابة السريعة 

لها ومعالجتها وفق القانون.
إل��������ى أن مجل��������س القض��������اء  ولف��������ت 
تضم��������ن  اعمام��������ا  أص��������در  االعل��������ى 
تس��������مية )22( قاضيا موزعني على 
العراقي��������ة   االس��������تئنافية  املناط��������ق 
القضاي��������ا  مجال��������ي  ف��������ي  للعم��������ل 
الجزائي��������ة واملدني��������ة لغ��������رض تلقي 
الشكاوى والدعاوى التي ترد على 
الصحفي��������ني فيما يتعل��������ق بعملهم 
الصحفي ) االعمام املرقم 337/ق/أ 
ف��������ي 2021/3/2(، فض��������ال عن اعمام 
للمحاكم في املناطق االس��������تئنافية 
كاف���������������ة لتأكيد العم��������ل بنص املادة 
)38/ الفق��������رة ثانيا( من الدس��������تور 
العراق��������ي التي تنص عل��������ى )حرية 
واالع��������الن  والطباع��������ة  الصحاف��������ة 
واالعالم والنش��������ر( وإل��������ى التعامل 
بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق 
الصحفي��������ني ومالحظ��������ة أن يبت��������دأ 
للتحقي��������ق  الصحف��������ي  اس��������تدعاء 
باصدار ورقة تكلي��������ف بالحضور، 
ف��������ان امتن��������ع ع��������ن الحض��������ور بدون 
سبب مشروع فللمحكمة في حينه 
اص��������دار مذكرة القبض مع االيصاء 
بعدم االس��������تعجال في اصدار هذه 
املذكرة انما يجب اتباع التسلس��������ل 

القانوني في ذلك.

اعمامات
وتاب��������ع أن اعمام��������ا أص��������در ايض��������ا 
ملحاكم املناطق االس��������تئنافية كافة 
بمراعاة تطبي��������ق احكام املادة )10( 
من قانون حق��������وق الصحفيني رقم 
)21( لس��������نة 2011 التي تنص على 
ض��������رورة إخبار نقاب��������ة الصحفيني 
به��������ا  يعم��������ل  الت��������ي  املؤسس��������ة  او 

الصحف��������ي ع��������ن اي ش��������كوى ضده 
مرتبط��������ة بممارس��������ة عمل��������ه، كم��������ا 
اك��������د عل��������ى امكانية حض��������ور نقيب 
الصحفي��������ني او رئي��������س املؤسس��������ة 
التي يعم��������ل بها الصحف��������ي أو من 
يخوالنه عند  استجواب الصحفي 
او  مع��������ه  االبتدائ��������ي  التحقي��������ق  او 
محاكمت��������ه  ف��������ي )االعم��������ام 1247/

مكت��������ب/2018( املؤرخ 2018/2/18، 
اضافة إلى اعم��������ام ملحاكم املناطق 
االس��������تئنافية كاف��������ة بن��������اء على ما 
االعالم واالتصاالت  عرضته هيئة 
ب��������ان يقتص��������ر اتخ��������اذ االج��������راءات 
القانونية تجاه القنوات واالذاعات 
والجهات االعالمية في حال كونها 
غير مرخص��������ة قانونا بالعمل دون 
العاملني فيها م��������ن اإلعالميني بما 
ينسجم م����ع دعم الحريات وسالم���ة 
الصحفيني ولتمكني قطاع االعالم 
م����������ن اداء ال��������دور الوطن��ي املنش��������ود 
)االعمام املرقم 647/ مكتب/ 2021( 

في 2021/7/29.
يذك��������ر أن مجل��������س القض��������اء األعلى 
ش��������رع وبالتع��������اون م��������ع يونس��������كو 
س��������ياق  ضم��������ن  بالعم��������ل  الع��������راق 
مش��������روع ) كس��������ر حاجز الصمت/ 
املرحل��������ة الثانية( للفت��������رة من 2022 
إل��������ى  2024 عل��������ى تدري��������ب القضاة 
االخ��������رى  القضائي��������ة  والك��������وادر 
عل��������ى كيفي��������ة التعامل م��������ع قضايا 
حري��������ة التعبير عن الرأي وس��������المة 
الصحفي��������ني وتفعي��������ل كل مايمكن 
من اج��������راءات ملكافح��������ة االفالت من 
العقاب، كما س��������يعمل املجلس على 
االب��������الغ وتقديم  تعزي��������ز مضامني 
تقارير مؤشرات السالمة واالفالت 
من العقاب وبن��������اء مهارات الكوادر 
الوظيفي��������ة التي تعم��������ل ضمن اطار 

هذا املشروع.
وتجدر االش��������ارة أن العراق قد سن 
قان��������ون حق��������وق الصحفي��������ني رق��������م 
)21( لس��������نة 2011 ال��������ذي تمحورت 
حق��������وق  تعزي��������ز  عل��������ى  نصوص��������ه 
لهم  الحماية  وتوفي��������ر  الصحفيني 
والزام دوائر الدولة والقطاع العام 
والجه��������ات االخ��������رى الت��������ي يمارس 
الصحف��������ي مهنته امامه��������ا بتقديم 
التسهيالت التي تقتضيها واجباته 
بما يضمن كرامة العمل الصحفي 
م��������ن الحصول  وتمك��������ني الصحفي 
على املعلومة واالنب��������اء والبيانات 
واإلحصائيات غي��������ر املحظورة من 
مص�ادره��������ا املختلف��������ة والح��������ق في 

نشرها بح�������دود القانون.

مجلس القضاء األعلى يشارك في المؤتمر اإلقليمي 
لسالمة الصحفيين ومكافحة اإلفالت من العقاب

■ بغداد / سحر حسين 
 

 أكدت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف القادسية 
على أهمية دور وسائل االعالم في املجتمع 
الديمقراطي باعتبارها مرجعا للمعلومات 
واداة للنق��������د اضاف��������ة ال��������ى كونه��������ا مصدرا 
لألخب��������ار، االمر الذي يس��������اهم ف��������ي صناعة  

الرأي العام.
وأش��������ارت املحكمة إل��������ى أن وس��������ائل اإلعالم 
تعتب��������ر حلقة وصل بني الس��������لطات والناس 
وتعم��������ل عل��������ى تثقيفه��������م م��������ن خ��������الل تقديم 
معلومات متنوعة حول مختلف القضايا.   

ج��������اء ذل��������ك خ��������الل ن��������دوة عقدته��������ا رئاس��������ة 
محكمة استئناف القادسية لغرض تعريف 

اإلعالمي��������ني باختصاص )محكم��������ة قضايا 
النش��������ر واإلع��������الم( املش��������كلة مؤخ��������رًا ببيان 
اصدره مجلس القضاء االعلى في الس��������ابع 

والعشرين من ايلول لهذا العام.
وقال رئيس محكمة استئناف القادسية في 
حديث لجريدة القضاء ان "رئاس��������ة محكمة 
استئناف القادسية باشرت بتنفيذ ما جاء 
ببي��������ان مجلس القض��������اء االعل��������ى املتضمن 
تش��������كيل محكمة نش��������ر متخصصة تس��������مى 
)محكم��������ة قضايا النش��������ر واالع��������الم( تتولى 
النظ��������ر بالش��������كاوى الخاص��������ة بالصحفيني 
املتعلقة بأعمالهم الصحفية وأصدرت أمرا 
إداريًا بتنس��������يب قاضي تحقي��������ق للنظر في 

تلك الشكاوى". 
واضاف رئيس االس��������تئناف القاضي طالب 
حس��������ن حرب��������ي ان "الندوة املنعق��������دة في مقر 
الرئاس��������ة برئاس��������ته حضره��������ا املدعي العام 
وقض��������اة التحقي��������ق ون��������واب االدع��������اء العام 

وش��������ارك فيها رئيس اتحاد الصحفيني في 
الديوانية ونائبه وامني سر االتحاد ونائب 
رئي��������س اتح��������اد الصحفي��������ني واإلعالمي��������ني 
العراقيني في الديوانية وتم مناقشة محاور 

عدة تخص اإلعالميني وقضاياهم". 
ولفت حربي الى "ال��������دور الكبير لإلعالم في 
تأثيره على رأي الناس من خالل ما تنش��������ره 
وس��������ائل االعالم ومواقع السوش��������يال ميديا 
وتحويل توجهاتهم س��������واء كانت سلبية او 

ايجابية".
وق��������ال حرب��������ي ان "املش��������رع العراق��������ي نظ��������م 
اعمال ه��������ذه املهنة عن طري��������ق قانون نقابة 
الصحفي��������ني رق��������م 178 لس��������نة 1969 وقانون 
حق��������وق الصحفيني رق��������م 21 لس��������نة 2011"، 
مش��������يرًا الى ان "امل��������ادة )25( من قانون نقابة 
الصحفيني نصت على جملة من املخالفات 
التي يجب عل��������ى الصحفيني االبتعاد عنها 
ومنها االساءة الى سمعة املهنة او استغالل 

وس��������ائل النشر الصحفي للتشهير واالتهام 
للمواطن��������ني بغير ح��������ق او اس��������تغالل املهنة 
للمنفعة الشخصية او اثارة غرائز الجمهور 
او االث��������ارة الت��������ي تتعارض م��������ع أصول الفن 
الصحف��������ي او مصلحة املجتم��������ع أو تضليل 
الجمه��������ور باملعلومات غي��������ر الصحيحة او 
تصوي��������ر وقائع تصويرًا غير امني او نش��������ر 
معلوم��������ات او بيان��������ات مغلوط��������ة وتجاهل 
تصحيحه��������ا ف��������ور االط��������الع عل��������ى الحقيقة 

تأكيدًا ملبدأ حق الرد". 
كم��������ا اك��������د حرب��������ي عل��������ى "مراع��������اة حق��������وق 
الصحفيني التي ن��������ص عليها قانون حقوق 
الصحفيني رقم 21 لسنة 2011 والتي جاءت 
احترامًا لحرية الصحافة والتعبير وضمانا 
لحق��������وق الصحفي��������ني العراقي��������ني وتوكي��������دًا 
لدورهم في ترسيخ الديمقراطية"، مبينًا أن 
اهم هذه الحقوق ه��������ي "عدم جواز التعرض 
بح��������دود  اال  الصحف��������ي  عم��������ل  ادوات  ال��������ى 

القان��������ون وال يجوز مس��������اءلته عما يبدر من 
رأي او نش��������ر معلوم��������ات صحفية ما لم تكن 
فيها مخالفة للقانون وال يجوز استجوابه 
او التحقي��������ق معه عن جريمة منس��������وبة اليه 
تتعل��������ق بممارس��������ة عمل��������ه اال بق��������رار ق��������اض 

واشعار النقابة بذلك". 
واكم��������ل "كذل��������ك اعط��������ى القان��������ون الحماي��������ة 
للصحفي��������ني أثن��������اء تأدي��������ة عمله��������م معاملة 

املوظف في حالة االعتداء عليه".  
وأكد حربي ان"تمسك الصحفي باخالقيات 
املهنة والتقيد بها ضمن الحدود القانونية 
واالجتماعي��������ة اليعي��������ق عمل��������ه في الس��������عي 
الجاد نحو كش��������ف الحقائ��������ق"، الفتًا الى انه 
"كلما كان الصحفيون مؤهلني وبارعني في 
تقديم املعلومة التي ال يتس��������رب اليها الشك 
وال يعتريها الخطا او النقصان حازوا على 
ثقة جمهورهم وكانوا على تماس مع أخالق 

املهنة وآدابها".

●  8th Year  Issue (80) October 2022السنة الثامنة/ العدد )80( تشرين االول  2022

قاض: القضاء يويل أهمية خاصة لعمل الصحفيني وحمايتهم

استحداث منصة رقمية خاصة للصحفيات لإلبالغ عن أي حالة تهديد أو اعتداء

استئناف القادسية تعقد ندوة لتوضيح اختصاص محاكم النشر

شارك مجلس القضاء األعلى في اعمال املؤتمر االقليمي للدول العربية وشمال إفريقيا لتحديث خطة عمل األمم املتحدة لسالمة الصحفيني ومكافحة 
اإلفالت من العقاب، عبر استضافته في مكتب يونسكو العراق من خالل منصة )زوم(، وقد حضر املؤتمر ممثل مجلس القضاء األعلى القاضي حاتم جبار 

عودة، والذي تطرق، بحديثه عن الوحدة الخاصة بالجرائم املرتكبة ضد الصحفيني، ومنصة االبالغ الرقمية للصحفيات، والخطوط الساخنة لحماية 
الصحفيني، وقرار مجلس القضاء األعلى بتكليف 22 قاضيًا في محاكم االستئناف بالنظر في القضايا، ومنع اعتقال الصحفيني ألسباب تتعلق بأجور 

البث واإلرسال أو تراخيص العمل للمؤسسات اإلعالمية.
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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.

ُيقص��������د بانع��������دام األس��������باب ص��������دور الحك��������م 
القضائي خاليا من األسباب او اعتباره كذلك 
رغم ما تضمنه من اسباب, فيعد الحكم مسببا 
ف��������ي الظاهر لكنه في واقع االمر ُيعد خاليا من 
التس��������بيب, وانعدام االس��������باب هو عيب شكلي 
للحك��������م وليس ف��������ي مضمون��������ه ويتوافر عيب 
التس��������بيب بوج��������ود حال��������ة من ح��������االت غياب 
املنط��������ق الداخلي للحكم اي في كل حالة يغيب 
فيها الدلي��������ل املنطقي او العقلي للحكم, وعلى 
هذا االس��������اس يمك��������ن القول ب��������ان الحكم يغيب 
عنه منطق��������ه اذا انعدمت االس��������باب كليا او اذا 
اغفل��������ت املحكمة الرد عل��������ى الطلبات الختامية 
للخص��������وم او في حال��������ة تناقض االس��������باب او 
اش��������تمال الحك��������م عل��������ى اس��������باب افتراضية او 
ظنية او حالة فساد الحكم في االستدالل, النه 
البد للحكم من اس��������باب تبرر اتج��������اه املحكمة 
في حكمه��������ا وتّبني وقائع الدع��������وى والظروف 
املحيطة بها واالدل��������ة املطروحة ومضمون كل 
منها بيانا كافيا لتجنب النقص في االساس 

القانوني الصدار الحكم.
وحال��������ة االنعدام الكلي هو خل��������و الحكم تماما 
من االس��������باب الواقعي��������ة التي تظه��������ر النتيجة 
الت��������ي انتهى اليها, وقد يأتي االنعدام بش��������كل 
اعتب��������اري اذ يك��������ون الحكم مس��������ببا في ظاهره 
ويعيبه عيب انعدام االس��������باب نظرا لتضمنه 
أسبابا متناقضة فيما بينها او متناقضة مع 

املضمون.
اذ اليك��������ون التناق��������ض ب��������ني اس��������باب الحكم ما 
يجعل منه خاليا من االسباب او عندما تكون 
ه��������ذه االس��������باب متهادم��������ة ينف��������ي بعضها ما 
يثبته البع��������ض االخر, انما يع��������د الحكم كذلك 
متى جاءت االس��������باب متناقض��������ة مع منطوقه 
تناقضا كامال ينتفي معه��������ا إمكانية املالئمة 

بينهما.
والبد من االش��������ارة الى ان منط��������وق الحكم هو 
]ذلك الجزء من الحكم الذي يعطي فيه القاضي 
حال للدعوى بالزام املدعى عليه او العكس رد 
دعوى املدعي[ واملعروف في القضاء العراقي ب� 
)الفقرة الحكمية(, ولكي يعتد بصحة منطوق 
الحكم البد من ان تدعمه اسبابه, ويستخلص 
مفهوم الحك��������م بالرجوع ملنطوقه الن القاضي 
ف��������ي املنطوق يعب��������ر عما في الحك��������م من الفاظ 
واضحة وصريح��������ة, وبمنطوق الحكم تتحدد 
حقوق الخص��������وم, وبه يطعن على وفق الطرق 
املحددة في القانون ولكي ياتي منطوق الحكم 
مبنيا على اسبابه يجب توافر الربط املنطقي 
الوثيق بينه وبني اسباب الحكم, فاذا تناقضت 
اسباب الحكم مع منطوقه فيعد الحكم مجردا 
م��������ن االس��������باب بحيث يتع��������ذر ام��������كان املالئمة 
بينهم��������ا, ويتحق��������ق التناق��������ض في االس��������باب 
عندم��������ا يتضم��������ن الحكم اتجاه��������ني متضادين 
بحي��������ث يتفق احدهما مع املنط��������وق الذي يعد 
مبنيا على ه��������ذا االتجاه والتقوم له قائمة من 
دونه بحيث يكون االتجاه متناقضا ومغايرا 
تمام��������ا لالتج��������اه االول بحي��������ث اذا اقتص��������رت 
االس��������باب على االتج��������اه االخر لكان��������ت منبتة 
الصلة باملنطوق وليس من ش��������أنها إقامته بل 
على العكس تؤدي الى منطوق مضاد ملنطوق 

الحكم ويترتب على تناقض االسباب بعضها 
م��������ع البعض االخ��������ر بان تتالش��������ى مما يوجب 
استبعادها ويكون الحكم خاليا من االسباب, 
والتناقض بني االس��������باب واملنطوق في الحكم 
يظه��������ر التناف��������ر بينهم��������ا ويبع��������د اتحادهم��������ا 
وتنتفي معها املالئمة, وعند االختالف وجب 

االعتداد باملنطوق. 
ونعني بتناقض االسباب هو تعارض ادلتها 
الت��������ي اعتمدتها املحكمة بحيث ينفي بعضها 
م��������ا اثبت��������ه البعض االخ��������ر وصورت��������ه املألوفة 
ان ت��������ورد املحكمة في اس��������باب حكمها دليلني 
متعارض��������ني تعارضا ظاه��������را وتاخذهما معا 
كان تنته��������ي املحكمة في اس��������باب حكمها الى 
وجود رابط��������ة عقدية بني الطرفني ثم تاتي في 
موض��������ع اخر من االس��������باب وتنفي وجود هذه 
الرابط��������ة, او ان تات��������ي االس��������باب متناقضة مع 
منطوق الحكم والنتيجة التي وصل اليها كان 
ينفي الحكم اس��������باب وج��������ود الرابطة العقدية 
ب��������ني الخصوم ث��������م يعود ويحكم على اس��������اس 

هذه الرابطة.
فتس��������بيب االحكام القضائية يستلزم ان تكون 
االس��������باب متكامل��������ة يدع��������م بعضه��������ا البعض 
االخر وواضح��������ة بما اعتمدت علي��������ه املحكمة 
من اس��������باب للوصول الى النتيجة التي انتهت 
اليه��������ا فاذا ج��������اءت متناقضة فمعن��������ى ذلك ان 
هناك عيب��������ا يؤدي الى نقضه��������ا ولكن اليكون 
ذلك مبطال للحكم اال اذا كان من شأنه ان يجعل 
تلك االس��������باب متساقطة بحيث ينفي بعضها 
م��������ا اثبته البعض االخر ف��������ان لم تكن كذلك فال 
يعيبها البط��������الن, وننتهي للنتيجة نفس��������ها. 
وهي االنعدام الكلي لالسباب في حالة وجود 
اسباب ظنية او افتراضية بالحكم الن كليهما 
اليق��������وم على اس��������اس الج��������زم او اليق��������ني, فيما 
يتعلق باالس��������باب الظنية نجد املحكمة تبني 
حكمها على الش��������ك, اي على واقعة غير مؤكدة 
وتش��������ير لذلك غالبا باسباب حكمها بعبارات 
مثل )يبدو( او )يظهر( او )ربما( كما هو الحال 
اذا انتهت املحكمة للحكم بمس��������ؤولية الخصم 
اس��������تنادا الى طلب خصمه وكان يبدو حكمها 
مؤسس��������ا على الظن, اما االسباب االفتراضية 
فتعن��������ي ان املحكم��������ة ق��������د اقام��������ت حكمها على 
محض افتراض قد اليك��������ون له وجود حقيقي 
ف��������ي الواقع وبالتالي تحم��������ل معنى االفتراض 

واالحتمال كعبارة من املحتمل.
وتتحقق ش��������ائبة الفساد في االستدالل عندما 
تس��������تخلص املحكمة نتيجة معينة من واقعة 
ليس من ش��������انها ان تؤدي اليها اال احتماال, اذ 
قد تس��������فر تلك الواقعة عن ه��������ذه النتيجة وقد 
التسفر عنها وتؤسس املحكمة قضاءها على 

ه��������ذا االس��������تخالص وهو اس��������تخالص فاس��������د 
بينم��������ا كان يجب عليها ان تقي��������م هذا القضاء 
على القطع واليقني وباس��������باب التقبل التأويل 
واال ُعد قضاؤها مش��������وبا بالبطالن لفس��������اده 
في االستدالل, ويكون الحكم مشوبا بالفساد 
باالستدالل كذلك اذا انطوت اسبابه على عيب 
ين��������ال م��������ن س��������المة االس��������تنباط ويتحقق ذلك 
عندما تس��������تند املحكمة في اقتناعها الى ادلة 
غير صالحة من ناحية الواقع بما انتهت اليه 
او ع��������دم فهم العناص��������ر الواقعية التي خلصت 
اليه��������ا او وقوع التناقض بني تل��������ك العناصر, 
فان الحكم اذا صدر في ضوء الحاالت السابقة 
يفق��������د االس��������اس املنطق��������ي لص��������دوره ويصبح 
تماما كالحكم املنعدم التسبيب, وعلة ذلك ان 
التناقض الذي يحدث بني االس��������باب او بينها 
وب��������ني املنط��������وق يؤدي ال��������ى انتهاء االس��������باب 
فتتالشى بذلك ويسقط بعضها بعضا بحيث 
اليبقى بعدها مايمكن حمل الحكم عليه لعدم 
فهم االساس املنطقي الذي بنت ع�ليه املحكمة 

حكمها كما انتهت اليه في املنطوق.
والجدي��������ر باالش��������ارة الي��������ه به��������ذا الص��������دد ان 
التناق��������ض في التس��������بيب الذي يعي��������ب الحكم 
الجوهري��������ة  االس��������باب  ب��������ني  التناق��������ض  ه��������و 
ب��������ني  التناق��������ض  حص��������ل  واذا  والضروري��������ة, 
االس��������باب الثانوية التي يق��������وم منطوق الحكم 
م��������ن دونه��������ا او بني االس��������باب الزائ��������دة وكذلك 
بني االس��������باب الجوهرية والثانوي��������ة فال يعد 
ذلك تناقضا في االس��������باب التي تبطل الحكم, 
ول��������ذا يعد خل��������ّو الحكم م��������ن اس��������بابه مخالفا 
لنص اجرائي في ض��������وء نص املادة )١٥٩( من 
قانون املرافعات املدني��������ة. وجاءت التطبيقات 
القضائي��������ة ملحكم��������ة التميي��������ز االتحادية بهذا 
االتجاه "يجب ان تكون االحكام مش��������تملة على 
االسباب التي ُبنيت عليها وان تستند الى احد 
اس��������باب الحكم املبينة في القانون والغاية من 
التشدد في وجوب تس��������بيب االحكام كما جاء 
باالس��������باب املوجبة لتش��������ريع قانون املرافعات 
املدنية ه��������ي لحمل القض��������اة ان ال يحكموا في 
الدعوى على اس��������اس فك��������رة مبهمة لم تتضح 
معامله��������ا او مجملة غابت او خفيت تفاصيلها 
او بعب��������ارة ال تأتل��������ف مع حياد القض��������اء". رقم 
الق��������رار )8٥٢/8٥١/الهيئة العام��������ة /٢٠١٢( في 

"٢٠١٣/٦/٢٤
ونش��������ير هنا ان انعدام االسباب يعني الغياب 
الكامل لالس��������باب ف��������ي الحك��������م, وتتحقق هذه 
الحال��������ة عندم��������ا ال يذك��������ر اي س��������بب لتعلي��������ل 
الحك��������م الذي انتهى اليه القاضي وهذه الحالة 
نادرة التحقق ف��������ي الواقع العملي اال انها غير 
مس��������تبعدة, في حالة ما اذا اعتقد القاضي انه 
معف��������ي من التس��������بيب فيما يتعل��������ق بالقرار او 
الحكم الذي يصدره على اعتبار ان قس��������ما من 
التشريعات تعفي القاضي من تسبيب بعض 
االحكام, او يعتق��������د ان الحكم يخرج عن نطاق 
االلتزام بالتسبيب او يكون اغفال ذكر االسباب 
نتيجة السهو والنسيان كحالة تاييد محكمة 
االس��������تئناف حكم محكمة الب��������داءة من دون ان 
تذكر انها اعتمدت نفس اس��������باب حكمها, كما 
يمك��������ن تصور هذه الح��������االت التي يصدر فيها 
الحكم في دعوى تعددت فيها الطلبات وفصل 
فيه��������ا م��������ن دون ان يتضم��������ن الحكم االس��������باب 
التي تب��������رر كل ماقضى به, وانم��������ا ذكرت فقط 
االس��������باب التي تبرر الحكم الصادر في بعض 

الطلبات.

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

األثر المترتب على انعدام تسبيب الحكم القضائي

النص العقابي العام هو نص حاكم متسع في مساحته 
التطبيقي��������ة بق��������در محدودي��������ة ش��������رائطه القانونية فال 
تناش��������ز وال استحواذ لنص على حس��������اب اآلخر، فالكل 
في فل��������ك قواعد التطبي��������ق وس��������ياقاته، فالخاص مقيد 
للعام والالحق من القانون مودع للس��������ابق اال ما رحمه 
التشريع فنص على بقائه في تراتبية تشريعية الفتها 
مؤسس��������ات صناع��������ة التش��������ريع، والحماي��������ة الجنائي��������ة 
لألطب��������اء واحدة من التطبيق��������ات القانونية املهمة التي 
تتجس��������د فيها فلس��������فة املش��������رع فالنص العقابي العام 
الوارد في املواد )229 و230( من قانون العقوبات النافذ 
رق��������م 111 لس��������نة 1969 املع��������دل، املظلة العام��������ة للحماية 
القانونية للموظ��������ف واملكلف بخدمة عامة من االعتداء 
عليه اثناء تأديته ألعمال وظيفته او بس��������ببها وبالرغم 
م��������ن التطبيق الواس��������ع قضائي��������ا للنص��������وص العقابية 
وتحقيق الردع العام والحيلولة دون استش��������راء ظاهرة 
االعتداء على املوظف واملكلف بخدمة عامة اثناء تأديته 
لواجبات وظيفته او بس��������ببها فقد تفاقمت االعتداءات 
على املوظفني واملكلفني بخدمه عامه وشكلت املطالبات 
العشائرية في زمن النظام السابق واحدة من الظواهر 
الخطيرة والتي اس��������تدعت مجلس القي��������ادة املنحل في 
تلك املرحلة إلصدار قرارا بالرقم 24 لس��������نة 1997والذي 
جاء تش��������ديدًا للعقوب��������ات املنصوص عليه��������ا في املواد 
املطالب��������ة  لجريم��������ة  خصوصي��������ة  ومن��������ح   )230/229(
العش��������ائرية )بالدي��������ة( وهو ما يس��������مى عرف��������ًا )الكوامة 
العش��������ائرية( وق��������د تناولت امل��������واد املذك��������ورة بالتجريم 
والعقاب التهديد واإلساءة واالعتداء على املوظفني أو 
املكلف بخدمة عام��������ة عند تنفيذهم لواجباتهم وفرض 
عقوب��������ة على ذلك والتي وصل الحد األعلى للعقوبة في 

املادة )229( إلى الحبس مدة ال تزيد على السنتني وفي 
امل��������ادة )230( الحب��������س مدة ال تزيد على ثالث س��������نوات، 
لكن القرار املذكور جاء تش��������ديدًا للعقوبة املفروضة في 
الفص��������ل الثالث من قان��������ون العقوب��������ات العراقي وتحت 
عن��������وان )االعتداء على املوظفني املكلف��������ني بخدمة عامة 
( وبتفاصي��������ل ورؤى أخ��������رى تختلف عن مس��������احة عمل 
امل��������واد القانونية التي تم ذكرها فقد نص القرار املذكور 
عل��������ى ما يل��������ي : )يعاقب بالحبس م��������دة ال تقل عن ثالث 
س��������نوات كل م��������ن ادعى بمطالبة عش��������ائرية ضد من قام 
بفعل تنفيذا لقانون أو ألمر صادر إليه من جهة أعلى( 
ونتيجة ملا شهده العراق من تحول في نظامه السياسي 
واالجتماع��������ي والثقاف��������ي والتي صارت فيها املس��������احة 
السلوكية للمواطن اكثر اتساعا وتعبيرا عن رؤاه وهو 
االمر الذي ش��������كل في جوانب منها تمردًا ملتبس��������ًا بني 
النظام الس��������ابق والقان��������ون النافذ ه��������ذا االلتباس الذي 
انع��������دم فيه فهم الضابطية الس��������لوكية للف��������رد واحتاج 
املجتمع ملرحلة زمنية لتحقيق ذلك وبالتأكيد مرافقته 
للتحول السياسي االجتماعي واالقتصادي ساهم في 
الفصل بني الخضوع للقان��������ون الذي ال بد منه لتنظيم 
املجتمع بصورت��������ه ورؤيته الجديدة والنظام الس��������ابق 
وهذا التحول في انعكاس��������اته ش��������كل ظواهر اجتماعية 
س��������لبية منها االعتداءات املتكررة على فئات وش��������رائح 
اجتماع��������ي على تماس بحياة املواطن ومنها ش��������ريحة 
االطباء والتي تعرضت لالعتداء الذي وصل في بعضه 
الى القتل ناهيك عن التهديد والتجاوز بالسب والشتم 
والق��������ذف واس��������تعمال االلفاظ البذيئة وغل��������ق العيادات 
الخاص��������ة والدور الس��������كنية فاحتاجت هذه الش��������ريحة 
الى مزيد من الحماية القانونية والحماية تعني ابعاد 

الخطر عن وجودها االنس��������اني وذلك بان يبقى سليما 
في وجوده أي في جسمه ونفسيته واملكان الذي يعيش 
فيه وما يمتلكه. وهذه الحماية تستدعي وجود ادوات 
ووسائل مش��������روعة متفق عليها لحماية االنسان كفرد 
كمواط��������ن او كجماعة من االطاحة بكرامته وتعتبر تلك 
الوس��������ائل ادوات ال ب��������د من ايجادها من خالل تش��������ريع 
قانوني تس��������تأثر فيه هذه الش��������ريحة بالحماية بحيث 
يك��������ون نصا خاصا بتجريم التهدي��������د واالعتداء عليها 
فكان تش��������ريع قانون حماية االطباء رقم 26 لسنة 2013 
وقد ج��������اء في في املادة االولى منه : يهدف هذا القانون 
ال��������ى : اوال� حماي��������ة االطباء من االعت��������داءات واملطالبات 
العش��������ائرية عن نتائج اعمالهم الطبية.ثانيا� تش��������جيع 

االطباء املهاجرين على العودة الى الوطن.
في حني جاء في أسبابه املوجبة )لغرض حماية االطباء 
من االعتداءات واملطالبات العشائرية عن نتائج عملهم 

وتش��������جيع االطباء املهاجرين خارج العراق للعودة الى 
ارض الوط��������ن ومنحه��������م االمتيازات الكفيل��������ة بعودته�م 
ش��������رع هذا القان��������ون( وقد تن��������اول هذا القان��������ون ثنائية 
مهم��������ة لحماية الطبيب اثناء ممارس��������ته ملهنته س��������واء 
اكانت في املستش��������فيات واملراكز الصحية الحكومية او 
االهلية وسواء اكانت في العيادات الحكومية العامة او 
العيادات الخاصة فاالعتداء س��������يكون واحدًا في النظر 
الي��������ه عند ف��������رض العقوبة فقد نصت امل��������ادة � 5 � يعاقب 
بالحب��������س مدة ال تقل عن )3( ثالث س��������نوات وبغرامة ال 
تقل عن )10000000( عش��������رة ماليني دينار كل من يدعي 
بمطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج اعماله الطبية. 
واردفه��������ا ف��������ي امل��������ادة � 6 � الت��������ي تنص ) يعاق��������ب كل من 
يعتدي على طبيب في اثناء ممارس��������ة مهنته او بسبب 
تأديتها بالعقوبة املقررة ملن يعتدي على موظف اثناء 
تأدية وظيفته او بس��������ببها (. الذي نرى بانه نص مكرر 
للنص��������وص العقابية العامة والت��������ي نص عليها قانون 
العقوب��������ات والتي اعتب��������رت املوظ��������ف او املكلف بخدمة 
عام��������ة ركنا خاصا ف��������ي جريمة االعت��������داء على املوظف 
او املكل��������ف بخدمة عام��������ة وايراد هذا الن��������ص في قانون 
حماي��������ة االطباء ه��������و لتأكيد التطبيق ربم��������ا واذا كانت 
حماية االطباء من االعت��������داء عليهم بالتجريم والعقاب 
هو هدف القانون فان هناك حماية وقائية نص عليها 
القانون في املادة � 3 / اوال والتي نصت )ال يجوز القاء 
القب��������ض على الطبيب او توقيفه املقدمة ضده ش��������كوى 
ألس��������باب مهنية اال بعد اجراء تحقيق مهني وثانيا� ال 
يج��������وز احالة الطبي��������ب املوظف الى املحكم��������ة عن التهم 
املنس��������وبة اليه اثن��������اء تأديت��������ه وظيفته او بس��������ببها او 
ممارس��������ته لها اال بعد الحصول على اذن وزير الصحة 

حصرًا وه��������ي حماية وقائية تحق��������ق لألطباء العاملني 
الضمانات القانوني��������ة واالدارية عند ارتكابهم ألخطاء 
مهني��������ة اثناء ممارس��������تهم ألعماله��������م الوظيفية كما ان 
القانون منح االطباء الجواز القانوني بحيازة السالح 
الشخصي كضمانة شخصية واحتراز امني في الدفاع 
عن النف��������س عند االعتداء عليه، كم��������ا ان القانون اوجب 
على وزارة الداخلية ومن باب منح االطباء خصوصية 
ف��������ي التعام��������ل معه��������م كش��������ريحة اجتماعية وانس��������انية 
مهم��������ه في امل��������ادة � 8 � عل��������ى ان تتولى وبالتنس��������يق مع 
وزارة الصح��������ة فتح مراكز للش��������رطة مخصصة لحماية 
العاملني في املؤسس��������ات الصحية التي تتطلب حماية 
خاصة باعتبار موقعه��������ا او اعداد املراجعني او ظروف 

املنطقة املوجودة فيها. 
ان قانون حماية االطباء رقم 26 لس��������نة 2013 كالقوانني 
االخ��������رى بحاج��������ة ال��������ى مناخ��������ات اجتماعي��������ة وثقافية 
تس��������تدعي توعي��������ة ش��������عبية باملهم��������ة االنس��������انية التي 
يقدمها االطباء والكوادر الصحية وانهم رسل الرحمة 
ملعالج��������ة العلل الجس��������دية والنفس��������ية ألف��������راد املجتمع 
وباملقابل فان هن��������اك واجبات تقع على عاتق الحكومة 
البد من توفرها تتمثل ببنى تحتية صحية قادرة على 
توفير املتطلبات التي يحتاجها املريض وذووه اهمها 
االهتمام باملستشفيات واملراكز والعيادات الصحية مع 
توفير االدوية واألجهزة الطبية املناسبة وتحقيق ذلك 
س��������يكون ضامن اكيد في القض��������اء على ظاهرة االعتداء 
على االطب��������اء وما يتم طرحه من ضرورة تعديل قانون 
حماي��������ة االطباء ف��������ي نصه العقابي لي��������س حال ملعالجة 
الظاه��������رة فمعالج��������ة الظاه��������رة لي��������س عقابي��������ا فقط بل 

اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

الحماية الجنائية لألطباء في التشريع العراقي

القاضي ناصر عمران 

القاضي حبيب إبراهيم حمادة
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التنمر ظاهرة اجتماعية س��������لبية انتش��������رت لدى طلبة املدارس في 
الدول األوربية وتحديدا الدول االس��������كندنافية وظهر االهتمام بها 
ف��������ي الربع األخير من القرن املاضي بع��������د مالحظة وقوع تصرفات 
عدوانية بالقول او الفعل من قبل بعض الطلبة تجاه غيره لغرض 

االيذاء او االستفزاز.
 فالتنم��������ر ش��������كل من أش��������كال العنف ال��������ذي يقع من اح��������د الطلبة او 
مجموعة منهم تجاه غيرهم من الطلبة وبصورة متعمدة ومتكررة 
قوال أو فعال بغية إيذائه او إزعاجه، وما يمكن ان يترتب على ذلك 
من أثار س��������لبية مادية او معنوية لدي��������ه. وكان الباحث النرويجي 
دان اوليَس )Daoolweus( أول من استخدم مصطلح التنمر وعرفه 
بأنه )أفعال س��������لبية مث��������ل التهديد والتوبيخ واإلغاظة والش��������تائم 
ويمك��������ن ان تصل إلى الضرب او الركل وقد تكون بدون اس��������تخدام 
األلفاظ أو التعرض الجسدي كاإلشارات غير الالئقة التي تقع من 
احد االش��������خاص او اكثر تجاه شخص آخر, مع تكرار تلك االفعال 
دوريا من خالل اس��������تغالل عدم توازن الق��������وى بني الطرفني لغرض 

اخافته او إيذائه او مضايقته(.
وعرف التنمر التقليدي الحقا بعدة تعاريف, ومنها )سلوك تسبقه 
نية مبيتة وقصد متعمد اليقاع االذى بالضحية لغرض إخضاعه 
جبرا ضم��������ن عالقة غير متكافئ��������ة تنجم عنها أضرار جس��������دية او 
نفسية او جنسية للس��������يطرة عليه( كما عرف بأنه )سلوك متعمد 
ومتكرر من شخص ما لغرض االيذاء الجسدي او اللفظي او املادي 
وه��������و ناتج عن او عدم التكافؤ في القوى( او هو )تعرض الضحية 
لس��������لوك متعمد ومتكرر من اخر او آخرين لغرض االيذاء الجسدي 

او اللفظي او االقصاء االجتماعي او التحرش الجنسي(.
ويش��������ترط العتبار التصرف الواقع من قبيل التنمر, أن تتوافر فيه 
اربعة ش��������روط وهي ع��������دم التوازن في القوى ب��������ني الطرفني, او نية 
االيذاء لدى الفاعل في إلحاق الضرر الجسدي او النفسي او املادي 
باملجن��������ى علي��������ه, وان يتكرر ذل��������ك التصرف ألكثر من م��������رة واحدة 
إضافة الى اش��������تراط ان يك��������ون الضحية في دوام��������ة من الخوف او 

الرعب وبشكل مستمر من األفعال التي تعرض لها سابقًا.
ويقع التنمر التقليدي بصورة متعمدة، ومن أهمها:

١- التنم��������ر اللفظ��������ي: وهو الفعل ال��������ذي يرتكب لغ��������رض اإلهانة او 
الترهي��������ب او التجري��������ح او التهديد تجاه الش��������خص االخر لغرض 
الس��������خرية او التشهير او االس��������تهزاء او االتهام امام االخرين وما 

يترتب على ذلك من آثار سلبية لديه.
٢- التنمر الجسدي : وهو الفعل املرتكب من قبل املتهم بغية الحاق 
االذى الجسدي باملجنى عليه من خالل الضرب او الدفع او البصق 

او الصفع او الركل وغيرها من االفعال املادية االخرى.
٣- التنم��������ر االجتماع��������ي : ويقع ه��������ذا النوع من خالل اإلس��������اءة الى 
س��������معة الضحية اجتماعيا من خالل االشاعة او الكذب او االفتراء 
واإلس��������اءة للوس��������ط االجتماعي ال��������ذي ينتمي له لغرض تش��������جيع 

اآلخرين على عزله ونبذه اجتماعيًا.
٤- التنمر االنفعالي: وهو الفعل املرتكب لغرض التقليل من ش��������أن 
الضحية في محيط عمله او وظيفته او دراس��������ته عبر السخرية او 

االحتقار او التقليل من شأنه او نجاحه في عمله.
٥- التنمر العرقي : وهو الفعل املوجه لشخص او أشخاص آخرين 
لالس��������تهزاء او الس��������خرية من انتمائهم لدي��������ن او مذهب او عرق او 

جنس او لون او ساللة معينة بدافع الكراهية.
مرًا اي تش��������به بالنمر, 

َ
ن

َ
مر, واظه��������ر ت

َ
والتنمر لغة اس��������م مص��������در ن

م��������َر فهو متنم��������ر واملفعول متنمر له, وتنمَر الش��������خص 
َ
ن

َ
والفع��������ل ت

ِضب وس��������اء خلقه واصب��������ح كالنمر الغاضب في طبعه, 
َ
ِمر وغ

َ
اي ن

وتنم��������ر لفالن اي تنك��������ر له واوع��������ده اي هدده، وتنم��������ر اي مدد في 
صوته عند الوعيد.

وبع��������د التط��������ورات العلمي��������ة لتكنولوجيا االتص��������االت واملعلومات 
الت��������ي ذاع صيتها في نهاية القرن املاضي وما يترتب على ذلك من 
ظهور جرائم مس��������تحدثة لم تكن معروفة س��������ابقًا من حيث وسيلة 
التنفي��������ذ ومن تلك الجرائم جريمة التنمر االلكتروني والتي تتميز 
عن جريمة التنمر العادي بصورتها التقليدية من خالل استخدام 
االنترنيت عبر وس��������ائل التواصل االجتماعي ف��������ي التنفيذ وتعذر 
او صعوب��������ة الوصول الى مرتك��������ب الجريمة في حالة اس��������تخدامه 
لحس��������اب وهم��������ي او مزي��������ف إضاف��������ة إلى س��������رعة تنفي��������ذ الجريمة 
بالطرق او الوس��������ائل االلكترونية واالط��������الع عليها من قبل الكثير 
من املتابعني لتلك الوسائل مع تعذر هروب املجنى عليه من املتهم 

كما هو الحال في جريمة التنمر التقليدية.
ويع��������رف التنمر االلكتروني م��������ن الناحية الفقهي��������ة بعدة تعاريف 
ومنه��������ا اإلي��������ذاء املتك��������رر واملتعم��������د لآلخرين من خالل اس��������تخدام 
األجه��������زة االلكترونية او هو افعال تس��������تخدم تقني��������ات املعلومات 
واالتص��������االت لدعم س��������لوك متعم��������د ومتكرر وعدائي م��������ن قبل فرد 
او مجموعة افراد لغرض ايذاء ش��������خص او اش��������خاص آخرين كما 
ع��������رف بانه الس��������لوك العدوان��������ي الواقع من قبل املتنم��������ر الكترونيا 
باس��������تخدام التقني��������ات الحديثة مثل الحاس��������وب او الهاتف النقال 
والرس��������ائل النصية ووس��������ائل التواصل االجتماعي وغيرها تجاه 
شخص اخر بغية االس��������اءة اليه والحاق الضرر املادي او املعنوي 
او االجتماعي او النفس��������ي به، كما عرفه املش��������رع املصري في املادة 
)٣٠٩/مك��������رر/ب( من قانون العقوبات املضافة بالقانون املرقم ١8٩ 
لسنة ٢٠٢٠ بأنه )كل قول او استعراض قوة او سيطرة للجاني او 
استغالل ضعف للمجنى عليه او لحالة يعتقد الجاني انها تسيء 
للمجنى عليه كالجنس او العرق او الدين او االوصاف البدنية او 
الحالة الصحية او العقلية او املستوى االجتماعي بقصد تخويفه 
او وضع��������ه موضع الس��������خرية او الح��������ط من ش��������أنه او إقصائه من 

محيطه االجتماعي(. 
وللتنمر االلكتروني اس��������باب متعددة م��������ن اهمها التربية العائلية 
الخاطئة، فاس��������تعمال القس��������وة من قب��������ل الوالدي��������ن او احدهما او 
تعليمه��������م على اتباع ثقافة العنف م��������ع اآلخرين بادعاء الدفاع عن 
أنفس��������هم او الخالفات الزوجية او العائلية اضافة الى غياب الدور 
التربوي للمدرس��������ة او اس��������تخدام الع��������اب العنف وضع��������ف الوازع 
الديني وع��������دم الوعي بثقاف��������ة االختالف والدور الس��������لبي لإلعالم 

أحيانًا.
ويقع التنم��������ر االلكتروني بعدة اش��������كال ومنها اس��������تخدام كلمات 
غي��������ر الئق��������ة اجتماعي��������ا او أخالقي��������ا اثن��������اء التعليق عل��������ى صورة 
ش��������خصية او مقاط��������ع فيديو على مواقع التواص��������ل االجتماعي او 
ارس��������ال رس��������ائل التهديد من حس��������اب وهمي او مجهول الهوية او 
نشر صور ش��������خصية او معلومات للمجنى عليه على تلك املواقع 
بدون موافقته بغية االس��������اءة الي��������ه اضافة الى االبتزاز االلكتروني 

للمجنى عليه.
ولغ��������رض تحديد التكييف القانوني لجريم��������ة التنمر االلكتروني 
ف��������ان ذل��������ك يعتمد على الفع��������ل املرتكب م��������ن قبل املتهم ف��������اذا تبني 
ان ذل��������ك الفعل هو تهدي��������د املجنى عليه قوال او اش��������ارة او بطريق 
الرس��������ائل النصية فان احكام املادة ٤٣٢/من قانون العقوبات رقم 
١١١ لس��������نة ١٩٦٩ هي الواجب تطبيقها على ذلك الفعل، وفي حالة 
م��������ا اذا كان التهدي��������د قد تضمن ارتكاب جناية تج��������اه املذكور فان 
الوص��������ف القانون��������ي ينطبق واحكام امل��������ادة ٤٣١/عقوبات,  اما اذا 
اقت��������رن التهديد بجناي��������ة بطلب او بتكليف بام��������ر او االمتناع عن 
فعل او مقص��������ودا به ذلك فان احكام امل��������ادة ٤٣٠/عقوبات تنطبق 
وفع��������ل املته��������م، ام��������ا اذا كان التنم��������ر االلكتروني ق��������د تضمن قذفًا 
بح��������ق املجنى عليه ف��������ان فعل املتهم يخضع الح��������كام املادة ٤٣٣ /
عقوب��������ات، بينما تنطب��������ق احكام امل��������ادة ٤٣٤/عقوب��������ات على فعل 
املتهم متى ما كان فعله من قبيل السب والشتم، وذلك كله تطبيقا 
للنصوص القانونية الواردة في قان��������ون العقوبات النافذ، والتي 
يمكن االس��������تغناء عن تطبيقها والحيلول��������ة دون حصول الخالف 
الفقه��������ي او القضائ��������ي لفع��������ل املتهم لو ان املش��������رع العراقي ش��������رع 
قان��������ون الجرائم االلكتروني��������ة والذي يمكن ان يك��������ون الحل االمثل 
ف��������ي معالجة جريمة التنمر االلكترون��������ي بعقوبات مقيدة للحرية 
وغرامات مالية مناس��������بة بغية الحد من انتشار مثل هكذا جرائم 

في الوقت الحاضر.

جريمة التنمر االلكتروني في التشريع العراقي
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يؤم��������ن الكثيرون أن حقوق اإلنس��������ان لها األولوية على 
جمي��������ع القي��������م واملب��������ادئ األخ��������رى، بما في ذل��������ك القيم 
واملوروثات االجتماعية والثقافية، فجميع الناس في 
كل أنحاء العال��������م يتمتعون بحقوق متس��������اوية ملجرد 
أنهم بش��������ر. وتعتبر فكرة "الحقوق العاملية لإلنس��������ان" 
حديثة نسبيا. وهذا التعبير لم يأت إلى الوجود إال مع 
تأسيس األمم املتحدة في عام 1945 ووضعها مسودة 
" اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��������ان " في عام 1948. وقد 
نش��������أت األفكار الواردة في هذه الوثيقة نتيجة عملية 
تاريخية طويلة استغرقت عددا من املراحل في تعريف 
ماهي��������ة حقوق اإلنس��������ان، أضافت كل من ه��������ذه املراحل 
مفاهيم جديدة كما عدلت في بعض النواحي مفاهيم 
سابقة وقد نش��������أت املرحلة األولى في تعريف الحقوق 
التي تشمل الناس جميعا وليس النخبة الحاكمة فقط 
نتيجة للث��������ورات اإلنجليزية والفرنس��������ية واألمريكية. 
وقد تم االعت��������راف كتابة بالحقوق التي أرس��������تها هذه 
الث��������ورات في قان��������ون الحقوق اإلنجلي��������زي الذي صدر 
عام 1689، وإعالن حقوق اإلنس��������ان واملواطن الفرنسي 
الصادر ع��������ام 1789، وقانون الحقوق األمريكي في عام 

.1791
 أم��������ا املرحل��������ة التاريخي��������ة الثانية ف��������ي تعريف حقوق 
اإلنسان فقد كانت في القرنني التاسع عشر والعشرين. 
وقد تركزت هذه املرحل��������ة في غرب القارة األوروبية، ال 
س��������يما في فرنسا وأملانيا والدول االسكندنافية، حيث 
بلغت حقوق اإلنس��������ان في هذه البالد قدرا من التطور 
يتجاوز ما تحقق في إنجلترا، أو في الواليات املتحدة 
بالذات. كان االهتمام في ه��������ذه املرحلة منصبا بصفة 
خاصة على تعريف الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافي��������ة، كما أنها كانت نتيجة للحركات الش��������عبية 
القوي��������ة الت��������ي انتظمت خالله��������ا الطبق��������ات العاملة في 
اتحادات نقابية وأحزاب ديمقراطية اشتراكية طالبت 
بحق��������وق ألعضائه��������ا. أما املرحلة األخي��������رة في تعريف 
حقوق اإلنس��������ان كم��������ا نعرفه��������ا اليوم فقد اس��������تغرقت 
القرن العشرين بأكمله. وفي حني شهد هذا القرن قدرا 
كبي��������را من املراجعة والبحث ف��������ي بعض القيم املرتبطة 
بالجيل��������ني الس��������ابقني من الحقوق، فإن��������ه أضاف أيضا 
عنصرا جدي��������دا نتيجة لتوحد العالم الثالث بمختلف 
قومياته في الدعوة إلى إعادة توزيع السلطة والثروة، 
معب��������را ع��������ن ذلك باملطالب��������ة بالحق ف��������ي تقرير املصير 
سياس��������يا واقتصاديا واجتماعيا، والحق في التنمية 
االقتصادي��������ة واالجتماعي��������ة، والحق في املش��������اركة في 

املزايا الناش��������ئة ع��������ن التطورات 
العلمية والفنية. ومع أن اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان ال ينص 
على مثل هذه املطالب املحددة، 
بمش��������روعيتها  اعت��������رف  فإن��������ه 
الشاملة في املادة 28 التي تعلن 
أن "كل إنسان له الحق في نظام 
أن  يمك��������ن  ودول��������ي  اجتماع��������ي 
تتحق��������ق فيه بالكام��������ل الحقوق 

الواردة في هذا اإلعالن".

تاريخ حقوق اإلنسان

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي
ثقافة قانونية

االس��������تثناء هو أس��������لوب نحوي له دالالت لغوية ونحوية تختلف عن داللته م��������ن الناحية القانونية وان 
ما نقصده في هذا املقال هو االس��������تثناء التش��������ريعي الذي يرد في النصوص القانونية التشريعية ويراد 
به اخراج مس��������ألة قانونية من القاعدة القانونية العامة املجردة باس��������تخدام اي عبارة تدل على ذلك، وان 
االصل في السياس��������ة التش��������ريعية القانونية ان ال اس��������تثناء اال بنص وان كل االستثناءات التي ترد على 
القواع��������د القانونية البد من وجود نص يحكمها ويحدد الخاضعني لها الس��������يما وان االس��������تثناءات في 
النصوص القانونية يجب ان يكون الغرض منها مصلحة االفراد وغالبا ما يكون الغرض منها الحاجة 

امللحة او الضرورة االجتماعية. 
فاألصل أن كافة الناس متساوون في الحقوق والواجبات ومتساوون امام القانون وهي قاعدة قانونية 
دستورية نصت عليها اغلب دساتير الدول ومنها الدستور العراقي النافذ، وتطبيقا للقاعدة الدستورية 
اعاله هناك نصوص تشريعية تنظم استثناءات معينة ال سيما وان لكل اصل استثناء اال انه قدر تعلق 
االمر بالقوانني والتعليمات النافذة يجب ان يكون االستثناء مشرعا بنص قانوني تمتزج فيه الدقة مع 
الرصانة التشريعية فمثال ان االصل فرض الجزاء على كل من يرتكب فعال من االفعال التي جرمها قانون 
العقوبات العراقي اال ان االس��������تثناء هو اس��������تعمال الحق وفق ما ورد في امل��������ادة ٤١ من قانون العقوبات 
ا غير مطلق واجازه بحدود  والذي نظمه املش��������رع العراقي بنص تشريعي رصني بحيث جعله اس��������تثناء
معينة بحيث يضمن املش��������رع العراقي ان من يس��������تعمل هذا االستثناء هو حس��������ن النية فيكون مستحقا 
الستثنائه من العقاب وإذا تبني عكس ذلك فيسأل من استعمل حقه خالف القانون عما ارتكبه من فعل. 
ف��������ي جرائم الفس��������اد املال��������ي واإلداري ف��������ان االس��������تثناءات املوجودة ف��������ي النصوص القانونية والس��������يما 
التش��������ريعات الت��������ي صدرت بعد ع��������ام ٢٠٠٣ والتي تفتقر الكثي��������ر منها إلى الرصان��������ة القانونية فان هذه 
االس��������تثناءات أصبحت من أهم أس��������اليب الفساد املباشرة الس��������يما وان القانون عندما يستثني أمرًا من 
حكمه فان ذلك يكون مقترن بعدم التوس��������ع في تطبيق االستثناء وأيضا عدم القياس عليه فمثال بعض 
التش��������ريعات منحت الوزير املختص او رئيس الدائرة غير املرتبطة بوزارة صالحيات مهمة كاالستثناء 
م��������ن النصوص املتعلقة بصالحيات الصرف من املوازنة االس��������تثمارية او النص��������وص املتعلقة بالتعيني 
او التعاق��������د اال ان الوزارات عندما طبقت هذه النصوص االس��������تثنائية طبقتها وكأنها األصل وأصبحت 
القاعدة العامة هي االس��������تثناء وهو ما اطلق عليه ش��������رعنة الفساد وهو اخطر انواع الفساد النه مغطى 
قانون��������ا بنص قانوني نافذ، وامللفت ان اغلب التش��������ريعات املتعلقة باملال الع��������ام فيها نصوص قانونية 
تس��������تثني اش��������خاصا او جهات من حكم القانون او تمنح صالحيات استثنائية لجهات معينة وكل ذلك 
يكون خالفا للقواعد الدس��������تورية سواء ورد االس��������تثناء صراحة بعبارة " ويستثنى من ذلك.. " او ضمنا 
ومن امثلة االس��������تثناء القانوني الضمني ما ورد بقانون هيئ��������ة النزاهة بصالحية رئيس الهيئة بحفظ 
االخب��������ارات دون عرضها على قاضي التحقيق رغم انها تتضمن افعاال تعد جرائم ذات صلة باملال العام 

والقضاء هو الجهة الوحيدة التي يجب ان تقول كلمتها في ذلك.
ام��������ا االس��������تثناءات االش��������د خطورة والت��������ي ترتبط ارتباط��������ا وثيق الصلة بالفس��������اد املال��������ي واالداري هي 
االستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة وهي جاءت باساليب صريحة وضمنية واجد 
ان الغاء النصوص القانونية في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية واملتضمنة الستثناءات معينة يعتبر 
ضربا للفساد املالي واالداري في مقتل الن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ تضمنت 
استثناءات ال مبرر لها فان التعليمات تسري على كافة التعاقدات التي تكون الدولة طرفا فيها اي انها 
تعليم��������ات ذات صلة بالحف��������اظ على املال العام لذا فيكون من غير املنطق��������ي ان تمنح اللجنة االقتصادية 
املش��������كلة في مجلس الوزراء صالحية اس��������تثناء عقود معينة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية كما 
ان امل��������ادة الخامس��������ة من التعليم��������ات املتعلقة بصالحيات لجن��������ة املراجعة واملصادقة عل��������ى االحالة فهي 
اس��������تثناءات وليس صالحيات فهل يجوز ان تمنح هذه اللجنة صالحية تنفيذ العقد باس��������لوب العطاء 
الوحيد رغم ان هذا االس��������لوب هو اس��������تثناء من االصل الذي هو اس��������لوب املناقصات والدعوات املباشرة 
وغيرها من اس��������اليب التعاقد اال ان اسلوب العطاء الوحيد هو يس��������تخدم استثناء اذا كات السلعة املراد 
تجهيزها محتكرة من قبل ش��������ركة عاملية واحدة بحيث ال تصنع اال من هذه الش��������ركة فيجب جلب عطاء 
وحيد من الشركة املصنعة هذا استثناء ال يجوز التوسع فيه واعطاء صالحية الي جهة حتى وان كانت 
مش��������كلة برئاسة رئيس جهة التعاقد ان تقرر استثناء تنفيذ العقد بهذا االسلوب اال اذا تحققت الشروط 
الخاص��������ة ب��������ه، كما كيف لهذه اللجنة ان يكون له��������ا الحق في اعطاء تمديد للش��������ركات املتلكئة في عملها 
وكيف يكون لها الحق قي اس��������تثناء شركات معينة من التأمينات االولية هذه االستثناءات التي اعطيت 
الى اللجنة املشكلة بموجب املادة )٥( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية جعلت من هذه االستثناءات 
تفهم على أنها األصل وباقي النصوص الخاصة بأس��������اليب التعاقد والتأمينات هي االستثناء..ان ما تم 
التطرق اليه اعاله هو نص واحد او اثنني من مئات النصوص التي تتضمن اس��������تثناءات من النصوص 

والتشريعات النافذة. 
ل��������ذا ووفقا ملا تقدم يك��������ون من أهم وس��������ائل مكافحة الفس��������اد املالي واالداري 
هي مراجعة نصوص االس��������تثناءات الواردة في التش��������ريعات النافذة حتى ال 
يس��������تمر القائمون على تنفيذها باس��������تغاللها وكأنه��������ا االصل وان الغاء هذه 
النصوص او وض��������ع ضوابط لتطبيقها يكون طريقا مهما ملكافحة الفس��������اد 
وتجفيف منابعه ان تم تنفيذ اصالح هذه النصوص بإستراتيجية تشريعية 
الن محاربة الفاس��������دين والقبض عليهم س��������وف ينهي الفس��������اد الصادر منهم 
حالي��������ا اال ان وج��������ود هذه النصوص س��������وف تخلق لنا فاس��������دين اخرين بدال 

عنهم، فيكون آخر الداء الكي.

 ويستثنى من ذلك... 

  القاضية أريج خليل

استقدام
قررت محكم��������ة تحقيق الكرخ الثانية 
اس��������تقدام  النزاهة  املختصة بقضايا 
مدير ع��������ام الهيئة العام��������ة للضرائب 
ومعاونه، واملشرف على القسم املالي 
والرقابي ووكيل القسم املالي ومدير 

القسم املالي.
وذكر مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى أن "تحقي��������ق الكرخ 
أصدرت قرار االستقدام وفقا ألحكام 
املادة ٣٤٠ من قانون العقوبات وذلك 
عن تهم��������ة إح��������داث الض��������رر العمدي 
بأم��������وال وزارة املالي��������ة بصرف مبالغ 

األمانات الضريبية".
وأضاف أن "املحكمة أصدرت مذكرات 
الش��������ركات  أصح��������اب  بح��������ق  قب��������ض 
ووض��������ع الحج��������ز االحتياط��������ي عل��������ى 
حس��������اباتها والتي حررت لصالحها 
صكوك األمان��������ات الضريبية، إضافة 
إلى تش��������كيل لجنة تدقيقية مشتركة 
م��������ن وزارة املالي��������ة والهيئ��������ة العام��������ة 
للضرائ��������ب ومصرف الرافدين وهيئة 

النزاهة لتدقيق املبالغ املصروفة".

إرهابي خطير
أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات الكرخ 
حكم��������ا باإلع��������دام بحق أح��������د أخطر 
املجرم��������ني ف��������ي "داع��������ش" اإلرهابي، 
فيما أك��������دت األدل��������ة واعترافاته أنه 
كان يشغل منصب ما يسمى ب�"أمير 

بيت املال" لدى التنظيم اإلرهابي.
اإلعالم��������ي  املرك��������ز  مراس��������ل  وذك��������ر 
ملجلس القض��������اء األعلى أن "محكمة 
قضي��������ة  نظ��������رت  الك��������رخ  جناي��������ات 
توزي��������ع  ع��������ن  املس��������ؤول  اإلرهاب��������ي 
"الكف��������االت الش��������هرية" على عناصر 
تنظي��������م داعش اإلرهابي )أمير بيت 
امل��������ال( وه��������و أح��������د املش��������تركني في 
العملي��������ات اإلرهابية ض��������د القوات 
األمني��������ة"، الفت��������ا إل��������ى أن "املحكم��������ة 
أصدرت حكما باإلعدام شنقا بحق 

املجرم". 
وأض��������اف أن "ق��������رار املحكم��������ة يأتي 
اس��������تنادًا ألحكام امل��������ادة الرابعة /1 
وبداللة املادة الثانية /1 من قانون 
مكافح��������ة اإلرهاب رقم )13( لس��������نة 

."2005

ورشة
ضمن ال��������ورش التدريبية والعلمية 
التي تقام في املناطق االستئنافية، 
ش��������اركت رئاس��������ة محكمة ميس��������ان 
االتحادي��������ة في الورش��������ة التدريبية 
الت��������ي أقامته��������ا لجن��������ة فري��������ق ايزو 
الس��������اند للمب��������ادرة الوطني��������ة لدعم 
الطاق��������ة والتقلي��������ل م��������ن االنبعاثات 

وهدر املياه.
اإلعالم��������ي  املرك��������ز  مراس��������ل  وذك��������ر 
ملجلس القضاء األعلى أن "الورش��������ة 
تضمنت شرحًا مفصاًل عن الفريق 
الوطن��������ي وامله��������ام املوكل��������ة إليه من 
أج��������ل خل��������ق ثقافة الترش��������يد في ما 
يخ��������ص الطاق��������ة الكهربائية وهدر 
املي��������اه والحد من ظاه��������رة التصحر 
لبقية شرائح  املس��������تمرة  والتوعية 

املجتمع".
وش��������ارك في الورش��������ة عدد كبير من 
مس��������ؤولي األقس��������ام والش��������عب في 
دوائ��������ر محافظ��������ة ميس��������ان ألهمية 
اله��������در بالطاقة  إيق��������اف  موض��������وع 

واملياه وكيفية الحفاظ عليها".

■ عالء محمد
نصت امل��������ادة 128 من قانون العقوبات 
 1969 لس��������نة   111 رق��������م  العراق��������ي 

وتعديالته على ما يلي:
1 - األع��������ذار إم��������ا أن تك��������ون معفية من 
العقوب��������ة أو مخففة لها وال عذر إال في 
األحوال الت��������ي يعينها القانون، وفيما 
عدا هذه األح��������وال يعتبر عذرا مخففا 
ارت��������كاب الجريمة لبواعث ش��������ريفة أو 
بناًء على اس��������تفزاز خطير من املجنى 

عليه بغير حق.
2 - يج��������ب عل��������ى املحكم��������ة أن تبني في 
أس��������باب حكمه��������ا الع��������ذر املعف��������ي م��������ن 

العقوبة.
ونصت املادة 129 من قانون العقوبات 
 1969 لس��������نة   111 رق��������م  العراق��������ي 

وتعديالته على ما يلي:
الع��������ذر املعفي م��������ن العق��������اب يمنع من 
الحكم بأية عقوبة أصلية أو تبعية أو 

تكميلية.
نصت امل��������ادة 130 من قانون العقوبات 
 1969 لس��������نة   111 رق��������م  العراق��������ي 

وتعديالته على ما يلي:
اذا توف��������ر ع��������ذر مخف��������ف ف��������ي جناي��������ة 

العقوب��������ة  نزل��������ت  اإلع��������دام  عقوبته��������ا 
إلى الس��������جن املؤبد أو املؤق��������ت أو إلى 
الحب��������س الذي ال تقل مدته عن الس��������نة 
فإن كانت عقوبتها الس��������جن املؤبد أو 
املؤق��������ت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي 
ال تقل مدته عن ستة أشهر. كل ذلك ما 

لم ينص القانون على خالفه.
نصت امل��������ادة 131 من قانون العقوبات 
 1969 لس��������نة   111 رق��������م  العراق��������ي 

وتعديالته على ما يلي:
إذا توف��������ر في جنحة عذر مخفف يكون 

تخفيف العقوبة على الوجه اآلتي:
إذا كان للعقوبة حد أدنى فال تتقيد به 

املحكمة في تقدير العقوبة.
إذا كانت العقوبة حبس��������ا وغرامة معا 
حكم��������ت املحكم��������ة بإح��������دى العقوبتني 

فقط.
وإذا كان��������ت العقوبة حبس��������ا غير مقيد 
بح��������د أدنى حكمت املحكم��������ة بالغرامة 

بدال منه.
فيم��������ا نص��������ت امل��������ادة 132 م��������ن قانون 
العقوب��������ات العراق��������ي رق��������م 111 لس��������نة 

1969 وتعديالته على ما يلي:
اذا رأت املحكمة ف��������ي جناية أن ظروف 

الجريم��������ة أو املج��������رم تس��������تدعي الرأفة 
ج��������از له��������ا أن تب��������دل العقوب��������ة املقررة 

للجريمة على الوجه االتي:
1 - عقوب��������ة اإلع��������دام بعقوبة الس��������جن 
املؤبد أو املؤقت مدة ال تقل عن خمس 

عشرة سنة.
2 - عقوب��������ة الس��������جن املؤب��������د بعقوب��������ة 

السجن املؤقت.
3 - عقوب��������ة الس��������جن املؤق��������ت بعقوب��������ة 

الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر. 
نصت امل��������ادة 133 من قانون العقوبات 
 1969 لس��������نة   111 رق��������م  العراق��������ي 

وتعديالته على ما يلي:
رأت  ظ��������رف  الجنح��������ة  ف��������ي  توف��������ر  إذا 
املحكم��������ة أنه يدعو إل��������ى الرأفة باملتهم 

جاز لها تطبيق أحكام املادة 131.
نصت امل��������ادة 134 من قانون العقوبات 
 1969 لس��������نة   111 رق��������م  العراق��������ي 

وتعديالته على ما يلي:
يجب على املحكمة إذا خففت العقوبة 
وفق��������ا ألح��������كام امل��������واد 130و131 و132 
و133 أن تب��������ني ف��������ي أس��������باب حكمه��������ا 
الع��������ذر أو الظ��������رف ال��������ذي اقتضى هذا 

التخفيف.

الفصل الخامس: األعذار القانونية 
والظروف القضائية المخففة

■ غسان مرزة

صدر ع��������ن مكتبة القان��������ون املق��������ارن 2022 الكتاب 
املوس��������وم )جريم��������ة التهريب الكمركي والوس��������ائل 
الحديثة في مكافحتها – دراس��������ة تحليلية مقارنة 
للقاض��������ي )حيدر فالح حس��������ن( بأربعمائة وثالثة 

وستني صفحة.
الكتاب مكون م��������ن أربعة فصول ابتداء من الفصل 

األول وانتهاء بالفصل الرابع منه.
وتناول الباحث في مقدمة كتابه جريمة التهريب 
الكمرك��������ي وبني أنها تعد من اب��������رز صور الجريمة 
املنظم��������ة العابرة للوطنية واعقدها ملا تتطلبه من 
معالجات وتدابير تش��������ريعية وأمنية واقتصادية 
وإدارية ملكافحتها والحد منها بشكل اكبر قياسًا 

ببقي��������ة ص��������ور الجريمة املنظمة األخ��������رى، إذ تقوم 
بها ف��������ي الغالب عصابات إجرامية منظمة وتكون 
في بعض األحيان من جنس��������يات متعددة تحترف 
عمليات تهريب البضائع والسلع ويكون نشاطها 
عبر الحدود الجمركية للدول ويصعب مكافحتها 

بوسائل التحري التقليدية.
كم��������ا تط��������رق الكاتب ف��������ي الفصل األول م��������ن كتابه 
املقس��������م إلى مبحثني إلى ، ماهية جريمة التهريب 
الكمركي ، حيث أش��������ار في املبح��������ث األول منه إلى 
مفه��������وم جريم��������ة التهريب الكمرك��������ي ، كما بني في 
املبح��������ث الثان��������ي م��������ن ذات الفصل ص��������ور جريمة 

التهريب الكمركي وأسبابها ومكان ارتكابها.
كما تضمن ف��������ي الفصل الثاني من كتابه املقس��������م 
إلى ، مبحثني إلى األركان العامة لجريمة التهريب 

الكمرك��������ي ، وأوضح الكاتب ف��������ي املبحث األول منه 
الركن املادي في جريمة التهريب الكمركي ، ولفت 
ف��������ي املبح��������ث الثاني من��������ه إلى الرك��������ن املعنوي في 

جريمة التهريب الكمركي.
كم��������ا تناول الكتاب في الفصل الثالث منه املقس��������م 
إل��������ى مبحثني إلى املس��������اهمة الجنائية في جريمة 
التهريب الكمركي وطرق إثباتها ، والى األشخاص 
املسئولون جزائيًا عن جريمة التهريب الكمركي ، 
وأشار إلى طرق إثبات جريمة التهريب الكمركي.

وأت��������م الكات��������ب كتاب��������ه في الفص��������ل الرابع املقس��������م 
إل��������ى مبحث��������ني إل��������ى الوس��������ائل الحديث��������ة ملكافحة 
جريم��������ة التهريب الكمرك��������ي ، وبني في هذا الفصل 
اس��������تخدام أس��������اليب تح��������ري خاصة ف��������ي مكافحة 
جريمة التهريب الكمركي ، وبني استخدام اآلليات 

الكمركي��������ة الحديثة في مكافح��������ة جريمة التهريب 
الكمركي.

وختم الباح��������ث كتابه بأنه تع��������د جريمة التهريب 
الكمرك��������ي ف��������ي اغلب حاالته��������ا صورة م��������ن صور 
الجريم��������ة املنظم��������ة العاب��������رة للح��������دود الوطنية ، 
وتمت��������از جريم��������ة التهريب الكمرك��������ي بخصائص 
حي��������ث أنها تعتبر من الجرائ��������م العمدية واملنظمة 
العاب��������رة للوطنية واالقتصادي��������ة ووقتية في أكثر 
حاالته��������ا ، فالتهريب الكمركي ينقس��������م إلى صور 
عدة من حيث املصلحة املعتدى عليها ينقسم إلى، 
تهريب ضريبي وتهريب غير ضريبي ، ومن حيث 
الركن املادي ينقسم إلى تهريب حقيقي ، و تهريب 
حكمي ، و ينقسم من حيث القدر املالي إلى تهريب 

كلي ، وتهريب جزئي.

جريمة التهريب الكمركي والوسائل الحديثة في مكافحتها

 ■ غالف الكتاب

■ بغداد / عالء محمد

حتى الحيوانات لم تس��������لم من السرقة 
على ما يبدو، ففي قرية العمران إحدى 
ق��������رى محافظة ص��������الح الدي��������ن، أقدمت 
عصابة على س��������رقة قطي��������ع أغنام أمام 
مرأى مالك الحظيرة الذي لم يس��������تطع 
بوجه��������ه  ش��������هروا  أن  بع��������د  إيقافه��������م 
سالحا، لكن لم يمض وقت طويل حتى 
 تمكنت الق��������وات األمنية من مالحقتهم 

والقبض عليهم.
وعقب ذلك، أص��������درت محكمة جنايات 
صالح الدين حكما بالسجن ملدة عشر 
سنوات بحق املجرم وفقا ألحكام املادة 
442 / أوال م��������ن قان��������ون العقوبات رقم 
111 لس��������نة 1969 املع��������دل، ع��������ن جريمة 
س��������رقة اثنني وتسعني رأسا من األغنام 
تحت تهديد الس��������الح ومن ث��������م بيعها 

والتصرف بقيمتها.
وتتلخ��������ص الدع��������وى بش��������كوى قدمت 
من قب��������ل أحد املواطن��������ني والذي حضر 
أم��������ام مكت��������ب مكافح��������ة اج��������رام تكريت 
طالبا اإلخب��������ار حول تع��������رض األغنام 
 العائدة ل��������ه إلى حادث س��������رقة من قبل

 املجرم )ز.ح(.
املش��������تكي بني بانه يعمل فالحا ولديه 
اغنام يبلغ مجموعها )92( رأسا يقوم 
أوالده برعيها في منطقته التي يسكن 
فيه��������ا، وفي اح��������د األي��������ام وبالقرب من 
منطق��������ة الالي��������ن – جزي��������رة تكريت اقدم 
املج��������رم م��������ع مجموعت��������ه االربع��������ة على 
س��������رقة االغن��������ام تحت تهديد الس��������الح 
عندم��������ا كانوا يس��������تقلون س��������يارة نوع 
جيمس��������ي س��������وداء اللون، الفتا إلى أن  
الس��������رقة تم��������ت بعد مش��������اجرة حصلت 
بينهم��������ا كونه طلب م��������ن املتهمني ترك 
)املواش��������ي( االمر الذي دف��������ع املجرم الى 
اط��������الق العيارات النارية من مسدس��������ه 

باتجاههم ليقوموا بعدها بس��������رقتها 
تحت تهديد السالح. 

فيم��������ا ب��������ني املج��������رم  ) ز. ح( انهم قاموا 
بنقل املواشي بواسطة سيارات عائدة 
لهم إلى قرية السالم بعد ايداعها لدى 
احد االشخاص في الحقل العائد له ملدة 
س��������بعة ايام خوفا م��������ن مالحقة القوات 
االمنية لهم، فيما تم تقاس��������مها بينهم 
بعد عدة اي��������ام كانت فيها حصته )15( 
رأسا حيث قام ببيعها في سوق العلم 
بمبلغ مليونني ومائتي وخمسني الف 

دينار. 
ومن خالل استعراض االدلة املتحصلة 
ضد املته��������م وبالوصف املتق��������دم فأنها 

تتمث��������ل ف��������ي اعتراف��������ه الصري��������ح ام��������ام 
القائ��������م بالتحقي��������ق على اش��������تراكه في 
س��������رقة االغنام واملطاب��������ق لواقع الحال 
وع��������دم نه��������وض م��������ا يدح��������ض صح��������ة 
ذل��������ك االعت��������راف وال��������ذي تأّي��������د بأقوال 
العياني��������ة ضده  املش��������تكي وش��������هادته 
كم��������ا وتأييد ذل��������ك االعت��������راف بما ورد 
بإف��������ادات ش��������اهدين اثن��������ني عل��������ى تلك 
الجريمة وعليه ق��������ررت املحكمة ادانته 
لثب��������وت كفاي��������ة األدل��������ة املتحصلة ضد 
املجرم عن جريمة س��������رقة األغنام تحت 
تهديد السالح البالغة )92( رأسا ليتم 
تجريمه اس��������تنادا ألحكام املادة 442 / 

أوال من قانون العقوبات. 

سرق تحت تهديد السالح!
ُ
األغنام ت

كتاب
قضائي

قصة
األخرية
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