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انتشار )اهلرش( يف سجن
املوقف العام

مـنتـصف عــام 1973 يف  سجن )املـوقف
العــــام( ضـمـن )مــــديـنـــــة( سجـن )ابــــو
غـريب( تعـرض عـدد من الـسجنـاء الـى
مـرض مبهم اي اسـبابه غـير معـروفة..
يجـعل املـــصـــــاب يــــشـكـــــو مــن احــمـــــرار

اجللد واحلكة.
وكـطــرفــة حـقيـقيــة، نــاديـت من طــابق
العـنبــر االرضي علـى زمـيل سجـني من
بلد عـربي مجاور، سـألته: وينك اخي؟
مــــاذا تـفعـل؟ تعــــال لـنــتحـــــدث ونقــتل
الــــــوقــت بــــــذات الــــسـكــني )املـقلــــــوبــــــة(

الصدئة!
اجــابنـي بلهجــة فلـســطيـنيــة/ اردنيــة:
)اتــــركـنـي مـن شــــان اهلل انــــا مــــشغــــول

بالهرش(..!
بعــد عــدة ايــام طـلبـت مقــابلــة الــسيــد
مـــأمــــور سجـن )املـــوقـف العــــام( دخلـت

مكتبه لم يرد على حتيتي.. 
قال: اختصر. ماذا تريد؟!.. 

قـلـــت: لــكـــي ال يـــــصـــيـــب الـهـــــــــرش كـل
السـجناء ويـنتشـر بينـهم كوبـاء. اقترح
دعـم سـيــــادتـكــم لفـكــــرة جتـمــيع مـبـلغ
معـني يــــؤخــــذ مـن كـل سجـني لـــشــــراء
صــــابــــون احـمـــــر )اسفـنـيـك( ومـــطهــــر
)ديتــول( ودعــوة وزارة الـصحــة إلرســال
مفرزة تطهر )تبخر( زنزانات السجناء
وفـرشهم ومالبـسهم واملـرافق الـصحيـة
مـع اطالق الــــسجـنــــاء ســــاعــــة واحــــدة
يـــوميــاً يف ســاحــة الـسجـن )ملـعب كــرة
القــــــدم املـهجـــــــور( للـــتعــــــرض )عــــــراة(

ألشعة الشمس وشم هواء نقي.
وافق املــــــأمـــــــور علـــــــى جلــب صــــــابــــــون
االسفـنـيـك وتعـــريــض الـــسجـنـــاء الـــى
الشمس والهواء الطلق لكنه لم يوافق
على شـراء )الديتول( وحني سألته عن
الـــسـبــب فهــــذه املــــادة فـــــاعلــــة جــــداً يف
الـقضـاء علـى املـيكـروبـات والـفطـريـات
وكـــذلك القـضــاء علــى الــدود اجملهــري
الذي يـزحف ويتكـاثر  يف أثنـاء  فراش
املـصــاب ومالبــسه وجلــده، اال انه اصــرّ
علــى الــرفـض. وعلـمـت فـيـمـــا بعـــد انه
كــــــان يـــتخــــــوف مــن قــيـــــــام بعـــض مــن
الـسجنــاء من شـرب )الــديتـول( بهـدف
االنــتحــــار.. امــــا عـن االتــصــــال بــــوزارة
الــصحـــة فقـــال: ســـوف افـــاحت اجلهـــات
اخملتصة بذلك يقـصد جهاز اخملابرات
لعـــائـــديـــة سجـن املــــوقف العـــام الـيهـــا

ادارياً ومصيرياً..
قلـت للـمــأمــور لـــو حتققـت يــا سـيــدي
وعـشت عـذاب الـسجني ويــأسه من امل
االفراج عـنه خاصة )احملكـومني مؤبّد(
ســتجــــد ان )االنــتحــــار( حل يــــريحـكـم
ويــــريح الـــسجــني، انه يف عــــرف هــــؤالء
الـسجنـاء )ارتفـاع( الـى الهـاويـة ولـيس
سقــــــوطــــــاً فـــيهــــــا فــمـــن يحـكـــم علـــيه
بـــــالــــسجــن املـــــؤبـــــد يــصــبح يف حـــــالـــــة
)انفصال( عن احلياة واجملتمع بل عن
ذاته.. فعالم االنتظار وما جدواه ووفق
القـــانــــون احلكـم بـــالـــسجـن املـــؤبـــد؟!،
يعـنـي الــــسجـن مــــدى احلـيـــــاة. يعـنـي
الـبقــاء بني اجلــدران وخلف القـضبــان
حتى آخـر نفس. وان جـاءت )رأفة( من
احلـكومـة او كمـا تسـمى بـلغة الـسجون
)مـرحمـة( فـإنهـا ال جتـدي ايضـاً لكـون

احلى ما يف العمر قد ولّى..او اوشك
اجــابـني الــسيــد املــأمــور: كفــى فلـسفــة
مـن قــــال لك كـن معـــارضـــاً للـحكـــومـــة
واحلزب والـقائـد حفظـه اهلل ورعاه؟!..
اال تـعلــم انهــــا حكـــومـــة قـــويـــة وحـــزب
الـــبعــث حــــــزب ال تخــــــرق صفــــــوفه..؟!
املقابلـة انتهت ال اعطي للسجني  اكثر
مــن هــــــذا الــــــوقــت. ثــم انــنــي مـــــــوظف
حـكـــــومــي صغــيــــــر ونقـــــاشــك يجــب ان
يكــــون مع عـضـــو قـيـــادي يف احلـــزب او

وزير يف حكومة الثورة..!
- اقتـــادني احلــرس مـن مكـتب املــأمــور
الـــى عـنـبـــر الـــزنـــزانـــات. املـمـــر طــــويل
بــيـــنهــمــــــا.. ويف اثــنــــــاء ذلـك قــــــال لــي
احلارس او الـسجان )ابو عـطا( جدلك
مع املـــأمـــور كـــان عقـيـمـــاً.. اال تعلـم ان
صالحيته محدودة وانه اصالً  ال مييل
الـى احملكـومني بجـرائم امن الـدولـة ..
انت سجـني غيـر عـادي. مـن هنـا تكـمن
اخلــطـــــورة علــــى املــــأمــــور ومـــســتقـبـله
الــــوظــيفـي ســــوف تــــأخــــذه اخملــــابــــرات
وتـوجه الـيه تهمــة التحـدث طـويالً مع
سجـني )سـيـــاسـي معـــارض او مـتـــآمـــر(
انـتم يف عــرف اخملــابــرات اخـطـــر فئــات
الــسجنــاء يف ابي غـريـب. ال  يحق لـكم
ابــداء الــرأي او املـنــاقــشــة او املـطــالـبــة
بـتـبــــديل القـــواعـــد الــسجـنـيـــة انـتـم ال
حـقـــــــوق سـجــنــيـــــــة لـكــم وال اعــتـــــــراف
بــــرغـبــــاتـكــم مهـمــــا كــــانـت مـــشــــروعــــة
ومعقـولـة.. وللحـزب واخملـابـرات فـضل

كبير عليكم وهو ابقاؤكم احياء..
ومــضــــى )ابــــو عــطــــا(  يف ايــضــــاحـــــاته
قــــائـالً: للــــسجــني العــــادي ســــواء كــــان
قاتالً او لـوطيـاً او مرتـشيـاً او حشـاشاً،
حقــــــوق اال انــتــم انـكــم ضــــــد احلــــــزب
والـدولة والقـائد. الـنفس عليـكم حرام
يف عـرف اخملـابـرات امـا طـلبـكم تــأمني
الـرعـايـة الـصحيـة لـكم فهـذا )الـبطـر(

بعينه..
قلـت ألبـي عــطــــا عـنــــد وصــــولـنــــا بــــاب
العـنـبـــر: شكـــراً علــى هـــذه املعلــومــات.
لقد اشعرتني كم اننا معشر املعارضني
الــسـيـــاسـيـني لـيــس لـنـــا اي وزن وانـنـــا
نبقـى مـدرجـني ضمن قـائمـة املغضـوب
علـيهـم. اجــاب ابــو عـطــا الـــذي علـمـت
فيمـا بعـد انه ليـس بعثيـاً وانه ممن ال
حيلـة لهم ميـضي مـع التيـار وال يقـوى
علـى الـسبـاحــة عكـسه وانه يخــاف من
)كـتبـة( الـتقـاريـر الـسـريـة الـتي تـسـوّد
الـــورق بـــاالكـــاذيـب واالفـتـــراءات والـتـي
يــؤدي بعـض مـنهــا الــى قـطـع االعنــاق

حتت ذريعة )اخليانة..(!
فـتح لـي ابـــو عــطــــا مبفـتـــاح حـــديـــدي
غلــيـــظ بـــــــاب العــنــبــــــر قـــــــائالً: لـعلـك

فهمتني .. ثم اغلقه علي..
ناديت على صاحـبي متسائالً: اما زلت
تهــــرش؟.. قـــــال: نعـم مـنــــذ الـبــــارحــــة
وسـألنـي هل جنحت )مفـاوضـاتك( مع

السيد املأمور..
اجبته: اهرش..!

العراق الدميقراطي

صائب ادهم
سامكـو، عالء كو- وغـيرهـما اسـماء
مـازالـت عنـد ذكـريـات ذلك الـزمـان،
حـيـث انـتــشـــرت فــشـكلـت حـــالـــة يف
النـصب واالحـتيــال. وأخيــراً  فـمن
انـتهـــى به املـطـــاف الـــى سجـن ابـي
غريب او هـناك من ضاعت فلوسه-
لكن املـستفـيد الـوحيـد هو املـشرف
علـــى الـلعـبـــة الــــذي مللـم كل شـيء،
عـدا بـعض االمـوال الـصغيـرة الـتي

وزعت على الدائنني قضائياً.
ومضت احلياة فكانت ظاهرة نشوء
بعـض مــؤســســات اجملـتـمع املــدنـي.
انهـــا يف االســـاس يـنـبغـي ان تهـــدف
الـــــــى حتقـــيق مــــــا يــنـفع اجملــتـــمع
املــدنـي. علــى ان الــواقع يــشيــر الــى
ان بعـض الـنفـــوس املـــريـضـــة الـتـي
تهــدف الــى احلـصــول علـــى منــافع
مــــــاديـــــــة او معــنــــــويــــــة بــــــالــنـــصــب
واالحــتــيـــــال. تــتفــنن يف اصــطــيـــــاد
ضحــــــايــــــاهــــــا واالســـتحـــــــواذ علــــــى
الــسحـت. والــسحـت كل مـــا ال يحل

كسبه.
مشاريع كاذبة

ويعـمــد احملـتــال بــاسـتعـمــال طــرق
احـتيــاليــة من شـأنهـا ايهــام النـاس
بوجود مشـروع . ويظهر انه مشروع
او واقعة مزورة . او ايهامهم بوجود
شـركـة لالسـتيـراد والـتصـديـر تقـوم
باستيـراد البضائع واملـواد وتوزيعها
بـني الــــراغـبـني بـــشـــــرائهـــــا. وبغـيــــة
تـطــويــر املـشــروع او الـشــركـــة تكــون
الـــدعــــوة للـمــســـاهـمـــة واالشـتـــراك
بـأسهم الـشركـة علـى أمل احلـصول
علــــــى ربح- وتـــظهــــــر احلقــيقـــــة ان
املـشــروع والـشــركــة وهـميــان ويكــون
االمل يف احلـصــول علـى الــربح هـو

السراب والوهم.
والـــــشـــــــائـع االن ان هــنـــــــاك بـعــــض
اجلــمعـيــــات الــــوهـمـيــــة - او لـنـقل
عـنهــا انهـــا من مــؤسـســـات اجملتـمع
املـــدنـي - هـــدفهـــا وحــسـبـمـــا تعلـنه
انــســـانـيـــاً هـمـه تقـــدمي اخلـــدمـــات
للــنــــــاس- وان صعـــــوبـــــات اجملــتــمع
ومـنهـــا مـن هـم بـال سكـن هـي الـتـي
تؤرق هذا اجلـمع- الذي اسس هذه
املـنــظـمــــة مـن مـنــظـمــــات اجملـتــمع
املدنـي التي حـصلت علـى االجازات
املـطلــوبــة وسـتقـــوم بتــوزيع القـطع
الـــــــســكـــنـــيـــــــــة. تـــــضـع اخلـــــــــرائـــــط
الهـنــدسـيـــة يف واجهـــة املكـتـب وهـي
امــــــا عـــن ملـكٍ ال وجــــــود لـه علــــــى
خـارطة بغـداد- او انها تعـود الناس
ال يعــــرفــــون شـيـئــــاً عـمــــا تـفعـله او
فعلـته هــذه املــؤســســة الـتـي تــدعـي
انهـا من مـؤسسـات اجملتمع املـدني،
فـلـــم ميـــنـحـهـــم صـــــــــاحـــبـهـــــــــا حـق
الـتــصــــرف القــــانــــونـي بــــأرضـه. كل
ذلــك وحـــتـــــــــى لـــــــــو مت حتـــت اســـم

بعـض مـؤسـسـات املـجتـمع املــدين ومهيـة ومتـارس عـملهـا بـطـرق احـتيــاليـة
فـتح حـسـاب يف احـد الـبنـوك تـودع
فـــيه االمـــــوال عـــن الغـــــرض الـــــذي
يرغبـه اجملنى عـليه يف املسـاهمة او
العـمل يف املشـروع، وإسبــاغه أهميـة
ضخـمة عـلى الـشركـة التـي انشـأها
ويــتـــــــولــــــــى ادارتهـــــــا وذلـك بــــــــاوجه
نــشـــاطهـــا واعـــداد مقـــر فخـم لهـــا.
وطـبيعي ان مثل هذه املظـاهر تؤثر
يف عقلـية اجلمهور. ان هـذه احلالة
حـــالـــة يـتـحقق فـيهـــا االحـتـيـــال إذ
انها حتمل صفة صحيحة، وان نية
اجلـــاني هــدفهــا تـسـلم مــال الـغيــر
عـن طــــريق اخلـــداع والـتــصــــرف به
وذلك بـــاتخــاذ اسـم كـــاذب او صفــة

غير صحيحة.
واخيـراً: وملـا كـان الغـش واخلـديعـة
هـو مبنـى جرميـة االحتـيال غـرضه
سلـب ثــــروة اجملـنـــــى علــيه كـلهــــا او
بعـضهــا، فــان مـن املـنـطـق أن يكــون
اجملنـى عليه قـد تخلـى عن حـيازته
املـــال وسلـمه الـــى اجلـــانـي نـتـيجـــة
الستعمـال وسيلـة االحتيـال وحتت
تــأثيـرهـا . فـيجـب ان تكـون وسـيلـة
االحتيـال سابقـة على تـسليم املال.
واذا لـــم يــكـــن ذلــك ظـــــــــاهـــــــــراً مـــن
الـواقعة فال تـنطبق مـادة االحتـيال
على ذلك، انها تقع يف احلالة التي
لـوال االحـتيـال ملـا مت تـسلـيم املـال،
أي ان تكــون هـنـــاك عالقــة سـبـبـيــة
بني الطرق االحـتيالية املـستخدمة
وتسلـم االموال. ويتـوفر الـشروع يف
جـــــرميـــــة االحـتـيـــــال إذا مـــــا القـــــى
اجلـــانـي بـــوسـيلـــة االحـتـيـــال الـتـي
اعـدها لالسـتيالء على مـال اجملنى
عليه فـاكتشف االخيـر تلك احليلة
ولـــم يــــــسـلـــمـه املــــــــال وهـــي صــــــــورة
اجلـرميـة اخلـائبـة. او لـم يكتـشفهـا
وضـبــطـت اجلــــرميــــة وقـت تـــسلـيـم
املال وهي صورة اجلرمية املوقوفة.

وتلـتقي جـرميــة االحتيـال وجـرميـة
اسـتغالل الـنفــوذ بــالـنفــوذ املــزعــوم
حـيث تتحقق به جـرمية االحـتيال،
ونقـصد بالـنفوذ املزعـوم ما ورد من
شروط حتقق جرمية االحتيال من
اتخـــــاذ اســم كــــــاذب او صفـــــة غــيـــــر
صحــيحــــة. امــــا اوجـه اخلالف بـني
جرميـة االحتيال وجرمية استغالل

النفوذ فتظهر يف:
1- تــتـحـقـق جـــــــرميـــــــة االحــتــيـــــــال
بـــاسـتخـــدام الــطـــرق االحـتـيـــالـيـــة
والـــنفـــــوذ املـــــزعـــــوم، امـــــا جـــــرميـــــة
استغـالل النفـوذ فـتحقق بـاعـتمـاد

النفوذ احلقيقي واملزعوم.
2- القصد يف جـرمية االحتيـال هو
احلصـول على مـال منقـول مملوك
لـلـغـــيـــــــر- يف حـــني ان الـقــــصـــــــد يف
جرمية استغالل النفوذ هو حتقيق

هدف مقابل مادي او معنوي.

للتأثـير يف اجملني علـيه من املقدرة
علـى تعيني املـوظفني امنـا كان غـير
صـحــيـح، واالوراق الــتــي قـــــــدمـهـــــــا
لـيــــدعـم فــيهــــا ادعــــاءه امنــــا كــــانـت
مــــــزورة وعــنــــــدئــــــذٍ تــنـــطـــبق مــــــادة
االحــتــيـــــال قـــــانـــــونــيـــــاً إذ تـــــوفـــــرت
شـروطهـا وهـدفهـا هـو اغـتيـال مـال
الـغيـــر حتت تـــأثيــر الــوسـيلــة الـتي
اسـتعملهـا. وهـذا آخـر قـد استخـدم
النـشــر يف الصـحف عن مـشـروعـات
كـاذبـة - تــأسيـس شـركـة او شـركـات
لــنـــــــوع معــني مــن الــنـــــشـــــــاط، وانه
يـــطلـب مـــــوظفـني لـلعـمـل علــــى ان
يقــــدمــــوا مـبـلغــــاً كـتــــأمـيـنــــات قــبل

التحاقهم بالعمل .
ان نــــشـــــر هـــــذا املــــشـــــروع الـكـــــاذب-
مكــاتب وعنـاويـن الشـركـة املـزعـومـة

مخالف القانون.
النشر يف الصحف

ان مـجــــــــرد الـــنــــــشــــــــر يف الــــصـحـف
ووجــــود املـكـتــب تعــطـي الــثقــــة الن
يسلم اجملنى عليه النقود على رقم
احلـسـاب الــذي ستــودع فيـه النقـود
يف الــبــنـك. الــنـــــشـــــــر يف الــــصـحـف
يعطـي االكاذيب ثـقة حتمـل اجملنى
علـيه لـتـــسلـيـم مــــاله- لــــذا يعـتـبـــر
الـنشـر وبـاحلـالـة املـذكـورة - الـشيء
اخلـارجي الـذي ايد مـزاعم اجلـاني
يف اظهـــــاره نفــــسه بـــشـكـلهـــــا غــيـــــر
الـصحـيح. ان الـطــرق االحـتيـــاليــة
هــنـــــــا لــم تـكــن مــبـــــــاشـــــــرة بـل هــي
اسـتعانة اجلـاني بنشـر اعالنات عن
نفـــسه وعـن مــشــــروعه ونــشـــره عـن

الـنــصـب واالحـتـيـــال. ان الــظـــروف
الـتـي مـن شـــــانهـــــا تقــــويــــة الـكــــذب
والبــاسهــا ثــوب الـصـــدق التـظــاهــر
مبــظــــاهـــــر العــظـمــــاء مــن مالبـــس
وخـــدم وسيــارات او االتـصــال بــذوي
املــنـــــاصــب املهــمـــــة ومــصـــــاحــبــتهــم
وزيـــــارتهــم- او الـــظهـــــور بـــــاملـــظهـــــر
االنسـاني الـذي همه خـدمة الـناس
وال يـهـــمـه غـــيــــــــر ذلــك ســـبـــيـالً، ان
اجلهــــد الــــذي بـــــذله يف احلــصــــول
علــى قـطع االراضـي هــدفه خــدمــة
الـــنـــــــــاس ال غـــيـــــــــر، وان الـــتـــــــــوزيـع
سـيـــشــمل مـن سـيـــــدفعــــون الـثـمـن
وحــسـب االسـبقـيـــة. وعـنـــدئـــذٍ كـــان
الـناس وحـسب التـسلسـل قد وقـعوا
حتـت حــــالــــة الـنــصـب واالحـتـيــــال

وباتخاذ اساليب كاذبة.
لقـــد ظهـــرت يف مجـتـمعـنــا حــاالت
تـفنن فـيهــا احملتــالــون يف اصــطيــاد
ضحـاياهم واغتيـال اموالهم، وبدت
هـذه احلاالت تـصل القضـاء تبـاعاً.
هـــذا يـــدعـي ان مـن االمـــور اخملـــول
بهـــــــا تعــيـــني االشخــــــاص يف احــــــد
البنـوك او يف الشـرطـة او ايـة دائـرة
يحـددهـا اجلــاني، ويـؤيـد دعـواه يف
انه يحـمل اوراقـاً تـشهــدُ حقـيقـتهـا
بـــــاطالً مــن انهــــا صــــادرة مـن هــــذا
الــبــنـك او هـــــــذه الـــــــدائـــــــرة والــتــي
مبقـتــضـــاهـــا يـتـم تعـيـني املــــوظف.
فـأنخدع اجملنى عليه بذلك وسلمه
املــبـلغ الـــــــذي طلـــبه مـــنه لــيـكــــــون

تأميناً.
هـذه الواقعـة وغيـرها تـكون جـرمية
نصب واحتـيال، الن ما ادعاه املتهم

أي ان الطـرق االحـتيـاليـة تفتـرض
الكذب وتؤسس عليه فعالً.

ولـكـن هـل يعـتـبــــر الـكــــذب اذا كــــان
مجــرداً عــاريـــاً ومهـمــا كــانـت قـــوته
ودرجـته يف االيهــام مكــونــاً للـطــرق
االحـتـيــالـيــة فـيــوفــر الــركـن املــادي
للجرمية!!.. فأذا سلم اجملنى عليه
مـاله حتت تـأثيـره وحتقيق القـصد

اجلنائي فتكون اجلرمية تامة.
يقظة املواطن

لـكــن ســــــؤاالً يـــطـــــــرح نفـــــسـه.. هل
يـنبغـي ان يتـوفـر لـدى الفــرد بعض
اليقـظـة لـيتـمعن فـيمــا يلقــى اليه
مـــن اكـــــــــاذيـــب فـــــــــان اهـــمـل وقـعـــت
نـتيجـته علـى عــاتقه وحــده !! وهل
يـــتــــطـلـــب االمـــــــر ان يـحـــــــاط ذلـك
الكـذب مبـا يـؤثـر يف عقيـدة اجملنـى
علـــيه ويــــــدعــــــوه الــــــى االســتـــــسالم
والـــتـخـلـــي عـــن حـــيــــــــازتـه لـلـــمــــــــال
وتـــــسلــيـــمه لـلجـــــانـــي. أي يجــب ان
يكون اجلانـي قد قام باعمال مادية
او مظـاهـر خــارجيـة حتـمل اجملنـى
علـيـه علــــى االعــتقــــاد مبــــا عــــرضه
اجلـــانـي وبــصحـبـته. ويــسـتـــوي  يف
القـانون ان تكون االكـاذيب الصادرة
عـن الفـــرد شفـــويـــة ام كـتـــابـيـــة الن
درجـتهــا يف االيهــام واحــدة، وهي ال
تعـدو مجـرد ذكـر امـر غيــر صحيح.
علـى ان مـا يـجب تـوفـره الـى جـوار
الكـذب مـا يـؤيـده ويـوحـي بصـدقه .
وعــنـــــدئـــــذٍ يــــســتلــم اجملــنــــــى علــيه
ويـحــمـلـه ذلـك الـــــــى الــتـخـلــي عــن
حــيـــــازة املـــــال  مـــــوضـــــوع جـــــرميـــــة

صحـيح ســيكـــون هـــدفه او صـنعـته
غـيـــــر  صحــيحـــــة -نـــــوع مـن انـــــواع
النـصب واالحـتيـال ويـقع من يقـوم
مبـــثل هـــــــذا الفـعل حتــت طـــــــائلــــــة

القانون.
اركان اجلرمية

ال شك ان يف هــذه اجلــرميــة ثالثــة
اركان هي 

االول: وسـيلــة الـنـصـب واالحـتـيــال
وتشكل الركن املادي.

الـثــــانـي: هــــو مــــوضــــوع اجلــــرميــــة
والـثــــالـث هــــو الــــركـن االدبـي - أي

القصد اجلنائي..
فـاالحـتيـال بــاختـصـار هـو الـصفـة
غـيـــر الــصحــيحـــة بــــالقـيــــام بعــمل
وذلك بــانتحــال وظيفــة او مهنـة او
قــرابــة الحــد املـســـؤولني او أي امــر
فيه خداع ونصب وايهام واحتيال.

فـاالحتيـال اذن هـو االسـتيالء علـى
احلـيــــازة الكــــاملـــة ملــــال الغـيـــر عـن
طــــريق اخلــــداع بحـيـث تـــسفـــر عـن
تــسلـم هـــذا املـــال مـن قـبل اجلـــانـي

من اجملني عليه.
نـصت الفقـرة االولى مـن املادة 456
من قانون العقـوبات رقم 111 لسنة
1969 علـــى " يعـــاقـب بـــاحلـبــس كل
مـن توصل الـى تسلم او نقـل حيازة
مــال منقـول مملــوك للغيــر لنفـسه
او  الــى شخص آخـر وذلك بـاحـدى

الوسائل االتية:
1- باستخدام طرق احتيالية.

2- بـاتخـاذ اسم كـاذب او صفـة غيـر
صحـيحــة او تقــريــر امــر كـــاذب عن
واقـعيــة معـينــة متــى كــان من شــأن
ذلـك خـــــداع اجملــنــي علــيه وحــمـله
علــى الـتــسلـيـم . اذن اجلــوهــري يف
االمـــر  ولـتـحقـيق انــطـبـــاق الـنــص
القانوني عـلى الواقعة هـو الوسيلة
الـتي يـسـتعـملهـا اجلــاني لـتحقـيق
ما يـهدف اليـه وهو االستـيالء على
مــنقـــــول مملـــــوك للــمجـنـــــى علــيه
ويجـب ان تكــون الــوسـيلــة احـتيــاالً
وذلك بـاسـتعمـال طـرق احـتيــاليـة،
واتخــــاذ اسـم كـــــاذب او صفــــة غـيــــر
صـحيحــة، او تقـريـر امـر كــاذب عن
واقعـة معينـة. والطـرق االحتـيالـية
الـتـي يقـــوم بهـــا اجلـــانـي واملـتـمـمـــة
لفعله هو ان يظهر مبظهر خارجي
يـوحي بـانه يحمل صـفة صحـيحة،
بــكــــــــونـه رجـالً كـــبـــيــــــــراً يف الــــــسـلـــم
الـوظـيفي، او انـه ميكنـه حتقيق مـا
يــــطـلـــبـه اجملـــنــــــــى عـلـــيـه لـعـالقـــتـه
مبــــوظف كـبـيــــر يف الــــدولــــة او ايــــة
وسـيلة يلجا اليها اجلاني يف سبيل
حتقــيـق الغـــــرض الـــــذي فــيه مـــــال
اجملـنى عليـه قد انتقل الـى اجلاني
وبـأمــور غيـر صـحيحــة مت البـاسهـا
ثــوب صــدقٍ لـتخـــدع اجملنــى علـيه.

بغداد/ احملامي هاتف االعرجي

بابل- مكتب املدى -محمد هادي
يعـتبر اجلـانب التمـريضي مـن اجلوانب
املهــمــــــة يف اجنـــــــاح املهــمــــــة الـعالجــيــــــة
والـوقـائيــة للمــريض وهـي املتـممـة ملهـام
الــطـبـيـب املعــــالج وبـــالـنــظـــر ملـــا عـــانـــاه
املـمـــرضـــون مـن اهـمـــال يف عـــدم تـــوفـــر
مـــــســـتلــــــزمــــــات الــتــــــدريــب لــتـــطــــــويــــــر
امكــانيـاتـهم العـمليــة والثقــافيـة لــذلك
ارتــــــــأت مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن املـــمــــــــرضـــني
واملمــرضــات يف احللــة تــاسيــس جمـعيــة
غــــايــتهــــا تقــــدمي اخلــــدمــــات اجملــــانـيــــة
للمـواطـنني. ويف زيـارة قــامت بهـا املـدى
الــى الــسـيــد سـتــار فــاهـم كــاظـم رئـيــس

اجلمعية كان لنا هذا احلوار.
* ما اهداف جمعيتكم؟

- ان اهــداف جـمعـيـتـنــا تـطــويـــر العـمل
التـمريضي واملـساهمـة الفعالـة لالرتقاء
بـــــــالـــــــوعــي الــــصـحــي والــثـقـــــــايف لـــــــدى
)الكـوادر( الـتمـريـضيـة وكـذلك تــشجيع
روح البحث والـدراسـة االبـداع واملطـالبـة
بحقـــوق املمــرض والــدفــاع عـنه وكــذلك
الـتنــسيـق مع اجلهــات الــرسـميـــة وغيــر
الــــــــرســـمـــيــــــــة مبــــــــا يـخــــــــدم الـعـــمـلـــيــــــــة

التمريضية.
* مم تــــتــــــــــــالـف الـهــــيــــئــــــــــــة االداريــــــــــــة

جلمعيتكم؟
- تـتــــألـف الهـيـئــــة االداريــــة مـن تـــسعــــة
اعـضـــاء وثالثــة اعـضــاء احـتـيــاط وهـي
ملــزمــة بـتنـفيــذ القـــرارات والتـــوصيــات
الـتـي تقـــررهـــا الهـيـئـــة العـــامـــة وكـــذلك
وضع املـنـــاهج لــدورات الـتـمــريـض الـتـي
تـقيـمهـــا اجلمـعيـــة ومتــابعــة كل االمــور
االراديـة والتواصل مع اجلهات الرسمية

االخرى.
* مـــا الـــدورات الـتـي مت افـتـتـــاحهـــا مـن

قبلكم؟
- مت افـتـتـــاح ثالث دورات اشـتـــرك فـيهـــا
العــديــد مـن املــواطـنـني وحــصلـــوا علــى
معلـومـات مـركـزة عـن مهنـة الـتمـريـض
مجــانــًا وبـــدون مقـــابل ونحـن بــدد فـتح
دورة جـــديـــدة يف الــشهـــر املقـبل وكـــذلك
قـامـت اجلمـعيـة بـزيـارة كــردستــان بنـاًء
علـى دعوة من نقابة ذوي املهن الصحية

يف السليمانية.

الناصرية/ املدى
بــإشــراف االسـتـــاذ سلـمــان شـــريف دفــار نــائـب رئـيــس
مجلس محـافظة ذي قـار جرت يف اجمللـس البلدي يف
النـاصريـة عمليـة انتخـابيـة لشغل مـنصب قـائمـمقام
مـدينـة النـاصـريـة اسفـرت عن فـوز الـسيـد علي حـسن
غـضبــان )بكـالـوريـوس علــوم سيــاسيـة( مـن بني اربعـة
مرشحني شـاركوا يف االنتخـابات حيـث حصل على 13
صـوتــاً من اصل 19 صـوتـاً هـذا وقـد اقـتصـرت عـمليـة
التصـويت علـى اعضـاء اجمللس الـبلدي يف الـناصـرية
الـذي صوت عـلى اول قـائممقـام لفـترة مـا بعـد صدام

هلسنكي/ خاص املدى
تلـبيــة لــدعـــوة من )هـيئـــة تنـسـيق
القـــــوى الــــســيـــــاســيــــــة العـــــراقــيـــــة
العـاملـة يف فـنلنـدا( يف العــاصمـة
هلــسـنكـي يف الــســـابع مـن الــشهـــر
احلالي عقـد اجتماع ملناقشة ورقة
عــمـل مقـــــدمـــــة مــن قــبل )هــيــئـــــة
الــــتــــنــــــــســــيـق( ألجـل الــــتــــــــشــــــــــاور
والـتبــاحث إلنـشـاء اطــار تنـظيـمي
دميـقـــــــــراطـــي ميـــثـل اجلـــــــــالـــيـــــــــة
العــــــراقــيــــــة يف فـــنلــنــــــدا ويــنـــــسق
نــشـــاطــــاتهــــا وفعـــالـيــــاتهــــا، وفقـــاً
آللـيـــات عــمل دميقـــراطـيـــة متـتـــاز
بـالـشفـافيـة واحتـرام الـرأي اآلخـر
وال تـــسـتـثـنـي احــــداً، وبعـيـــدة عـن
اسلـوب احملاور واالفـكار الـطائفـية
والـشــوفيـنيــة والتـعصـب، وتتجـنب
تهـمـيــش اي طـــرف واسـتـثـنـــائه او
الغــــاء دور االحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة
املناضلـة حتت حجج واهيـة تدعي
االسـتقاللـيــة. وحـضــر االجـتـمــاع
حشـد من ابـناء اجلـاليـة العراقـية
مـن العـــرب واالكـــراد والـتـــركـمـــان،
ومــن مخــتـلف الــطــيـف العـــــراقــي
الــــديـنـي واالثـنـي، مـن الــصــــابـئــــة
واملـسلـمني، الـشيعـة والـسنــة، ومن
الـنـــاشـطـني يف العـمل الــسـيـــاسـي
والــــثـقـــــــــــايف واالجــــتــــمـــــــــــاعــــي يف
منـظمـات اجملـتمع املـدني، اضـافـة

االعالن عن تشكيل جملس رابطة اجلالية العراقية
يف فنلندا 

ومت اخـتـيــــار )جلـنــــة تــنفـيــــذيــــة(
إلدارة الـعــــمـل واتـفـق ان تـعــــمـل كـ
)جلنة حتـضيريـة( لالعداد ملـؤمتر
عـــــام يــتــم مــن خـالله مــنـــــاقــــشـــــة
الوثائق واقرارهـا وانتخاب اعضاء
)مجلس رابـطة اجلـاليـة العراقـية
يف فـنلـنـــدا(، واتـفق علـــى تـــشكـيل
عـدة جلـان مخـتصـة تـعمل بـشكل
متناسق وتتـوزع بينها مهام العمل
بــإشــراف اللـجنــة الـتنـفيــذيـــة من
اجـل تنـفيــذ بــرنــامج اهــدافه شــد
ابــنــــــاء اجلــــــالــيــــــة الــــــى الــــــوطــن
والتواصل احلضاري مع الثقافات
االخرى، ومت التـأكيد علـى اعتماد
اساليب وآليات دميقراطية حتترم
الـرأي اآلخـر وتـنبــذ روح التعـصب
والــطــــائفـيــــة. ان مـجلـــس رابــطــــة
اجلـالية العـراقية يف فنـلندا يهيب
بـكل ابـنــاء اجلــالـيـــة العــراقـيــة يف
فنـلنــدا، ومـن مخـتلف القـــوميــات
والــــطــــــــوائـف، االلـــتـفــــــــاف حــــــــول
نــــشــــــاطــــــات مـجلــــس الــــــرابـــطــــــة
واملـشــاركــة يف الـعمـل والنـشــاطــات
ودعــــــم جلــــــــــــــــانــه اخملــــــتـــــــــصــــــــــــــــة
بـــاالقـتـــراحــــات واملالحــظـــات، مـن
اجل تـــــوحــيـــــد نــــشـــــاطـــــات ابــنـــــاء
اجلـــالـيـــة، ودعـم مــسـيــــرة شعـبـنـــا
ووطـنـــا لـبـنـــاء عــــراق دميقـــراطـي

تعددي موحد.
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الــى ممـثلـي االحــزاب الــسـيــاسـيــة
املـــمـــثـلـــــــة يف هـــيـــئـــــــة الـــتـــنــــــســـيـق
)االحـــزاب هـي: االحتـــاد الـــوطـنـي
ــــــــــــــانــــــي، احلــــــــــــــزب الـــكــــــــــــــوردســــــت
الــــــدميقــــــراطــي الـكــــــوردســتــــــانــي،
اجمللـس االعلـى للثـورة االسالميـة
يف العــــــراق، احلــــــزب الـــــشــيــــــوعــي
العـــراقي، احلــركــة الــدميقـــراطيــة

اآلشورية.
وبعـــــد مـنـــــاقـــشـــــات دميقـــــراطـيـــــة
ومــســـؤولـــة حـــول مـــا ورد يف ورقـــة
العــمل الـتـي ســبق تــــوزيـعهــــا بـني
ابنـاء اجلــاليـة، تـوصل اجملـتمعـون
الى اجراء تعديـالت عديدة عليها،
من خالل مقـترحـات بنـاءة تسـاند
انـــشــــاء مـجلـــس الــــرابــطـــــة علــــى
االســـس الــــدميقــــراطـيــــة وبحـيـث
يـشـمل جمـيع ابنـاء اجلــاليــة ومن
كل الــطـيـف العــــراقــي وال يقــصـي
ويـسـتثـني احــداً. مت االتفــاق علـى
اخـتـيـــــار اسـم )رابــطـــــة اجلـــــالـيـــــة
العــــراقـيــــة يف فــنلـنــــدا( واتـفق ان
يكـــون )مجلـس الــرابـطـــة( مكــونــاً
مـــن 28 مـقـعــــــــداً، يــكــــــــون متـــثـــيـل
املــسـتـقلـني فـيه، ومـن كل الــطـيف
العــــــراقــي، بـ 13 مـقعــــــداً، ويـكــــــون
هــــنــــــــــاك 15 مـقـعــــــــــداً لـالحــــــــــزاب
الــــســيـــــاســيـــــة املــمــثلـــــة يف هــيــئـــــة

التنسيق توزع بينها بالتساوي.
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جمعية التمريض يف بابل

مسامهة جمانية لتقديم اخلدمات الصحية للمواطنني
فتح دورات للتدريب على بعض االستخدامات الطبية العائلية 

املدينة. 
* هل راعيتم وجـود اجلانب الـنسوي يف

جمعيتكم؟
- املمـرضات مالئكـة الرحمـة وجمعيـتنا
تـضـم ضمـن جلنـتهــا التــأسيــسيــة وهن
ممـرضـات جـامعيـات ومـنهن علـى سبيل
املثـال جنـان رشيـد علـوش ومكـارم وهاب
اضــــافــــة الــــى عـــشــــرات مـن املـمــــرضــــات
اللــواتي سـاهـمن ويـسـاهـمن يف الـدورات

التي تقيمها اجلمعية.
وعن اخلدمـات التي تقدم البنـاء املدينة
حدثنـا السـيد علي طه مـسؤول الـوحدة
الــثقــــافـيــــة قــــائاًل ان اجلــمعـيــــة قــــامـت
بتـوزيع كـراريـس تـوجـيهيــة للمـواطـنني
تبني لهم االجراءات التي تتخذ ملعاجلة
حـاالت االسهال واحلـمى.فيـما اوضحت
اميـنة سـر اجلمعيـة جنـان رشيـد علوش
ان اجلمعيـة ستقـوم بفتح دورات خـاصة
بــالنـسـاء احلـوامـل والعنـايـة بـاالطفـال
وخاصـة الوالدات احلديثة وان اجلمعية
علـى امت االستعـداد لبــذل  املسـاعـدة يف
احلـــاالت الـطـــارئـــة الـتـي يـتعــــرض لهـــا

املواطن.
آخــر املـتحـــدثني كــان الــسيــد عـلي عــون

الذي قال:
- ان االكـثــــار مـن الــــدورات ومـــســــاعــــدة
املـتـعففـني وتـــسهــيل تقـــدمي اخلـــدمـــات
الــصحـيـــة الــســـريعـــة للـمـــواطـنـني مـثل
قــيـــــــاس الــــضغــــط وتخـــطــيـــط الـقلــب
والعالجــات البـسـيطـة مجـانـًا هـو غـايـة
اجلـمعـيــة ونـتـمـنــى ان نــوفق يف خــدمــة

املواطن العراقي. 

* مـا الفروقـات بني مـؤسسـات كردسـتان
العراق ومؤسساتكم؟

- مــن خالل جتـــــوالــنـــــا يف املـــــؤســــســـــات
الـصحـيــة يف شـمــالـنــا احلـبـيـب وجــدنــا
فــرقــًا كـبيــرًا والحـظنــا حــاالت ايجــابيــة
مـنعـــًا نـظـــام املــسـتـــشفـــى هـنـــاك درجـــة
ممـتـــازة ونـظـــام الفـنـــدقـــة لـكل مـــريـض
والــزي الــذي يــرتـــديه املــريـض واملـــرافق
وكذلك منع الـتدخني باتـًا والشيء املهم
هـو رفع الفروقـات بني الطبيـب واملريض
وهـذا ال ميـنع من وجـود سلـبيـات لــدينـا
علـيهــــا بعــض املالحــظـــات ومـنهـــا عـــدم
وجــود استمـارة تـوثيق خـاصـة بـاملمـرض
تـضـمــن حقه ملـمـــارسـته الـتـي يقــــدمهـــا
لـلمــريــض. وعنــد الـتقـــائنــا بــالــسيــد د.
محـمـــد هـــوشـيـــار مــســـؤول الــصحـــة يف
كــــــردســتـــــــان طلــب مــنــــــا تــنـــظــيــم دورة
للـعنـاصـر الـتمـريـضيــة هنـاك وبــالفعل
فقــد جنـحت الــدورة بــشهــادة االخــوة يف

كردستان.
* من يقدم لكم الدعم؟

- الـعمـل يف اجلمـعيــة طــوعـي وجمــاعي
وارادي، الغــايــة االســاسـيــة مـنه خــدمــة
هــذه املـهنــة االنـســانيــة ولكـننــا يف نفـس
الــوقت كنـا نـتمنــى ان نتلقـى الــدعم من
الــــدوائــــر وخــــاصــــة دائـــــرة صحــــة بـــــابل
وكذلك ان تـأخذ املنـظمات اجلـماهيـرية
دورهــــا املـتـمـيــــز لغــــرض تــطــــويــــر عــمل
اجلـمعيــة ومن خالل املـدى الغـراء اوجه
دعـــوتي الــى الـســـادة امليـســـورين يف بــابل
لــشـمـــولهـم بــدعـم اجلـمعـيــة ورعــايـتهــا
كــــونهــــا تــــؤدي خــــدمــــات مهـمــــة البـنــــاء انتخـاب قـائـممقـام مـدينـة النـارصيـة 

حيـث ان منــصب قـــائمـمقــام مـــدينـــة النــاصــريــة ظل
شاغراً طـوال الفترة التـي اعقبت سقوط الـنظام. من
جهـة اخـرى وزع مجلـس محــافظـة ذي قــار وفق نظـام
القــرعــة 50 كــرسيــاً للـمعــوقني كــانت قــد تبــرعـت بهــا
احـدى املنظمات االنـسانية العـاملة يف مديـنة البصرة
وقـال مصـدر مطلع: لقـد شكل اجملـلس جلنـة برئـاسة
احد اعـضاء اجمللس واشراف ممثل دائرة الصحة ومت
توزيع الكراسي يف ضوء التقارير الطبية وكتاب تأييد
من مـركز رعـاية املعـوقني يؤكـد عدم استـالم الشخص
املـعــــنــــي ألي كــــــــــــرســــي مــــن املــــــــــــركــــــــــــز املــــــــــــذكــــــــــــور.

بغداد/ سناء النقاش
شــــاركـت اكـثــــر مـن 40 امــــرأة يف الــــدورة
الـتــدريـبـيــة االولــى يف حقــوق املــرأة مـن
)7-9( كـــانـــون االول احلـــالـي يف مـــركـــز

البحوث النفسية يف جامعة بغداد.
وقــال الــدكـتــور احلــارث عـبــد احلـمـيــد
حـسن عميـد مركـز البحـوث النفسـية ان
هـذه الـدورة تعـد نقلـة جـديـدة يف دراسـة
حقــوق االنـســان ودور املــرأة العــراقيــة يف
بــنــــــاء اجملــتــمع اجلــــــديــــــد وهــي تقــــــام
بالتعـاون مع منظـمة االمل العـراقية يف
اربيل  I.A.Aومـركـز البحـوث النفـسيـة
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ناشطات وحمارضات يؤكدن امهية مشاركة املرأة يف العملية السياسية
قـيـم حقــوق االنــســان وحقــوق املــرأة يف
املنــاهـج قبــول اكثــر احلــاضــرات يف حني
اعجـب اجلـمــيع بــبحـث الــسـيــــد سعـــد
سابط جابـر ملا حواه من معلومات قيمة
افـادت املـشـاركـات سـواء كـن صحفيـات او
طــبــيــبــــات او مــنــتــمــيــــات لـلجــمعــيــــات
الــسـيــاسـيــة حـيـث قــدم دراســة )حــالــة
مــشــاركــة املــرأة الــسـيــاسـيــة يف الــشــرق
االوســط درورس تـتـعلـم مــنهـــا(. واثـنـــى
السيـد د. محمد مطر من جـامعة جونز
هـــوبكـنـــز علــى الـتــزام املـــرأة العــراقـيــة
وجديـتها ومنـاقشاتـها التي اثـرت الدورة

وحققت اهدافها النبيلة.
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تـطلق بعض االلفـاظ يفهم مـنها املـذكر
واملـــــــؤنــث قـــــــائـالت: نـحــن نــبـحــث عــن
احلقـــوق املـفقـــودة ولـيـــس تغـيـيــــر لغـــة

القرآن الكرمي.
وشد بحث الدكتور احلارث عبد احلميد
حــــــول القــيـــــادة الــنــــســـــويـــــة )املـفهـــــوم
والتـطبـيقـات( احلـاضـرات ملـا حــوى من
معلـومات مـستفيضـة عن معنـى القيادة
وانــواعهــا ونـظــريــاتهــا ومنــاذج الـنــســاء
القـياديـات يف التـاريخ العـربي االسالمي

والوقت الراهن.
والقت دعوة الـدكتور عبـد اللطيف كرمي
من مركـز البحوث النـفسية الـى تضمني
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حـيـث ركـــزت الـبـــاحـثـــة علـــى اجلـــوانـب
الــسلـبيــة يف العالقــة بني املــرأة والــرجل
وجتـنـي اجملـتـمـع العـــراقـي يف اســـالـيـب
تعــامـله مع املــرأة حـتــى جـعلهــا وكــأنهــا
تـــــــــابـعـــــــــاً ذلـــيـالً لـلـــــــــرجـل يف حـــني رأت
املشـاركـات يف الـدورة ان للمـرأة العـراقيـة
حضوراً واضحاً وفاعالً يف جميع نواحي
احلـيــاة فـمــنهـن الــطـبـيـبـــة واملهـنــدســة
ـــمـــــــــة واملـــــــــدرســـــــــة واالم واالخـــت واملـعـل
ـــة والــسـيـــاسـيـــة والقـيـــاديـــة واملـنــــاضل
مبختـلف املشـارب واالجتـاهـات. ورفـضت
املشـاركات يف الـدورة ما طـرحته البـاحثة
حـول ضرورة تطـوير اللغـة العربيـة التي
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وتـوعية الـنساء حـول حقوقهن واالعالن
العاملـي حلقوق االنـسان وحقـوق الطفل
االجـتـمــاعـيـــة والقــانــونـيــة ودورات عـن

اجلندر )النوع االجتماعي(.
امــا الــدكـتــور مــظفــر جــواد احـمــد مـن
مركـز البـحوث الـنفسـية فـقد قـدم بحـثاً
عـن حقــوق املــرأة يف االسالم مــؤكــداً انه
ليس داعيـة اسالمياً بقـدر ما يبحث عن
حقوق املراة بوصفها حقوقاً لالنسان يف
حني  اثار بحث احملامية أن جورج هرمز
مــن مــنــتـــــدى االفق اجلــــديـــــد للــمــــرأة
واملــوســـوم العــنف املـــوجه ضــد املــرأة يف
اجملـتـمع العــراقـي جــدالً كـبـيــراً وواسعــاً
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 PROومـنتــدى االفق اجلـديـد لـلمـرأة
  NHFWوبـإسهـامـة جـادة وكبيـرة من
كلـيــة الــدراســات الــدولـيــة املـتقــدمــة يف

جامعة جونز هوبكنز االمريكية.
وشــارك يف القــاء احملــاضــرات املـهنــدســة
تـــاال علـي والـتـي حتــدثـت عـن جــمعـيــة
االمل العــراقـيــة بكــونهــا تــأســسـت عــام
1992 وهـدفهـا خـدمـة االنـسـان العــراقي
بتقدمي خدمات صحـية ومشاريع تنمية
اضــافــة الــى نــشــاطــات ثقــافـيــة ودورات
تقـوية للـطلبة فـضالً عن اقامـة معارض
الفـنــون الـتــشكـيلـيــة وتقــدمي خــدمــات
اجتماعية للنساء من الطبقات الفقيرة
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يف الدورة التدريبية االولى حلقوق االنسان 

ذاكرة املعتقالت

العدد )276(السبت)18(كانون االول 2004
NO (276)Sat. (18) December


