
بغداد/ القضاء

تزاي��������دت في اآلونة األخيرة عمليات االبتزاز املالي الذي 
يمارسه أفراد وعصابات ضد الفتيات بعد اإليقاع بهن 
عن طري��������ق مواقع التواصل االجتماع��������ي، وتعد جريمة 
التهديد بنش��������ر الصور الش��������خصية والعائلية أهم تلك 
الجرائم التي تقبع عل��������ى طاوالت القضاة، إال أن تعاون 
بعض الضحايا املبكر م��������ع القوات األمنية والتبليغ قد 

يساهم في القبض على الجناة.
 إح��������دى قصص االبتزاز الكثيرة كانت ضحيتها آنس��������ة 

أربعينية تعمل موظفة في إحدى دوائر الدولة وتسكن 
مع عائلتها الصغي��������رة املتكونة من األب واالم الكبيران 

في السن وأخ متزوج ولديه ثالثة أطفال.
وتبتدئ قص��������ة املوظفة عندما أقدم ش��������اب على التعرف 
عليها في احد مواقع التواصل االجتماعي "الفيس بوك" 
وطل��������ب منه��������ا ان يقابل والدتها لكي يتق��������دم لها للزواج، 
وبالفع��������ل تم اللق��������اء بينهما وكان الحدي��������ث عن الظروف 
املادي��������ة واملعيش��������ية لهم��������ا وكان االتف��������اق ه��������و أن يعطى 
فرصة زمني��������ة قصيرة لكي يقوم بترتيب األمور املتعلقة 
بال��������زواج. وبعد هذه الخط��������وة التي تع��������د بمثابة إثبات 

حس��������ن نية الرجل بدأ الحديث املستمر بينهما من خالل 
االتصاالت الهاتفية واملراسلة حول حياتهما املستقبلية 
املش��������تركة، وعندها قام الش��������اب بطلب لق��������اء آخر إذ أصر 
عل��������ى ذلك وبالفعل ت��������م اللقاء في منتزه ال��������زوراء ببغداد 
وعند جلوس��������هما في أح��������د األركان الهادئة ف��������ي املتنزه 

حاول الشاب االقتراب منها.
وبع��������د يوم واحد من اللقاء تغير أس��������لوب الرجل ليطلب 
منها مبلغا من املال وقدره خمس��������ة ماليني دينار، وعند 
سؤالها عن أس��������باب هذا الطلب كان الجواب لغرض سد 
احتياجات خاصة وأكد عليها أن يكون اليوم التالي هو 

موعد جلب املبلغ. واستمرت اتصاالته عن طريق الهاتف 
ف��������ي اليوم التالي، لكن كان الجواب من قبلها "ال املك هذا 
املبلغ" إال أنها فوجئت بقيام الرجل بتهديدها من خالل 
إمكانية نش��������ر ص��������ور على مواقع التواص��������ل االجتماعي. 
وعند الس��������ؤال عن ماهية الصور كان الجواب أن أرس��������ل 
لها مجموعة صور ما التقطها لها في متنزه الزوراء في 
أوض��������اع تظهرها قريبة جدا منه وكانت قد التقطت هذه 
الصور من قبل احد األش��������خاص ت��������م االتفاق معه لغرض 

ابتزاز املرأة بها.
التفاصيل ص4

شابان أوقعا فتاة في شرك االبتزاز االلكتروني.. لكنهما واجها السجن
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القاضي عبد الستار بيرقدار

املعروف أن القضاء يحتكم إلى القوانني في استصدار أحكامه، 
وأن القوان��������ني ال تحقق بالضرورة العدالة، فقد يخطئ في فهم 
أح��������د النصوص أو األق��������وال، وقد يك��������ون له رأي��������ه املخالف في 
تفس��������ير ن��������ص فتتأثر تقديرات��������ه، فقد يكون القاض��������ي غير ملم 
بجميع املواد التي تعينه على التقدير، وقد يخطئ في تفسير 
بعض النصوص، وق��������د يأخذ بظاهر النصوص، وقد يكون له 

تفسيره الخاص، وقد تكون القوانني بها عوار.
 في النهاية تتش��������كل قناعة القاضي ويصدر حكمه، وقد تكون 
األح��������كام متوافقة مع منطوق النص��������وص، وقد يكون بعضها 
بعيدا ع��������ن مفهومها، فاألحكام كما س��������بق وذكرن��������ا تقديرية، 
تخض��������ع ِلِحرفي��������ة القاض��������ي ومدى إملام��������ه بالقوان��������ني وفهمه 
لنصوصها وللقضية املنظورة، فهي ليس��������ت عملية حسابية، 
املدخ��������الت تفضي بالض��������رورة إل��������ى مخرجات بعينه��������ا، لهذا 
اختلف��������ت درج��������ات التقاضي، م��������ا التبس على قاض��������ي الدرجة 
األول��������ى ينب��������ه إليه قض��������اة االس��������تئناف، وما غاب ع��������ن قضاة 
االستئناف حضر أمام قضاة محكمة التمييز، الخطأ وارد ألن 
األحكام تخض��������ع لتقدير القاضي والخط��������أ وارد ألن املرجعية 
في القضاء القوانني التي وضعها مش��������رع، والخطأ وارد لكثرة 

القوانني وتعديالتها..
إذا كان األم��������ر على ما وضحنا، ما هو دور الضمير هنا؟، وهل 
هو الذي يس��������اعد القاضي على فهم النصوص؟ وهل اختالف 
األحكام يعني بالضرورة اختالف الضمائر؟، هل س��������وء تقدير 
قاض��������ي الدرج��������ة األولى يعن��������ي أن ضميره غائ��������ب أو باهت أو 
ضعي��������ف أو أن��������ه خالف ضمي��������ره؟ بالطب��������ع اإلجاب��������ة بالنفي، 
فالضمي��������ر لي��������س له محل م��������ن اإلعراب، وم��������ن يخالف ضميره 
ف��������ي القضاء مث��������ل من يخال��������ف ضميره ف��������ي الصحافة والطب 
والهندس��������ة والش��������رطة والجيش وال��������وزارة والوظيف��������ة، وهذه 
املخالفة في حد ذاتها خروج على القانون وليس خروجا على 
الضمي��������ر، فعندما نق��������ول فالن )الصحف��������ي، القاضي، الضابط، 
الطبيب..( قد خالف ضميره، نعني أنه خالف القوانني املعمول 
بها في وظيفته، وما يقال إن القاضي راعى ضميره في الحكم، 
ه��������و كالم مجازي ليس له محل من اإلع��������راب، ألن املفترض في 
القاض��������ي أو الضاب��������ط أو الصحفي أو االعالم��������ي أو املوظف أو 
الوزير أن يعمل بضمير، وأال يخالف شروط وقوانني وظيفته، 
إذا خال��������ف القاضي ضميره يعنى ان��������ه خالف قوانني وظيفته، 
وإذا حك��������م ضميره يعني أنه الت��������زم بقوانني وظيفته، الضمير 
مجرد آلة أو أداة لتثمني األفعال اإلنسانية، وليست أداة تساعد 
القاض��������ي على فه��������م النص��������وص أو تقدير األح��������كام، وحضور 

الضمير أو غيابه ليس له عالقة باألحكام وال بصحتها.

القضاء بين الضمير 
والقانون

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

)JAMC(

hjc.idep2013@gmail.com

اإلفتتاحية

نينوى / إيناس جبار

تعّطل��������ت الحي��������اة ف��������ي نين��������وى أثن��������اء 
احتاللها من قبل أعتى تنظيم إرهابي 
في التاري��������خ، وعلى الرغ��������م من الظالم 
الذي أغش��������ى املدينة خالل ه��������ذه املدة، 
كان ثم��������ة ضوء يب��������زغ للحي��������اة، إذ لم 
للمواطنني  القضائية  الخدمة  تتوقف 
باتخاذ املحاكم مقار بديلة طيلة فترة 
االحت��������الل، حت��������ى وصل��������ت بعض هذه  
الخدمات إلى مخيم��������ات النازحني في 
الع��������راء، وتحركت هذه املقار تقدما مع 

القوات املحررة.
وف��������ور تحري��������ر املدينة وق��������ف القضاء 
ليق��������ول كلمت��������ه على الرغم م��������ن تحول 
ممتلكات��������ه ودوره إل��������ى أنق��������اض. كادر 
"القض��������اء" تج��������ّول ف��������ي أروق��������ة محاكم 
نين��������وى والحظ إقب��������ال املواطنني بثقة 
إلى طاوالت القضاة إلنجاز معامالتهم 
ومصالحه��������م أو لإلبالغ ع��������ن أي حالة 

مريبة كي ال يلدغوا من جحر مرتني.
أعم��������ال وإنج��������ازات وإحصائيات عمل 
في مدة قصيرة كشفت عطش القاضي 
واملواط��������ن لع��������ودة الحياة م��������ن جديد 

ملدين��������ة حضاري��������ة كبي��������رة تنهض من 
الرماد. 

إلى ذلك كش��������ف رئي��������س الهيئة الثانية 
في محكمة جناي��������ات نينوى القاضي 
يونس الجميلي في حوار موس��������ع مع 
"القض��������اء" أن "املرحلة الس��������ابقة كانت 
تشهد شحة في التبليغ عن اإلرهابيني 
أو الش��������هادة ضدهم من قب��������ل األهالي 
إال أن حاج��������ز الخوف قد تالش��������ى اآلن 
وبدأ األهال��������ي يبلغون عن كل صغيرة 

وكبيرة تحدث".
وأكد الجميل��������ي أن "التنظيم االرهابي 

ف��������ي ه��������ذه املرحل��������ة يعيش حال��������ة من 
االنهيار واالنكسار غير مسبوقة، ولم 
يع��������د يمل��������ك أي قدرة ملواجه��������ة القوات 
االمنية العراقية بأي مكان من األرض 

العراقية".
من جانبه، يقول القاضي رائد املصلح 
رئي��������س محكم��������ة التحقي��������ق املختصة 
بقضايا اإلرهاب في نينوى إن "تشكيل 
املحكمة أعيد في العام 2016 في قاعدة 
س��������بايكر في صالح الدين بعد ش��������هر 
م��������ن عمليات تحري��������ر املوصل بظروف 
صعب��������ة للغاية حيث ش��������رعت املحكمة 

بعملها بواسطة قاض واحد على غرار 
محكم��������ة تحقيق نينوى داخل املوصل 
وم��������دع عام واح��������د ثم انتقل��������ت بعدها 
ال��������ى التون كوبري ومن ثم الى مديرية 
االس��������تخبارات وإلى مخمور فالقيارة 
حيث تم إش��������غال بناي��������ة مؤقتة إلى أن 
ت��������م االنتقال إل��������ى الحمداني��������ة، وكانت 
هناك محكمة جناي��������ات واحدة بعدها 
كنا بحاجة إلى مكان فافتتحناها في 

القوش".

التفاصيل في الصفحات الداخلية

"             " تفتح ملفا من الموصل 
عن عودة الحياة وطي صفحة اإلرهاب

احملاكم مل تتوقف رغم االحتالل.. وقضاة عملوا يف خميمات النازحني

بغداد / محمد سامي

أعلن��������ت محكمة تحقي��������ق البي��������اع القبض على 
مجموع��������ة إجرامي��������ة تحترف س��������لب س��������يارات 
الحم��������ل الكبيرة بع��������د اعتراضها في س��������اعات 
متأخرة في الليل في الش��������وارع الس��������ريعة على 

أطراف العاصمة. وتعد الطرق الس��������ريعة التي 
تحيط العاصمة بغداد من أكثر األماكن تعرضا 
للعمليات اإلجرامية أو الجنائية الس��������يما في 
األوقات املتأخ��������رة من الليل عندما تكون حركة 

السير قليلة.
وكش��������ف قاضي تحقي��������ق محكمة البي��������اع رائد 

الدليم��������ي أن "املحكم��������ة صدقت أق��������وال عصابة 
مكونة من 7 أشخاص اعترفوا بارتكاب جرائم 
س��������لب املال من أصحاب سيارات نقل البضائع 

)سيارات الحمل(".
وقال الدليمي في تصريح إلى "القضاء" أن "هذه 
املجموعة عصابة منظمة مختصة بالتسليب 

في أوقات متأخرة من الليل بحس��������ب ما أوردوا 
في اعترافاتهم اذ بينوا أنهم ارتكبوا السرقات 
بني الس��������اعة الثانية عش��������رة والرابعة صباحًا 
وبالتحديد في الخطوط السريعة على أطراف 

العاصمة".
التفاصيل ص2

الطرق السريعة في العاصمة مصيدة لـ"تسليب" الشاحنات
بغداد / عالء محمد

منحت امل��������ادة الس��������ابعة والخمس��������ون من 
قانون األح��������وال الش��������خصية األم حضانة 
الطفل وتربيته حال قي��������ام الزوجية وبعد 
الفرقة ما لم يتضرر املحضون من ذلك، ولم 
يهمل قان��������ون األحوال احتي��������اج الحضانة 
إل��������ى آثار مادي��������ة كالنفقة إضاف��������ة إلى حق 

مشاهدة املحضون من قبل ذويه كاألب.
وشرح قضاة أحوال شخصية في أحاديث 
م��������ع "القضاء" ماهية الحضانة والش��������روط 
الواج��������ب توفره��������ا ف��������ي الحاض��������ن املكلف 

بالرعاية واالهتمام بالطفل الصغير.
القاضي عبد الحسني جبار الدراجي يرى 
ان��������ه من خ��������الل مالحظة الن��������ص القانوني 
ف��������ان "األم هي صاحبة الحق واألولوية في 
حضان��������ة الصغير س��������واء خالل اس��������تمرار 
الحال��������ة الزوجي��������ة وعدمه��������ا كونه��������ا ه��������ي 
األقدر، هذا من حيث األصل"، لكنه يضيف 

أن "الحضان��������ة ممك��������ن أن تنت��������زع م��������ن األم 
إذا تخلف��������ت عن احد الش��������روط األساس��������ية 

للحاضنة".
ويؤكد الدراجي أن "الش��������روط األساس��������ية 
للحاضنة ان تك��������ون بالغة وعاقلة وأمينة 
وقادرة على تربي��������ة املحضون وصيانته"، 
كما يبني أن "األم تبقى محتفظة بحضانة 
الصغير حت��������ى اذا تزوجت م��������ن رجل آخر 
مادام��������ت محتفظ��������ة بالش��������روط القانونية 
للحاض��������ن كم��������ا ل��������أب النظر في ش��������ؤون 
املحض��������ون وتربيت��������ه وتعليم��������ه حتى يتم 

العاشرة من العمر".
وم��������ن اج��������ل كس��������ب الصغير ملصلح��������ة األم 
الحاضنة ف��������إن الدعوى تنته��������ي باللجوء 
القانوني��������ة  للقض��������اء لحس��������م اإلش��������كاالت 
القائم��������ة كتحديد أج��������رة الحضانة، فضال 

عن زمان ومكان مشاهدة املحضون.

التفاصيل ص2

قضاة يشرحون أحقية األم بالحضانة

اإلعدام ألحد أفراد تنظيم داعش اإلرهابي 
45قاتل يف املوصل والشرقاط جملس استئناف بابل يؤكد على جوالت 5

القضاة اإلشرافية ويناقش ملفات أخرى
قضاة أحوال شخصية يف بغداد 

يشرحون كيفية تصديق الزواج اخلارجي

كتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد

الفساد كقيمة اجتماعية

■ دار القضاء في الشطرة إحدى محاكم ذي قار.. عدسة / حيدر الدليمي

األنبار / حيدر زوير

صّدق��������ت محكمة التحقيق ف��������ي الفلوجة 
االتحادية  األنب��������ار  التابعة الس��������تئناف 
أقوال عصابة تنتمي إلى تنظيم "داعش" 
اإلرهابي مارس��������ت عملي��������ات ابتزاز ضد 
املواطن��������ني األثرياء والتج��������ار في املدينة 
لكسب األموال بحجة دعم التنظيم بعد 

التهديد بالقتل.
ويت��������رأس ه��������ذه العصاب��������ة أح��������د أف��������راد 
التنظيم اإلرهابي مّمن نجحوا بالهروب 
بعد تحرير املدينة مع العائالت النازحة 
وع��������اد إليه��������ا مع ع��������ودة العائ��������الت إلى 
املدين��������ة، ليدي��������ر عملي��������ات إجرامية مرة 

أخرى.
وتعليق��������ًا عل��������ى املوضوع، ذك��������ر قاضي 
تحقيق الفلوج��������ة الذي قابلته "القضاء": 
"صدقت محكمتنا أقوال عصابة مكونة 
من ثالثة أف��������راد باالعتراف يقودهم أحد 
أف��������راد التنظي��������م اإلرهاب��������ي وال��������ذي أكد 
للمحكمة انه انتم��������ى للتنظيم اإلرهابي 
مطل��������ع العام  2014 وكان مس��������ؤوال عّما 

يس��������ميه التنظيم ب�"الوح��������دة االعالمية" 
وتحدي��������دا يتول��������ى إدارة الشاش��������ات في 
الطرقات الت��������ي كان يعرض التنظيم من 
عليه��������ا جرائ��������م التنظيم بغي��������ة ترهيب 

املواطنني".
صحيف��������ة  التحقي��������ق  قاض��������ي  واطل��������ع 
"القض��������اء" على إفادة مس��������ؤول العصابة 
الت��������ي ج��������اء فيها "عن��������د اقتح��������ام القوات 
املس��������لحة مدين��������ة الفلوج��������ة وتحريرها 
تنك��������رت باملالب��������س املحلي��������ة وخرج��������ت 
مع عائلت��������ي عبر املم��������رات اآلمن��������ة التي 
أوجدتها القوات األمنية إلخراج األهالي 

ونقلهم إلى مخيمات النزوح".
وأض��������اف املته��������م بحس��������ب إفادت��������ه "بعد 
اس��������تتباب األمن في املدينة عدت إليها، 
وألني عمل��������ت مع التنظيم في الس��������ابق 
بتهدي��������د التج��������ار وأصح��������اب املحال في 
املدينة بغية الحصول منهم على أموال 
قمت وبالتنس��������يق مع اثنني من معارفي 
على تش��������كيل مجموعة للقي��������ام بابتزاز 

األثرياء".
التفاصيل ص2

عصابات "داعش" تبتز أثرياء الفلوجة

بغداد/ غسان مرزة

يعم��������ل قس��������م تكنولوجيا املعلوم��������ات في مجلس القض��������اء األعلى 
عل��������ى ربط جمي��������ع املحاكم ف��������ي املحافظ��������ات الكتروني��������ا بمجلس 
القضاء األعلى من خالل مش��������روع الش��������بكة الواح��������دة وهو تمهيد 
ملش��������روع مستقبلي لربط كافة مؤسس��������ات الدولة بنظام الحوكمة 

االلكترونية.
ومش��������روع الشبكة الواحدة يهدف إلى ربط جميع دور القضاء مع 

رئاس��������ات االستئناف ثم مع مقر املجلس في شبكة واحدة معزولة 
ومؤمنة، ويوفر هذا املش��������روع س��������رعة عالية في انج��������از الدعاوى 
وتس��������هيل خدمات املواط��������ن في الحصول على القرارات وس��������هولة 
متابعة الدعاوى وتتبع إجراءاتها والس��������رعة في إجراء املعامالت 

املطلوبة.
وقال��������ت مديرة قس��������م التكنولوجي��������ا والنظم في مجل��������س القضاء 
األعلى منى عبد الحس��������ني قطب في حديث إلى "القضاء" إن "قس��������م 
التكنولوجي��������ا والنظ��������م يعم��������ل وفق آلي��������ة عمل خاص��������ة على ربط 

جمي��������ع املحاكم بمجل��������س القضاء األعلى حيث اس��������تطاعت كوادر 
قس��������م التكنولوجيا والنظم وبجهود ذاتية منفردة من قبل شعبة 
الش��������بكات التابعة للقس��������م في بناء أول ش��������بكة انترنيت وايرليس 
)Wireless( تم من خاللها ربط رئاسة محكمة استئناف الكرخ مع 
مقر مجلس القضاء األعلى بنجاح باهر األمر الذي سيفتح املجال 
إل��������ى تناقل البيانات م��������ن والى مركز مقر مجل��������س القضاء األعلى 

بالدقة والسرعة املمكنة وبكل سالسة".
 التفاصيل ص5

"تكنولوجيا المعلومات" يعمل على إكمال مشروع الشبكة الواحدة

سالم مكي
ارتفاع حاالت الطالق.. 

كارثة جمتمعية
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جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

لحياة املواطنني الخاصة حرمة يحميها القانون ويتمثل الحق في 
الحي��������اة الخاصة في وجهني متالزمني هما حرمة الحياة الخاصة 
والت��������ي تعن��������ي حرية الف��������رد في انتهاج األس��������لوب ال��������ذي يرتضيه 
لحيات��������ه بعيدا عن تدخل الغير وهي من الحقوق األساس��������ية التي 

يسعى القانون لحمايتها.
 وقد حرص املشرع على حماية الحياة الخاصة والنص عليها في 
الدس��������تور العراقي في املادة 17 والتي نصت على ) لكل فرد الحق 
ف��������ي الخصوصية الش��������خصية بما ال يتنافى م��������ع حقوق اآلخرين 
واآلداب العام��������ة( وس��������رية الحياة الخاصة تعن��������ي حرية الفرد في 
إضفاء السرية على اإلخبار واملعلومات التي تتولد عن حريته في 
اختي��������ار حياته الخاصة ومثال ذلك املراس��������الت والصور الخاصة 
واخب��������ار التحركات الخاصة للمواطن��������ني ومقاطع لحفالت عائلية  
أو حف��������الت تخرج أو  مناس��������بات اجتماعية خاص��������ة والتي تتعلق 
بحياتهم الش��������خصية، وتتميز أسرار الحياة الخاصة عن اإلسرار 
العامة سواء كانت وظيفية أو مهنية فأسرار الحياة الخاصة ملك 
لإلفراد  إما إسرار الحياة العامة فهي ملك للجمهور الن صاحبها 
يزاوله��������ا بحكم صلت��������ه بالحياة العامة وقد نص��������ت املادة 438 من 
قان��������ون العقوبات العراقي على أن )يعاق��������ب بالحبس مدة ال تزيد 
على س��������نه وبغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني  من نشر بإحدى 
طرق العالنية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بإس��������رار الحياة 
الخاصة أو العائلية لأفراد ولو كانت صحيحة اذا كان من ش��������أن 
نشرها اإلساءة إليهم  ومن اطلع من غير الذين ذكروا في املادة 328 
على رس��������الة أو برقية أو مكاملة تلفونية فأفشاها لغير من وجهت 
اليه اذا كان من شان ذلك إلحاق الضرر بأحد( ويتمثل وعاء أسرار 
األف��������راد في نوعني أولهما الكيان الداخلي لإلنس��������ان وفيه تتحقق 
حركة الحياة الخاصة س��������واء باإلقامة في املس��������كن أو الوجود في 
امل��������كان الخاص أو بالعالقات األس��������رية واملالي��������ة والكيان الداخلي 
لإلنسان في جسم اإلنسان الذي يميزه عن غيره من الناس فان من 
حق اإلنس��������ان في االحتفاظ بإس��������رار الجسم من املرض والعمليات 
الجراحي��������ة والحال��������ة النفس��������ية والعقلية لإلنس��������ان وبوجه عام ال 
يجوز نشر صورة اإلنس��������ان في حياته الخاصة وهي من الجرائم 
املاسة بمصلحة اإلفراد وتمثل اعتداًء على شرف واعتبار املجني 
عليه ومساس��������ا بمكانته في املجتمع ونقترح إضافة فقرة جديدة 
إلى نص امل��������ادة 438 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لس��������نة 
1969 املعدل تقضي على اعتبار نش��������ر االمور التي تتعلق بالحياة 
الخاصة ع��������ن طريق الصح��������ف واملطبوعات والقن��������وات الفضائية 
واالنترن��������ت وس��������ائل اإلع��������الم األخرى ونش��������ر األمور الت��������ي تتعلق 
بالحي��������اة الخاصة ف��������ي مواقع التواصل االجتماعي ظرفا مش��������ددا 
على غرار ما س��������ار عليه املشرع العراقي في املادتني 433 و434 من 
قانون العقوبات الن نشر األمور املتعلقة بالحياة الشخصية يعد 
م��������ن الجرائم التي تنتهك الخصوصية الش��������خصية لأفراد وتؤثر 
ف��������ي كيان املجتم��������ع وإن العقوبة في جريمة االعت��������داء على الحياة 
الخاصة  هي عقوبة بس��������يطة وال تتناسب مع حجم االعتداء على 
الحياة الخاصة  ما يس��������تدعي من املشرع النظر في تشديدها الن 
هذه الجريمة تش��������كل تهديدًا ملنظومة القي��������م االجتماعية وتقاليد 

املجتمع.
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أحد اإلرهابيني عاد مع العائالت النازحة وشكل جمموعة لتهديد امليسورين

عصابات "داعش" تبتز أثرياء الفلوجة 
بعد أشهر من تحرير المدينة

األنبار / حيدر زوير

وتعليقًا على املوض��������وع، ذكر قاضي 
تحقيق الفلوجة الذي قابلته "القضاء": 
"صدق��������ت محكمتن��������ا أق��������وال عصاب��������ة 
مكونة م��������ن ثالث��������ة أف��������راد باالعتراف 
يقودهم أحد أفراد التنظيم اإلرهابي 
وال��������ذي أك��������د للمحكم��������ة ان��������ه انتم��������ى 
للتنظيم اإلرهابي مطلع العام  2014 
وكان مس��������ؤوال عّما يس��������ميه التنظيم 
ب�"الوحدة االعالمية" وتحديدا يتولى 
إدارة الشاشات في الطرقات التي كان 
يع��������رض التنظي��������م من عليه��������ا جرائم 

التنظيم بغية ترهيب املواطنني".
واطل��������ع قاض��������ي التحقي��������ق صحيف��������ة 
"القضاء" على إفادة مسؤول العصابة 
الت��������ي جاء فيها "عن��������د اقتحام القوات 
املس��������لحة مدينة الفلوجة وتحريرها 
املحلي��������ة وخرجت  تنك��������رت باملالبس 
م��������ع عائلتي عبر املم��������رات اآلمنة التي 
أوجدته��������ا الق��������وات األمني��������ة إلخ��������راج 
مخيم��������ات  إل��������ى  ونقله��������م  األهال��������ي 

النزوح".
وأض��������اف املتهم بحس��������ب إفادته "بعد 

استتباب األمن في املدينة عدت إليها، 
وألني عملت مع التنظيم في السابق 
بتهديد التج��������ار وأصحاب املحال في 
املدين��������ة بغي��������ة الحص��������ول منهم على 
أموال قمت وبالتنس��������يق مع اثنني من 
معارفي على تشكيل مجموعة للقيام 

بابتزاز األثرياء".
وأكمل املتهم "كان��������ت الخطة تتم عبر 
بع��������ث رس��������الة نصي��������ة عل��������ى الهاتف 
باس��������م  تهدي��������دا  تتضم��������ن  املحم��������ول 
التنظي��������م اإلرهاب��������ي مل��������ن نع��������رف من 
أهالي املدين��������ة بقدرته املالية، بذريعة 
دع��������م التنظي��������م اإلرهاب��������ي و تحذيره 
بتعرض ممتلكات��������ه و حياته للخطر 

في حال عدم تعاونه".
وكش��������ف املتهم عن نص الرسالة التي 
بعثه��������ا إلى أحد تج��������ار الفلوجة التي 
اطلع��������ت "القض��������اء" عل��������ى مضمونها 
وتفيد بطل��������ب املال من أح��������د األثرياء 
في املدينة وأن يضعه في مكان متفق 
عليه وهي مليئ��������ة بالتهديد والوعيد 
في حال ع��������دم تنفيذ الطلب وتفجيره 

وذويه في ح��������ال إبالغ القوات األمنية 
عن الرسالة.

وب��������نّي املتهم بحس��������ب إفادت��������ه "كانت 
هذه العملي��������ة الثالثة لنا بعد عودتي 
للفلوجة و بعد حصولي على بطاقة 
م��������ن األجهزة األمنية، وبعد إرس��������النا 
للرس��������الة قام الضحي��������ة بمفاوضتنا 
عل��������ى تقليل املبلغ و بع��������د مفاوضات 
عبر الهاتف كنا نستعمل فيها أرقاما 
مختلفة اتفقنا على مبلغ أولّي مقداره 

)عشرة آالف دوالر أميركي(".
ومن أجل زيادة الضغط على الضحية 
��� يش��������رح املته��������م ��� "قمت م��������ع املتهمني 
الذين كانا معي بزرع عبوة بالقرب من 
مكتبه من غي��������ر أن نفجرها، وبالفعل 
تم االتفاق على طريقة الستالم املبلغ 
املال��������ي، و تتضمن تحديد مكان معني 
وم��������ن ثم تغييره ألكث��������ر من مرة كي ال 

نقع في كمني".
ويكم��������ل املته��������م "بع��������د تغيي��������ر املكان 
لثالث م��������رات طالبنا الضحية بوضع 
)الكارتون الذي يضع فيه املبلغ املالي( 

بالق��������رب من أحد املطاع��������م في املدينة 
و مغ��������ادرة املكان، و بع��������د االطمئنان 
امل��������كان بالكام��������ل قص��������دت  ملغادرت��������ه 
بنفسي املكان ألخذ املبلغ املالي وكان 
رفيق��������اي يراقب��������ان م��������ن حول��������ي وفور 
وصول��������ي وجدت )الكرت��������ون فارغا( و 
ف��������ور محاولتي الف��������رار طوقت القوات 
األمنية املكان و بعد تبادل النيران تم 

إلقاء القبض علينا".
م��������ن جانب��������ه أك��������د الضحي��������ة بإفادته 
انها "ليس��������ت ه��������ذه امل��������رة االولى التي 
أتع��������رض فيه��������ا لالبت��������زاز م��������ن قب��������ل 
الجماع��������ة اإلرهابية، فف��������ي املدة التي 
يس��������يطرون  فيه��������ا  اإلرهابي��������ون  كان 
على املدينة كنت ملزما بإعطاء مبلغ 
ش��������هري ثابت له��������م بس��������بب التهديد 
بالقت��������ل، إال أن االوض��������اع بعد تحرير 

املدينة تغيرت".
وأض��������اف "ل��������م يع��������د أف��������راد التنظي��������م 
يس��������يطرون على املدين��������ة وقد تم قتل 
واعتق��������ال اغلبهم وصرن��������ا نطمئن أن 
القوات االمنية قادرة على حمايتنا بل 

و رغم التهديد ش��������عرت عندما طلبوا 
من��������ي مبلغا ماليا أن من الواجب علي 
أن أخبر االجهزة االمنية للقضاء على 
م��������ن تبقى منهم بغية أن نس��������مح لهم 
بالع��������ودة الى ما كان��������وا يقومون بها 

ضدنا". 
قاضي التحقيق م��������ن جانبه،  أكد "أن 
املتهم��������ني اآلخري��������ن لم يك��������ن لهم دور 
مه��������م في عمليات االبتزاز باس��������تثناء 
املراقب��������ة و نق��������ل املعلوم��������ات للمته��������م 
الرئيس��������ي، والبح��������ث عن امليس��������ورين 
والحصول عل��������ى أرقام هواتفهم التي 
كان��������وا يحصلون عليه��������ا على األغلب 
م��������ن اللوح��������ات اإلعالني��������ة للمحال أو 

الشركات". 
وختم قاض��������ي التحقيق بأن املتهمني 
"ما زالوا قي��������د التحقيق وثبت انتماء 
املتهم الرئيس��������ي للتنظي��������م اإلرهابي 
وترديد ما يسميه التنظيم ب�"املبايعة 
البغ��������دادي"  بك��������ر  أب��������و  لإلرهاب��������ي 
وسيحالون الى املحاكم املختصة من 

أجل نيلهم الجزاء العادل.

بغداد / عالء محمد

منحت املادة الس��������ابعة والخمس��������ون من قانون 
األحوال الشخصية األم حضانة الطفل وتربيته 
ح��������ال قيام الزوجية وبع��������د الفرقة ما لم يتضرر 
املحضون م��������ن ذلك، ولم يهم��������ل قانون األحوال 
احتي��������اج الحضان��������ة إلى آث��������ار مادي��������ة كالنفقة 
إضاف��������ة إلى حق مش��������اهدة املحض��������ون من قبل 

ذويه كاألب.
وش��������رح قضاة أحوال شخصية في أحاديث مع 
"القض��������اء" ماهية الحضانة والش��������روط الواجب 
توفرها في الحاضن املكلف بالرعاية واالهتمام 

بالطفل الصغير.
القاضي عبد الحس��������ني جبار الدراجي يرى انه 
من خالل مالحظة النص القانوني فان "األم هي 
صاحبة الح��������ق واألولوية في حضانة الصغير 
سواء خالل اس��������تمرار الحالة الزوجية وعدمها 
كونه��������ا هي األقدر، هذا م��������ن حيث األصل"، لكنه 
يضيف أن "الحضانة ممكن أن تنتزع من األم إذا 
تخلفت عن احد الشروط األساسية للحاضنة".

شروط الحاضنة
األساس��������ية  "الش��������روط  أن  الدراج��������ي  ويؤك��������د 
للحاضن��������ة ان تك��������ون بالغ��������ة وعاقل��������ة وأمين��������ة 
وق��������ادرة على تربية املحض��������ون وصيانته"، كما 
يب��������ني أن "األم تبقى محتفظة بحضانة الصغير 
حتى اذا تزوجت من رجل آخر مادامت محتفظة 
بالش��������روط القانونية للحاضن كما لأب النظر 
في ش��������ؤون املحضون وتربيت��������ه وتعليمه حتى 

يتم العاشرة من العمر".
كسب الدعوى

ومن اجل كسب الصغير ملصلحة األم الحاضنة 
للطف��������ل الصغير فإن الدعوى تحس��������م باللجوء 
للقضاء لحس��������م اإلش��������كاالت القانونية القائمة 
كتحديد أجرة الحضانة، فضال عن زمان ومكان 

مشاهدة املحضون.
ويشير القاضي عبد الحس��������ني الدراجي الى ان 
"محاك��������م االحوال الش��������خصية قد اول��������ت عناية 
كبيرة في ه��������ذا الصدد حيث انها وبغية التأكد 
من صالحي��������ة طرف��������ي الدعوى عند قي��������ام نزاع 
قضائي حول ذلك تقوم بإحالة اطراف الدعوى 
ال��������ى مكت��������ب البح��������ث االجتماع��������ي وتكليفه��������م 
بزي��������ارات ميداني��������ة لطرفي الدع��������وى للتأكد من 
وضعه��������م املادي واالجتماع��������ي ومدى صالحية 

الدار للحاضن او الحاضنة".
واضاف ان��������ه "تتم إحال��������ة أط��������راف الدعوى إلى 
اللج��������ان الطبي��������ة النفس��������ية لبي��������ان صالحيتهم 
للحضانة من الناحية النفس��������ية"، مبينا انه "اذا 
أتم املحضون 15 سنة يكون له حق االختيار في 
اإلقامة مع من يش��������اء من والديه وهذا مانصت 

عليه املادة 57 في الفقرة الخامسة".

أجرة الحضانة 
وتعد الحي��������اة الزوجية رابطة مقدس��������ة تعتمد 
عل��������ى آث��������ار مادي��������ة ومعنوي��������ة وال تقتصر على 
الس��������لوك االعتي��������ادي لحياة الزوجني وتش��������مل 
نفق��������ات مادية تخ��������ص الطعام املس��������كن امللبس 
وآثار معنوي��������ة تتمث�ل باأللفة واملودة والرحمة 

واالحترام بني الطرفني اي الزوج والزوجة.
حيث يفيد أيضا القاضي عبد الحسني الدراجي 
بأن "األم تس��������تحق اجرة الحضان��������ة عن طفلها 
الصغي��������ر اذا كانت ق��������د انفصلت عن زوجها وال 

تستحق األجرة إذا كانت الزوجية قائمة".
 فيما بني الخبير القضائي عبد الرضا محمود 
الشمري ان "اجرة الحضانة تعرض على الزوج 
بعد طالق زوجته وتقدر حس��������ب أعمار االطفال 

وموارد املدعى عليه املقصود بالزوج الرجل".
وأضاف الشمري أن "محكمة التمييز االتحادية 
اس��������تقرت عل��������ى ان عم��������ر األطف��������ال ال يتج��������اوز 
التاس��������عة م��������ن عمره وتك��������ون أج��������رة الحضانة 
إم��������ا باتف��������اق الطرفني املتخاصم��������ني وفي حالة 
اختالفه��������م فتحال ال��������ى خبير قضائ��������ي لتقدير 
أج��������رة الحضانة حيث تت��������راوح أجرة الحضانة 
من عشرة آالف دينار إلى خمسني ألف دينار".  

مشكالت الحضانة
تحصل املش��������كالت عادة ف��������ي حضانة االطفال 
ف��������ي حال وفاة االب وتكون ب��������ني الجد والجدة 
م��������ن جهة واالم م��������ن جهة اخرى ح��������ول أحقية 
حضانة االطف��������ال، وغالبا ما تعاني منها االم 
الت��������ي يعطيها القانون ح��������ق حضانة أطفالها 

في النهاية.
ويب��������ني املحام��������ي والخبير القضائ��������ي محمد 
قاس��������م محمد ان على "املحكمة ومكتب البحث 
االجتماعي التوس��������ع ف��������ي التحقيقات الالزمة 
ف��������ي موض��������وع الحضان��������ة بغية التأك��������د ممن 
لديهم أحقية ف��������ي الحضانة فالحضانة تدور 

وجودا وعدما مع مصلحة املحضون".
كما اشار محمد إلى ان "هناك مشاكل قانونية 
بالنسبة للحضانة وخاصة في موضع تأييد 
الحضانة حي��������ث ان األم غالبا ما تحصل على 
ق��������رار من املحكمة املختص��������ة )بتأييد حضانة 
الطفل اي املحضون( بغية ادارة شؤون الطفل 

من خ��������الل مراجعته��������ا للدوائ��������ر املختصة اال 
انه��������ا تعاني عن��������د مراجعتها لدوائ��������ر الدولة 
اي  والجنس��������ية  الس��������فر  مديري��������ة  وخاص��������ة 
الج��������وازات وتكليفه��������ا بإبراز حج��������ة الوصاية 
على املحضون على الرغ��������م من ان لديها قرارا 

بالحضانة يؤيد حضانتها".
ويقترح ان "على مديرية الس��������فر والجنس��������ية 
االخذ بقرار الحك��������م الخاص بالحضانة كونه 

قرارا قضائيا صادرا من سلطة قضائية".   

دور مكتب البحث االجتماعي
ال شك ومن خالل البحث عن دعوى الحضانة 
ا من  والتي تمر بعدة نقاط هامة ورئيسة بدء
اقام��������ة الدعوى وتنتهي بحس��������مها فان مكتب 
البح��������ث االجتماعي ل��������ه الدور اله��������ام في مثل 
هك��������ذا دعاوى كون ان الدع��������وى تحال من قبل 
القاضي األول ملحكمة األحوال الشخصية الى 

مكتب البحث االجتماعي.
مصطف��������ى  االجتماع��������ي  الباح��������ث  ويتح��������دث 
إبراهي��������م محمود عن دع��������وى الحضانة قائال 
إن "الدع��������وى تك��������ون بمعي��������ة مكت��������ب الباحث 
االجتماع��������ي ليت��������م اعط��������اء موع��������د لحض��������ور 
األطراف املتخاصمني حيث يتم االستماع لهم 
لغرض مس��������اعدتهم في تقديم حلول مناسبة 

تخص املحضون".
كما أض��������اف محمود ان "املكت��������ب يقوم بإجراء 
الكش��������ف امليدان��������ي للطرف��������ني لغرض دارس��������ة 
حالة وبيان الحالة االجتماعية واالقتصادية 
حفاظ��������ا على املحض��������ون باعتب��������ار الحضانة 
تخص املحضون وبيان أّي منهم أصلح لبقاء 

املحضون معه".

القانون يمنح األم حق "حضانة" صغيرها حتى يتم 
الخامسة عشرة

■ محاكم األنبار تواصل عملها بوتيرة عالية.. عدسة / محمد سامي

صّدقت محكمة التحقيق في 
الفلوجة التابعة الستئناف 

األنبار االتحادية أقوال عصابة 
تنتمي إلى تنظيم "داعش" 
اإلرهابي مارست عمليات 

ابتزاز ضد املواطنني األثرياء 
والتجار في املدينة لكسب 

األموال بحجة دعم التنظيم 
بعد التهديد بالقتل.

ويترأس هذه العصابة أحد 
أفراد التنظيم اإلرهابي مّمن 

نجحوا بالهروب بعد تحرير 
املدينة مع العائالت النازحة 

وعاد إليها مع عودة العائالت 
إلى املدينة، ليدير عمليات 

إجرامية مرة أخرى.

بغداد / محمد سامي

أعلنت محكمة تحقيق البياع القبض على مجموعة 
إجرامية تحترف س��������لب س��������يارات الحم��������ل الكبيرة 
بعد اعتراضها في س��������اعات متأخ��������رة في الليل في 

الشوارع السريعة على أطراف العاصمة.
وتعد الطرق الس��������ريعة التي تحيط العاصمة بغداد 
من أكث��������ر األماكن تعرضا للعملي��������ات اإلجرامية أو 
الجنائية الس��������يما ف��������ي األوقات املتأخ��������رة من الليل 

عندما تكون حركة السير قليلة.
وكشف قاضي تحقيق محكمة البياع رائد الدليمي 
أن "املحكم��������ة صدق��������ت أق��������وال عصاب��������ة مكونة من 7 
أش��������خاص اعترفوا بارتكاب جرائم س��������لب املال من 

أصحاب سيارات نقل البضائع )سيارات الحمل(".
وقال الدليمي ف��������ي تصريح إلى "القض��������اء" أن "هذه 
املجموعة عصابة منظمة مختصة بالتس��������ليب في 
أوق��������ات متأخ��������رة من الليل بحس��������ب م��������ا أوردوا في 
اعترافاته��������م اذ بين��������وا أنهم ارتكبوا الس��������رقات بني 
الساعة الثانية عشرة والرابعة صباحًا وبالتحديد 

في الخطوط السريعة على اطراف العاصمة".
وأك��������د القاض��������ي ان "افراد العصابة قام��������وا بارتكاب 
حوالي 25 عملية في مختلف أماكن  بغداد وبتنسيق 
عال منها 23 عملية تمت بنجاح وعمليتني فش��������لت 

بعد ان تمت مالحقتهم من االجهزة األمنية".
"القض��������اء" التقت بأح��������د أفراد املجموع��������ة الذي قال 
"ش��������اركت بجميع العمليات وكنت املخطط لها وانا 
من احدد الهدف بعد ان نجتمع وننطلق عند ساعة 
ال���������12 بعد منتص��������ف الليل ونبحث ع��������ن الهدف في 

مناطق اطراف بغداد".
وأكم��������ل "بعد ان نحدد الهدف نق��������وم بمالحقته الى 
ان يتم تجاوز نقاط التفتيش نحاول إيقافه بحجة 
ع��������دم التوقف لنق��������اط التفتيش ثم نق��������وم بتهديده 

وس��������لب ما يحمل من م��������ال وتركه"، مش��������يرا إلى أن 
"تنفيذ العملية يتم من قبل ثالثة او أربعة أشخاص 
ونس��������تهدف السيارات الناقلة للبضائع بعد أن يتم 
تفري��������غ البضائع لضمان وجود املال معهم ومن ثم 
تركه��������م وتكررت ه��������ذه العملية تقريب��������ا مرة في كل 

أسبوع".
واسترس��������ل ان "كميات االم��������وال كانت متفاوتة ففي 
م��������رة كان��������ت مليون دين��������ار ومرة أخ��������رى حوالي 30 
الف دوالر اميركي ومجمل االموال التي تم س��������لبها 
هي 150 مليون دينار كانت تقس��������م على من ش��������ارك 
بالعملي��������ة"، كاش��������فا أن "االش��������ترك بالعملي��������ات كان 
بش��������كل متفرق فمنا من شارك بسبع عمليات وهذا 
اقل من شارك وانا كنت من اقود املجموعة وشاركت 
ف��������ي جميعها الت��������ي بلغت 25 عملية وكنا نس��������تغل 
الباجات التعريفية الثنني منا فهم منتس��������بون في 
وزارة الداخلية وكانت تس��������هل لنا التنقل من مكان 

الى آخر واملرور عبر نقاط التفتيش". 
واوض��������ح ان "اعمار افراد العصاب��������ة تتراوح ما بني 
ال30 و 47 س��������نة وكن��������ا نجتم��������ع في ش��������قة بمنطقة 
الكرادة وبعد ان نحتس��������ي الخم��������ر ويتجاوز الوقت 
منتصف الليل ننطلق مستقلني سياراتنا الخاصة، 
وكان��������ت اغلب هذه العمليات تنفذ بثالث س��������يارات 
من نوع دوج جارجر واخر كيا س��������بورتج واألخرى 

هونداي النترا".
واكد القاضي الدليمي "تم القاء القبض عليهم بجهد 
استثنائي ومتابعة ش��������خصية مني بالتنسيق مع 
جهاز املكافح��������ة وفي ليلة واحدة ت��������م القاء القبض 
عل��������ى اربعة منهم وبع��������د التحقيق معه��������م اعترفوا 
على اماكن باقي املجموعة وتم إصدار اوامر قبض 
بحقهم وبع��������د نصب كمائن تم إلق��������اء القبض على 
البقي��������ة واعترف��������وا جميعهم امام قاض��������ي التحقيق 
وتم��������ت إحالتهم الى محكمة الجناي��������ات وفق املادة 

442 من قانون العقوبات العراقي".

بغداد: القبض على شبكة نفذت 
عمليات "تسليب" ألكثر من 25 شاحنة 

قضاة يحددون شروط احلاضنة وكيفية سري الدعوى
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تحدي المستحيل
يق��������ول القاض��������ي رائ��������د املصلح رئي��������س محكمة 
التحقي��������ق املختصة بقضايا اإلرهاب في نينوى 
إن "تش��������كيل املحكم��������ة أعيد في الع��������ام 2016 في 
قاعدة س��������بايكر في صالح الدين بعد ش��������هر من 
عمليات تحري��������ر املوصل بظروف صعبة للغاية 
حيث ش��������رعت املحكمة بعملها بواس��������طة قاض 
واحد عل��������ى غرار محكمة تحقي��������ق نينوى داخل 
املوصل ومدع عام واحد ث��������م انتقلت بعدها الى 
التون كوبري ومن ثم الى مديرية االستخبارات 
وإلى مخم��������ور فالقيارة حيث تم إش��������غال بناية 
مؤقتة إلى أن تم االنتقال إلى الحمدانية، وكانت 
هناك محكمة جنايات واحدة بعدها كنا بحاجة 

إلى مكان فافتتحناها في القوش".
 وأض��������اف املصلح في حديث إلى "القضاء": "بعد 
زي��������ارة رئي��������س اإلش��������راف القضائي إل��������ى بناية 
املحكمة ف��������ي ناحي��������ة القوش اس��������تقرت محكمة 
تحقي��������ق اإلرهاب ف��������ي قضاء تلكيف بمس��������اعدة 
قائد العمليات بعد توفير عش��������رة قضاة بهيئة 
جناي��������ات واحدة ولكثرة الدع��������اوى أصبحت في 
الجناي��������ات هيئة ثانية فأصب��������ح مجمع محكمة 
تحقيق اإلره��������اب واألحداث والجنايات بتس��������ع 

قضاة".
 وذكر أنه تم التش��������ديد على "ض��������رورة التواصل 
لتسريع لحس��������م اإلجراءات فاختصرت املحكمة 
أعماله��������ا ومخاطباته��������ا الرس��������مية عب��������ر البريد 
االلكتروني وتم االتص��������ال باألجهزة األمنية في 
املحافظات مما خفف الزخم وحقق سرعة انجاز 
عالية، كون البريد االعتيادي يس��������تغرق بحدود 
3 أش��������هر وأحيانا س��������نة كاملة واختصر البريد 

االلكتروني الوقت والجهد".

 نقص السجون
وكش��������ف القاضي مش��������كلة مهمة عانتها محاكم 
املوص��������ل وهي أن "أماكن إيداع املتهمني والحجز 
غير كافية الس��������يما بعد ضرب س��������جن بادوش، 
حيث أصبحت دائرة التسفيرات مكانها مزدحم 
خاص��������ة أن اعدادهم من بداي��������ة عمليات التحرير 
لغاية العاش��������ر من نيسان املاضي بلغ ) 11949( 
متهم��������ا واملوقوفني قي��������د التحقيق بل��������غ عددهم 
)4783( متهما، بينما عدد املتهمني قيد املحاكمة 
ف��������ي الجنايات األولى والثانية بلغ )591( متهما 
فيم��������ا كش��������ف ان أع��������داد الذي��������ن ص��������درت بحقهم 
أحكاما قضائية في محاكم الجنايات بهيئتيها 

األولى والثانية بلغ 815 حكما". 

كسر حاجز الخوف 
وأشار قاضي التحقيق إلى أن "املواطن تعاون 
بش��������كل كبير لإلبالغ واإلدالء بالش��������هادات عن 
اإلرهابيني وهو مؤش��������ر عل��������ى اطمئنانه و ثقة 
العالية بالقض��������اء واألجهزة األمنية"، مبينا ان 
"املواطن أصبح يأتي بنفسه ويدلي بشهاداته 
طواعية وعلى إثرها نص��������در أوامر قبض بعد 
التأك��������د م��������ن األدلة املادي��������ة واإلص��������دارات التي 
بثه��������ا التنظيم اإلرهابي فأصب��������ح بذلك الداعم 
األكبر لقرارات املحكمة إذ ساعدت ثقة املواطن 
القض��������اء ف��������ي القبض عل��������ى املتهمني الس��������يما 
التنظيم اإلرهابي وكش��������ف وجوه عناصره في 

إصداراته اإلعالمية".

 وتابع املصلح أن "ذلك س��������اعد ف��������ي عدم الخلط 
بني الوش��������ايات والحقائق"، الفتا إلى أن "الحس 
الوطني ارتفع السيما عندما شاهد املوصليون 
ان اب��������ن الجن��������وب يداف��������ع عنه��������م م��������ا حمس��������هم 
لالعتراف واإلدالء وكس��������ر حاج��������ز الخوف فكان 
مصدر واإلب��������الغ عن كل ممن ينتم��������ي ل�داعش"، 
مؤكدا أن "املخبر الس��������ري ه��������و قرينة قانونية ال 
يعت��������د بها لكنها تعزز بالقرار حيث كان عددهم 
س��������ابقا )18( مخبرا بس��������بب الخ��������وف والتهديد 
ال��������ذي يس��������يطر عليه��������م أم��������ا حالي��������ا فأصبحت 
أعداده��������م كبيرة لثق��������ة املواط��������ن بالقضاء وهي 
الركيزة األساس��������ية والتي ساهمت بشكل ملفت 

في القبض على املتهمني".

اإلرهابيون المحليون واألجانب 
وأوضح املصلح أن "أع��������داد املتهمني اإلرهابيني 
املرس��������لني إل��������ى بغداد م��������ن املوصل بل��������غ )2655(  
متهم��������ًا، فيما ب��������ني أن "املتهم��������ني املحليني بلغت 

أعدادهم 2019 متهما".
وع��������رج القاض��������ي على مل��������ف املتهم��������ني األجانب 
بقول��������ه "تم��������ت إحالتهم إل��������ى املحاك��������م املختصة 
ف��������ي بغ��������داد ولدين��������ا إحصائي��������ة بأعدادهم منذ 
ب��������دء التحري��������ر إذ بلغ��������ت )636( أجنبيا توزعت 
بش��������كل وجبتني اغلبهم من النساء مع أطفالهن 
األجانب وهم من جنسيات مختلفة"، مشيرا إلى 
"تواف��������د األجانب بعد تحري��������ر تلعفر وعن طريق 
اإلقلي��������م م��������ن أربيل إلى املوصل ف��������ي البداية وقد 
دخلت النس��������اء مع أزواجهن القادة واإلرهابيني 
وتنوعت جنس��������ياتهن بني )عربي��������ة أذربيجانية 

وتركية وسويدية(.
 ولف��������ت املصلح إل��������ى "عدم وجود س��������جن مؤقت 
أو موق��������ف وهن بحاجة إل��������ى أماكن عزل خاصة 
السيما ممن بصحبتها أطفال وبعضهن حوامل 

فخصصت لهن مخيم��������ات للحجز تحت حماية 
املنظم��������ات الدولية ومن ثم ص��������در أمر نقلهم إلى 
بغداد مع األطفال لتت��������م محاكمتهن في محكمة 
الجناي��������ات املركزية ببغداد، أم��������ا الوجبة الثانية 
فتكونت من )216( ش��������خصا بينه��������م )72( بالغا 

والبقية أطفال".
 وزاد بالق��������ول ان "محكم��������ة التحقيق تمكنت من 
إعادة خمس��������ة من األطفال االيزيديني إلى ذويهم 
كانوا برفق��������ة اإلرهابيات التركي��������ات إذ أخذنهم 
عن��������وة، وس��������لم البعض منه��������م إل��������ى أهاليهم أو 
أقاربه��������م الن هناك حاالت صادفنه��������ا كانت االم 
أس��������يرة لدى داع��������ش واألب مقت��������وال"، مضيفًا إن 
"بعض نس��������اء داع��������ش األجنبيات أص��������ررن على 
أن األطف��������ال مم��������ن بصحبته��������ن أبناؤه��������ن لكن��������ا 
استطعنا التوصل الى العديد من أهالي األطفال 
السيما من أخذتهم اإلرهابيات وهم رضع أثناء 
دخوله��������ن للمدينة وتم��������ت معرف��������ة أهاليهم عن 

."DNA طريق فحص
أما في ما يخص األطفال من جنس��������يات أجنبية 
"فتتاب��������ع مصيره��������م س��������فارات دوله��������م لضمهم 
بقانونه��������م أو تتم إعادتهم لدوله��������م، ويخيرون 
بني أن يأخذوهم ذووه��������م وأقاربهم أو أن يبقوا 
م��������ع أمهاتهن وهن��������اك 7 منهن ص��������درت بحقهن 
أحكام واألخري��������ات قيد التحقي��������ق واغلب التهم 
وعمله��������ن  مهامه��������ن  تخ��������ص  اليه��������ن  املوجه��������ة 
بالتنظي��������م اإلرهاب��������ي ف��������ي مفاص��������ل )الحس��������بة 
واألحزمة الناس��������فة والعضاضات واإلصدارات، 

والزي القندهاري واألمنية(".

 محاكمة األحداث 
وبش��������أن موض��������وع اإلرهابي��������ني م��������ن األح��������داث 
صغيري الس��������ن أش��������ار من جانبه القاضي وليد 
فيصل حس��������ني قاضي أول ف��������ي محكمة تحقيق 

األح��������داث إل��������ى ان "تحقي��������ق اإلرهاب ه��������ي ذاتها 
محكم��������ة األحداث االعتيادية لك��������ون أن القضايا 
ف��������ي املوص��������ل نوعية وتمي��������زت بطاب��������ع إرهابي 
ومل��������ا مرت به املحافظة من س��������يطرت العصابات 
اإلرهابي��������ة عليها لس��������نوات فبالتأكيد نش��������طت 
قضاي��������ا اإلرهاب لأح��������داث عب��������ر انتمائهم الى 
"داعش" فشكلت هيئة التحقيق محكمة اإلرهاب 

لأحداث".
وتابع حس��������ني في مقابلة مع "القضاء" ان "اغلب 
القضاي��������ا التي ترد ه��������ي االنتماء ال��������ى التنظيم 
والعمل في الحس��������بة وقضايا االنتحاريني وقد 
بلغ عدد اإلحاالت من��������ذ تحرير املوصل الى االن 
132 إحالة ملتهمني أحداث على املحكمة افرج عن 
36 متهمًا منهم والباق��������ي 415 موقوفا حدثا ما 

زالوا رهن التحقيق".

 815 حكما قضائيا 
من جانبه أفاد قاض��������ي محكمة جنايات نينوى 
بهيئتها األولى جمال داود السنجاري بأن "اغلب 
اإلحكام الت��������ي صدرت من املحكم��������ة هي اإلعدام 
وف��������ق املادة الرابعة من قان��������ون مكافحة اإلرهاب 
بته��������م االنتماء إل��������ى داعش وتش��������كيالته" مبينا 
ان "املتهم��������ني واملتهم��������ات األجان��������ب والعرب يتم 
ترحيلهم إلى العاصمة بغداد لوجود س��������فارات 
بلدانهم وأسباب تتعلق بكتب املخاطبة وتوفير 
أمكن��������ة لالحتجاز فمش��������كلة عدم توفر س��������جون 

وأماكن حجز مشكلة مازالت قائمة".
وأضاف الس��������نجاري في حديث إلى "القضاء" أن 
"املتهمني العراقيني تت��������م محاكمتهم في نينوى 
بعد اس��������تكمال إجراءات التحقيق وإحالتهم الى 
محكم��������ة الجناي��������ات بهيئتيها األول��������ى والثانية 
وص��������درت أحكامنا بكاف��������ة الضمانات القانونية 
ولكل دعوى خصوصيتها وإحداثها التي تحدد 

العقوبة".
وذك��������ر قاض��������ي الجناي��������ات أن "اإلحصائية التي 
أوردته��������ا محاك��������م الجنايات تبني ص��������دور أكثر 
)815( حكم��������ا تنوع��������ت م��������ا بني اإلع��������دام واملؤبد 
واإلف��������راج"، الفت��������ا إلى أن "90 باملئ��������ة من الجرائم 
قضايا الجنايات هي اإلرهاب وقلة منها شملت 

االبتزاز والتهديد ولسرقات أو القتل". 
وخل��������ص إلى اإلش��������ادة بكاف��������ة الس��������ادة القضاة 
وش��������كر الدعم واملتابعة املباش��������رة للسيد رئيس 
مجلس القض��������اء األعل��������ى لهذه املحكم��������ة والتي 
شكلت تحديا لإلرهاب في ظل الظروف الصعبة 

وإعادة للمواطن الثقة بالحكومة والقانون.

خارطة طريق
من جانبه رسم رئيس استئناف نينوى القاضي 
سالم البدران خارطة طريق لكيفية عمل محاكم 

نينوى منذ دخول تنظي��������م داعش اإلرهابي إلى 
املحافظة واحتاللها.

وقال البدران في مقابلة مع "القضاء" إن "محاكم 
اس��������تئناف نينوى تنقلت عل��������ى عدة مراحل بعد 
ض��������رب الجان��������ب األيمن إل��������ى الش��������يخان ثم بعد 
س��������نتني الى الحمدانية وف��������ي كل منطقة حررت 
كنا س��������باقني  بإعادة  فت��������ح محكمة  في مناطق 
)مخمور، زمار، الحمدانية، حمام العليل، القيارة 
جن��������وب املوصل وجميعها تش��������تمل على مجمع 
محاكم بداءة، أحوال ش��������خصية، تحقيق، جنح، 

ومواد شخصية(".
وتابع "تم افتتاح مقر لرئاس��������ة االستئناف بكل 
تشكيالته في الحمدانية برغم نزوح القضاة الى  
اربي��������ل ودهوك وبغداد وبعض املس��������افات تبعد 
أكث��������ر من 160 ك��������م أي س��������اعتان للوصول وعلى 

الرغم من هذا فقد واصلوا حضورهم".
وب��������ني أن "هناك ثالث محاك��������م )الحضر، البعاج، 
وسنجار( لم يعد افتتاحها ألسباب أمنية خارج 

إرادة القضاء وكذلك لعدم عودة النازحني".
 وع��������ن أعم��������ال املحاك��������م الت��������ي ل��������م تفتت��������ح بعد 
يوضح ب��������دران أنه��������ا "ربطت م��������ع محاكم أخرى 
لنظ��������ر دعاواه��������ا فمحكمة الحض��������ر مثال ربطت 
م��������ع محكمة حم��������ام العلي��������ل وخففت ع��������ن كاهل 
املواطنني الس��������يما بع��������د نزوح أكث��������ر املواطنني 

ألماكن قريبة".

عمل في المخيمات
 ويذك��������ر ان��������ه "تم افتت��������اح محكمة جدي��������دة وهي 
دار القضاء في )الق��������وش( التي لم تكن موجودة 
ف��������ي املدينة  ناهيك ع��������ن محاكم تحقيق اإلرهاب 

ومحاكم الجنايات  في تلكيف".
ويع��������رج القاض��������ي على أن "املحاك��������م كانت خالل 
الفت��������رة املاضية تنتق��������ل إلى موقع الن��������ازح  كما 
حدث في أربيل حيث شغل القضاء مبنى في عني 
كاوه بتب��������رع من صاحب املبن��������ى ووفرنا قضاة 
وموظف��������ني وكذلك مق��������را بديال ف��������ي الحمدانية، 
وكذلك قمنا بإرس��������ال القضاة إلى املخيمات مثل 
مخيم الخازر  لنظر حاالت النازحني  من دعاوى 
األح��������وال الش��������خصية وحج��������ج ال��������والدة وعقود 
الزواج وحج��������ج الوفاة املواطن��������ني النازحني في 

املخيمات".
 وعما يعرقل عمل القضاء، أضاف بدران "عانينا 
من عدم وجود مبان للمحاكم بعد تعرض مبنى 
اس��������تئناف نينوى للتدمير الكامل وبالتنس��������يق 
م��������ع املحافظة وجهود ذاتية للقضاء اس��������تطعنا 
تأم��������ني  بع��������ض املبان��������ي وتم��������ت إعادة تش��������كيل 

محكمة في الوقت الحاضر". 
وبني ان "مجلس القضاء األعلى وفر دعما كافيا 
إليج��������ار مب��������ان وتجهي��������ز دور للقض��������اة وأبنية 
للمحاك��������م كمحكم��������ة التعويض��������ات ف��������ي مبن��������ى 
الفيصلية )محكمة األحوال الشخصية(، تأهيل 

محكمة النزاهة في املوصل وفي فترة وجيزة".
ويشير البدران الى انه " يالحظ إقبال املواطنني 
بمجامي��������ع غفي��������رة عل��������ى املحاكم لإلب��������الغ على 
اإلرهابي��������ني او انج��������از معامالته��������م وه��������ذه ثقة 

يتمتع بها املواطن باللجوء إلى القضاء".
وزاد بالق��������ول انه "في فت��������رة قصيرة وعلى الرغم 
من زخم العمل افتتحنا محاكم وبعمل صباحي 
ومس��������ائي في األح��������وال الش��������خصية والتحقيق 

والتعويضات الستيعاب الدعاوى ".
ويضيف رئيس اس��������تئناف نينوى "تم اللقاء مع 
منظم��������ة ال�UN في أربي��������ل وحصلت املوافقة على 
تنفيذ مش��������روع إعمار مبنى اس��������تئناف نينوى 
االتحادية وحاليا العمل جار على رفع األنقاض 
بع��������د تكليف رئي��������س البلدي��������ة ويذك��������ر ان مبنى 
االس��������تئناف مبن��������ى قديم ويحمل صف��������ة التراث 

حيث بني عام 1948".
وعن املراحل التي تعامل بها القضاء في نينوى 
في مرحل��������ة داعش وعودة الحي��������اة فصل رئيس 
االستئناف تلك املرحلة على مرحلتني؛ مبينا ان 
"فترة م��������ا قبل داعش تمثلت بأن��������واع معينة من 
جرائم هذا التنظيم املجرم التي طالت أبناء املدينة 
بش��������كل خاص الس��������يما الضحايا م��������ن أصحاب 
الكفاءات ورموز املدينة في كل مجاالتها بشكل 
اغتياالت حيث نفذوا جملة من االغتياالت التي 

طالت القضاة واملحامني واألطباء وعلماء الدين 
واملئات من منتس��������بي الق��������وات األمنية واملدنيني 
عن طريق السيارات املفخخة والعبوات الناسفة 
كاتم��������ة  مسدس��������ات  باس��������تخدام  واالغتي��������االت 
الص��������وت ضد الرافض��������ني لالنصياع إل��������ى أوامر 
التنظي��������م اإلرهاب��������ي وتهديدات��������ه قبل س��������يطرته 
عل��������ى مدينة املوص��������ل، وكذلك عملي��������ات الخطف 
واملس��������اومة بمبالغ نقدية االبت��������زاز املالي أو ما 

يسمى اإلتاوات لتمويل مشاريعهم اإلجرامية".
ويتابع البدران أن "املرحلة الثانية كانت لجرائم 
داع��������ش بع��������د 2014/6/10 حي��������ث ق��������ام التنظيم 
اإلجرامي باس��������تخدام طرق وحش��������ية في تنفيذ 
جرائ��������م القتل الجماعي لم يش��������هد له��������ا التاريخ 
مثيال س��������واء بحرق الضحايا او قطع رؤوسهم 
او بإغراقهم باملياه او إلقائهم من أعلى أس��������طح 
املباني ف��������ي املدين��������ة وهاهي املقاب��������ر الجماعية 
شاهدا على جرائم هذا التنظيم اإلجرامي الظالم 
وأش��������هرها )الخس��������فة( وه��������ي حفرة ف��������ي جنوب 

املوصل القي فيها مئات الضحايا".
 كذل��������ك قام التنظي��������م –والقول للبدران- بس��������رقة 
أم��������وال الدولة واملواطن��������ني ومص��������ادرة أموالهم 
املنقول��������ة وغير املنقولة واس��������تولى عل��������ى اموال 
املص��������ارف وآالف العجالت وس��������رقة ومحتويات 
الدوائر الرسمية وكذلك مصادرة دور املواطنني 

واالستحواذ على ممتلكاتهم بذرائع شتى".
 ويع��������رج ايض��������ا عل��������ى جرائ��������م "س��������بي النس��������اء 
والفتي��������ات خاص��������ة م��������ن املك��������ون االيزي��������دي من 
قرى س��������نجار وس��������هل نينوى والتي نفذها بعد 
احتالله ملدينة املوص��������ل وقيام عناصره بجرائم 
االغتصاب واالتجار بهؤالء النسوة املختطفات 

البالغ عددهن آالف النساء".
وال يغف��������ل رئي��������س االس��������تئناف "تدمي��������ر امل��������دن 
العريقة واآلثار الحضاري��������ة إذ أقدم على تدمير 
مدينة الحضر األثرية الت��������ي تمتد للقرن الثالث 
قب��������ل امليالد واثار مدينة دور ش��������روكني ش��������مال 
املوص��������ل عاصمة اململك��������ة األش��������ورية في عصر 
س��������رجون الثاني )القرن الثامن قبل امليالد( كما 
ق��������ام بتحطيم اث��������ار املتحف العراق��������ي في مدينة 
املوصل، وتدمير املساجد التاريخية والكنائس 
ومعاب��������د األدي��������ان االخرى كجام��������ع جامع النبي 
يونس )عليه السالم( وجامع النبي شيت )عليه 
الس��������الم( وجامع الخضر )عليه السالم( وجامع 
النب��������ي جرجي��������س )علي��������ه الس��������الم( والكثير من 

املساجد والجوامع التاريخية والكنائس".
ويؤك��������د القاضي البدران على "جرائمهم األخرى 
في تجني��������د األطفال الصغ��������ار لتنفيذ عملياتهم 
االجرامية بعد غسل أدمغتهم بأفكارهم املتطرفة 
خاص��������ة قي��������ادة ش��������احنات مفخخ��������ة او تفجي��������ر 
أنفس��������هم وس��������ط القوات العراقية او التجمعات 
املدنية وتعذيب النساء ومعاقبتهن باستخدام 
آلة حديدية او ما تس��������مى العضاضة ملن تخالف 
تعليمات��������ه إضاف��������ة لف��������رض زي مع��������ني للنس��������اء 
والرج��������ال بما يس��������مى الزي االفغان��������ي، وتهجير 
املواطن��������ني من الطائفة املس��������يحية بفرض الدين 
ال��������ذي يزعمونه عل��������ى ابناء الطائفة املس��������يحية 
او إجباره��������م عل��������ى دفع الجزي��������ة او التهجير من 
املدين��������ة واالس��������تيالء على ممتلكاته��������م ودروهم 

وسرقتها".
 وأوض��������ح ان "املرحلة الحالي��������ة مرحلة التحرير 
وان القضاء في املوصل أس��������هم بش��������كل كبير في 
القب��������ض عل��������ى املجرم��������ني ومحاكمته��������م وعودة 
الحياة واألمن ال��������ى املحافظة" ويرى القاضي ان 

"داعش صفحة طويت في املوصل".
إل��������ى  نين��������وى  محاك��������م   إحصائي��������ات  وتش��������ير 
إصدارها إحكام بفترة قياسية منذ التحرير إلى 
كتابة هذا التقرير وبانجاز عالي ، حيث أوردت 
اإلحصائية أن محاكم التحقيق  أحالت  )4553( 
دع��������وى وأفرج��������ت ع��������ن ) 2356( فيم��������ا الجنايات 
بهيئتها  األول��������ى والثانية أصدرت )208 ( حكم 
باإلعدام و)148( حكما بالس��������جن مؤبد  و) 330( 
حكم بالس��������جن خمس عشرة س��������نة وأفرجت عن 

)107( لم تثبت ادانتهم .
أم��������ا محاكم األح��������داث في نينوى أص��������درت )86( 
حكم��������ا باإلدان��������ة  وفق امل��������ادة الرابع��������ة لإلرهاب 

إضافة إلى )75( حكما مختلفا.
■ عمل مكثف لمحكمة تحقيق نينوى المختصة بنظر دعاوى اإلرهاب
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أعمال ومنجزات كبرية حملكمة التحقيق يف مدة قصرية
نينوى / إيناس جبار

تعّطلت الحياة في نينوى أثناء احتاللها من قبل أعتى تنظيم إرهابي في التاريخ، وعلى الرغم من الظالم الذي 
أغشى املدينة خالل هذه املدة، كان ثمة ضوء يبزغ للحياة، إذ لم تتوقف الخدمة القضائية للمواطنني باتخاذ 

املحاكم مقار بديلة طيلة هذه املدة، حتى وصلت بعض هذه  الخدمات إلى مخيمات النازحني في العراء، 
وتحركت هذه املقار تقدما مع القوات املحررة.

وفور تحرير املدينة وقف القضاء ليقول كلمته على الرغم من تحول ممتلكاته ودوره إلى أنقاض. كادر "القضاء" 
تجّول في أروقة محاكم نينوى والحظ إقبال املواطنني بثقة إلى طاوالت القضاة إلنجاز معامالتهم ومصالحهم 
أو لإلبالغ عن أي حالة مريبة كيما يلدغوا من جحر مرتني. أعمال وإنجازات وإحصائيات عمل في مدة قصيرة 

كشفت عطش القاضي واملواطن لعودة الحياة من جديد ملدينة حضارية كبيرة تنهض من الرماد. 

الصياغة التشريعية فن قانوني وصنعة الفقهاء 
توصف الصياغة التش��������ريعية بانها إفراغ إرادة املشرع 
وقص��������ده في ألف��������اظ الن��������ص القانوني بص��������ورة القصر 
والش��������مول بمعن��������ى أال يتج��������اوز الن��������ص القانوني مراد 
املشرع وال يقصر عنه ويتطلب القصر والشمول أن تكون 
األلف��������اظ على درج��������ة عالية من الوض��������وح بما يمنع عنه 

التأويل والتفسير خارج مقتضاه أو خالف القصد.
ويطلق الش��������راح مصطلح الفن التش��������ريعي أو الصياغة 
القانوني��������ة عل��������ى وض��������ع قواعد س��������هلة الفهم ميس��������ورة 
التطبيق تكون متفقة مع مقتضيات العصر االجتماعية  
وهو مايعبر عنه بالسياس��������ة التش��������ريعية والتي مآلها 
وفحواها اس��������تقراء واق��������ع املجتمع واحتياج��������ه الفعلي 
الى النص القانوني ملعالجة نقص تش��������ريعي او لحاجة 

استجدت لم تكن قد قدحت في خلد املشرع حني وضعه 
للنص القانوني.

وهناك أس��������باب عدة تؤدي باملشرع إلى وضع نصوص 
ركيكة بل وأحيانا مش��������وهة تثقل كاهل املتعاملني معها 
للوصول إلى الفهم الصحيح لها ولسنا بصدد  سردها 
جميع��������ا لضيق املقام ولك��������ن لعل من أظهره��������ا وابرزها 
ف��������ي الوقت الحاضر وعلى ضوء ما نتج من تش��������ريعات 
أفرزتها الس��������لطة التش��������ريعية متمثلة بالبرملان العراقي 
وف��������ي مراح��������ل عمله كاف��������ة ومن��������ذ ع��������ام ٢٠٠٣ ولحد اآلن 
ه��������و، عدم االس��������تعانة باملش��������تغلني بموض��������وع القانون 
أو بالخب��������راء املتخصص��������ني ف��������ي كيفي��������ة صياغة النص 
القانون��������ي )الجامع املان��������ع( كما يصفه فقه��������اء  القانون 

وشراحه. 
 فمن طبيعة األش��������ياء بل واملنطق الس��������ليم ان يتم اشراك 
أه��������ل الصنعة ان صح الق��������ول ومن املعني��������ني بالتصدي 
واالش��������تغال على تطبيق القوانني للعم��������ل على صياغة 
نصوصها ألنه��������م األقرب الى الواق��������ع الفعلي للمجتمع 
بتفاصيل��������ه كافة وه��������م األدرى بخبايا ه��������ذه النصوص 
وصالحيته��������ا للتطبيق، وهل هناك أجدر من املؤسس��������ة 
القضائي��������ة للق��������ول الفص��������ل ف��������ي ه��������ذا املجال؟ ال��������م تكن 
هذه املؤسس��������ة هي الضاب��������ط الحقيقي وصم��������ام األمان 
للمجتم��������ع العراقي وباألخص بعد ع��������ام ٢٠٠٣ ؟ الم تكن 
هذه املؤسس��������ة ومازالت مرجعًا للمؤسس��������ة التشريعية 
متمثلة بالبرملان العراقي للفصل فيما ش��������كٓل عليها من 

فهم للقوان��������ني ونصوصها عندما يحت��������دم النزاع تحت 
قبة البرملان حول تفس��������ير نص قانون��������ي ؟ بل أليس من 
الغري��������ب ان يترجم القضاء ويفس��������ر لهم النصوص التي 
وضعوها هم بأنفس��������هم ولم يش��������ركوا من يحكم بينهم 

بهذه الصياغة ابتداًء؟ 
وختام القول، ان من يتصدى للصياغة التش��������ريعية هم 
أهل االختص��������اص بما يمتلكون من مه��������ارات ومميزات 
ال يمتلكه��������ا غيره��������م، مه��������ارات تراكم��������ت لديه��������م لطول 
اش��������تغالهم على الن��������ص القانوني وتطويع��������ه للوقائع، 
مه��������ارات ف��������ي اللغ��������ة نحوه��������ا وتصريفها، مه��������ارات في 
اس��������تحضار الفروض املختلفة للوقائع التي يس��������تهدف 

النص حكمها.

القاضي حاتم جبار الغريري



حوار خاص

أجرى الحوار / حيدر زوير

وع��������رج رئي��������س الجناي��������ات عل��������ى الدع��������م 
الخارج��������ي للتنظي��������م، مؤش��������را أن "أكث��������ر 
أصناف هذا الدعم وضوحا هو الس��������ماح 
ألف��������راد من التنظيم للوص��������ول إلى العراق 
م��������ن قب��������ل دول لم تك��������ن تقوم بم��������ا عليها 

ملنعهم".

* �ضيادة القا�ضي فلنبداأ من الق�ضايا 
الأهم يف الفرتة احلالية مبحكمتكم وهي 

ق�ضايا الإرهاب، هل لدى ا�ضتئناف نينوى 
القدرة الكاملة التي تتنا�ضب وحجم ما 
يقدم لها من دعاوى تخت�ص بالإرهاب 

ملرحلة ما بعد حترير املدينة من �ضيطرة 
التنظيم الإرهابي؟

- ف��������ي الب��������دء األم��������ر ال ينحص��������ر باملرحلة 
الزمنية التي يش��������ير لها السؤال وهي "ما 
بعد تحري��������ر مدينة املوصل من س��������يطرة 
تنظي��������م داع��������ش اإلرهابي" ب��������ل باملواجهة 
األمنية التي تعرضت لها الدولة العراقية 
منذ التغيير في العام ألفني وثالثة، فرغم 
أن موج��������ة اإلرهاب ضربت دوال كثيرة في 
العالم إال أن العراق وخاصة قبل اشتعال 
األزم��������ة الس��������ورية يع��������د البل��������د األول ف��������ي 
مواجهة الهجم��������ة اإلرهابية. وهذا فرض 
تحديات على املؤسسات الرسمية وحتى 
غي��������ر الرس��������مية، فمث��������ال ف��������رض التحدي 
تطوير وإنشاء أجهزة أمنية تتناسب مع 
هذه الهجمة باإلضافة إلى طبيعة عمل بل 
وطبيعة حياة، فرض كذلك على الس��������لطة 
القضائي��������ة أن تتس��������لح بما يدع��������م دورها 

للقيام بواجباتها وأدوارها املفترضة.

* وماذا عمل الق�ضاء اإزاء ذلك؟
- عم��������ل مجل��������س القض��������اء األعل��������ى ومنذ 
السنوات االولى ملا بعد عام ألفني وثالثة 
على إعداد كوادر قضائية وكوادر ساندة 
له��������ا لتحقيق حق التقاضي في ما يتعلق 
بالتح��������دي اإلرهاب��������ي، أم��������ا بم��������ا يرتب��������ط 
بالس��������ؤال املباش��������ر ف��������إن رئاس��������ة محكمة 
اس��������تئناف نينوى له��������ا الق��������درة الكاملة، 
حي��������ث أنه��������ا م��������ع ب��������دء عملي��������ات تحرير 
محافظ��������ة نين��������وى أخذت بنظ��������ر االعتبار 
حجم الدعاوى التي س��������وف تعرض على 
محاكم التحقيق فقامت بتهيئة اإلمكانات 
الالزم��������ة لذل��������ك من خ��������الل تهيئ��������ة املباني 
ورفد املحاكم بقضاة التحقيق واملحققني 
وبدعم مباشر من مجلس القضاء االعلى، 
بل هنالك ما ينبغي االش��������ارة إليه في هذا 
الص��������دد وهو أن اس��������تئناف نينوى ورغم 
احتالل مدينة املوصل وكثير من االقضية 
في محافظة نينوى في عام الفني وأربعة 
عشر إال أنها لم تتوقف عن أداء واجباتها 
وانتقل��������ت إلى بناية أخ��������رى في مكان آمن 
قريب وبهذا لم يتوق��������ف العمل القضائي 
ف��������ي نينوى حت��������ى في الفت��������رة املمتدة من 

2014 إلى نهاية 2017.

* هل قامت ا�ضتئناف نينوى بت�ضكيل 
حماكم اأو ا�ضتحداث اأو تعزيز عدد 

الق�ضاة والعاملني الآخرين لنظر دعاوى 
الرهاب ؟

- ليس استحداثا أو تشكيال جديدا بل أن 
مجلس القضاء االعلى وبناًء على مقترح 
من رئاس��������ة محكمة استئناف نينوى قرر 
تشكيل محكمة جنايات نينوى / الهيئة 
الثانية بتأريخ 2017/12/4 لتتناسب مع 
حجم الدع��������اوى املعروض��������ة على محكمة 
نينوى الهيئة االولى، كما تم رفد محكمة 
تحقي��������ق نينوى بع��������دد إضافي من قضاة 
التحقيق حي��������ث أصبح الع��������دد االجمالي 
لقضاة التحقيق تس��������عة قضاة مع خمسة 

من أعض��������اء االدعاء الع��������ام ملواجهة حجم 
الدعاوى ذات الطبيعة اإلرهابية.

* نحن نعرف اأن املحكمة اجلنائية املركزية 
هي حمكمة متخ�ض�ضة بالدرجة الأوىل 

بق�ضايا الإرهاب هل حتيلون الق�ضايا لها 
اأم �ضار عندكم ما يوازيها؟

- نع��������م في الس��������ابق كان هذا م��������ا يحصل 
بالفع��������ل، وكانت أغلب الدعاوى تحال إلى 
محكم��������ة التحقيق املركزي��������ة عمال بإعمام 
مجل��������س القض��������اء االعلى املرق��������م 211 في 
2017/1/12، إال أن االم��������ر تغير في الوقت 
الحالي نظرا لالستقرار االمني واستقرار 
العم��������ل ف��������ي رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف 

نينوى االتحادية.

* الق�ضاء العراقي ومنذ اأكرث من عقد 
ون�ضف ينظر ق�ضايا الرهاب هل 

طبيعة الق�ضايا التي تعر�ص امامكم 
بعد النت�ضار الع�ضكري تختلف عن 

�ضابقاتها، وكيف ؟
- هذا سؤال جيد؛ في املرحلة السابقة كان 
هناك ش��������حة في التبليغ ع��������ن اإلرهابيني 
أو الش��������هادة ضده��������م م��������ن قب��������ل االهالي، 
باإلضاف��������ة إل��������ى ه��������ذا كان أغلب م��������ن يتم 
القب��������ض عليه��������م من اإلرهابي��������ني ينكرون 
انتماءهم إلى الجماعات االرهابية، وكان 
العم��������ل يفرض جهدا مضاعف��������ا للوصول 
إل��������ى الحقيق��������ة، أما الوض��������ع الراهن أي ما 
بع��������د تحري��������ر مدين��������ة املوص��������ل فالتغيير 
تضم��������ن أن الكثير من االهال��������ي تجاوزوا 
عقدة وحاجز الخوف من هذه الجماعات 
وص��������اروا يبلغون عنهم ويش��������هدون بما 
رأوه م��������ن غير تردد، أما بما يتعلق بافراد 
التنظي��������م االرهاب��������ي ذاتهم فه��������ؤالء وألن 
أغلبه��������م تم القبض عليه��������م أثناء عمليات 
التحرير وكان��������وا فعليا يقاتلون االجهزة 
االمني��������ة أو ألق��������ي القب��������ض عليه��������م أثناء 
قيامه��������م باألعمال االرهابي��������ة فلم يعودوا 
يس��������تطيعون إنكار تهمه��������م أو انتماءهم 

لهذه الجماعات خاصة تنظيم داعش.

* بالن�ضبة املئوية ما حجم اأفراد التنظيم 
العرب والأجانب والعراقيني ملا ت�ضهدونه 

عن طريق الدعاوى املعرو�ضة اأمام 

حماكمكم ؟
- ينبغ��������ي لف��������ت النظ��������ر إل��������ى معلوم��������ة أن 
اإلرهابي��������ني م��������ن الجنس��������يات األجنبي��������ة 
املختلف��������ة يعرض��������ون فقط عل��������ى محكمة 
التحقي��������ق املركزية والت��������ي هي االن ضمن 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة 
االتحادي��������ة، وبهذا ما تس��������أل عنه يرتبط 
به��������ذه املحكمة، فيما تنظ��������ر محاكمنا في 
اس��������تئناف نين��������وى قضاي��������ا اإلرهابي��������ني 

العراقيني فقط.

* التحقيق مع الإرهابيني ف�ضال عن 
�ضياقه الق�ضائي يك�ضف عن معلومات 

مهمة عن التنظيم ذاته، يف هذه املرحلة 
باأي حالة يعي�ص التنظيم ؟

- فع��������ال م��������ا تقول��������ه، التحقي��������ق ومقاضاة 
اإلرهابيني كشف بش��������كل كبير ما يرتبط 
بحقيق��������ة ه��������ذا التنظيم وطبيع��������ة املراحل 
التي مر بها، وما يمكن أن أؤكده وبش��������كل 
جل��������ي إن التنظيم االرهاب��������ي يعيش حالة 
من االنهيار واالنكسار غير مسبوقة، ولم 
يعد يملك أي قدرة ملواجهة القوات االمنية 

العراقية بأي مكان من األرض العراقية.

* هل التحقيقات ك�ضفت اأ�ضرارا اأو 
معلومات جديدة عن �ضقوط املدينة 

بحزيران 2014؟
- ه��������ذا املوضوع أكب��������ر من األف��������راد الذين 
يمثلون أمام محكمتن��������ا، وال يمكن لي أن 
أقول إن باالمكان االجابة عن س��������ؤالك عن 
طريق ما نظرته أو نظره زمالئي القضاة 

من دعاوى بها الشأن.

* ما حجم الدعم اخلارجي الذي كان 
التنظيم يح�ضل عليه يف فرتة احتالله 

للمدينة، ومرة اأخرى اأ�ضاأل عن هذا 
ا�ضتنادا اإىل التحقيقات التي ك�ضفت مثل 

هذه املعلومات ؟
- الدع��������م الذي كان يحص��������ل عليه التنظيم 
م��������ن خ��������ارج الع��������راق مختل��������ف األش��������كال 
واملستويات، إال أن أكثر أصناف هذا الدعم 
وضوحا هو الس��������ماح ألفراد من التنظيم 
للوص��������ول إلى العراق من قبل دول لم تكن 
تقوم بم��������ا عليها ملنعهم وهنالك أش��������كال 
أخ��������رى م��������ن الدع��������م ترتب��������ط بالتحقيقات 

القضائية وبغيرها.

* هل كان التنظيم الإرهابي "داع�ص" 
لوحده بعملية احتالل املدن ومنها املو�ضل 
اأم كان معه تنظيمات اأخرى متطرفة دينية 

اأو قوميا اأو بعناوين اأخرى؟
- عصابات داعش اإلرهابية هي التنظيم 
الوحيد الذي قام باحتالل مدينة املوصل 
في العاش��������ر من حزيران 2014 وبالتعاون 
)أنصار اإلسالم(  مع عصابة ما تس��������مى ب�
والتي أعلنت بيعتها لتنظيم داعش بعد 

أحداث االحتالل.

* من جرائم التنظيم الإرهابي هدم الآثار 
واملتاحف هل اأثبتت التحقيقات عمليات 

اجتار بالثار اىل جنب عمليات التخريب 
والتهدمي ؟ 

- نع��������م فالتنظي��������م اإلرهاب��������ي ل��������م يكت��������ف 
بجريمة تخريب املدن واملواقع األثرية في 
املدينة عبر تفجيره��������ا وتهديمها بل كان 
باإلضافة إلى هذه الجريمة يقوم بتهريب 
وبيع الكثير من القطع  االثارية، وكان هذا 

العمل أحد أبرز مصادر تمويله.

* عمليات الجتار بالب�ضر وخا�ضة �ضد 
ال�ضبك واليزيديني وغريهم كيف كانت 

تتم ومن هي ابرز الأطراف التي ت�ضرتك 
فيها غري التنظيم وذوي ال�ضحايا ؟

تأكيده��������ا،  يمك��������ن  كذل��������ك  ه��������ذه  نع��������م   -
فالتحقيق��������ات القضائي��������ة أثبتت ش��������كلني 
م��������ن االتجار بالبش��������ر خاصة م��������ا يرتبط 
بالنس��������اء االيزدي��������ات والش��������بك وغيرهن، 
فهنال��������ك عملي��������ات البي��������ع الت��������ي تتم بني 
أف��������راد التنظيم نفس��������ه، حي��������ث كان هؤالء 
اإلرهابيون يشترون الفتيات ملدة محددة 
ومن ثم يقومون ببيعها، وهنالك عمليات 
البي��������ع التي تتم من قبل أفراد أو جماعات 
م��������ن التنظيم إلى جه��������ات مختلفة أبرزها 

ذوي املخطوفات.

* كنا ن�ضمع اأثناء العمليات الع�ضكرية 
ان انهيارات تقع ب�ضفوف التنظيم، هل 

ك�ضف الإرهابيون عن خيانات وان�ضقاقات 
داخل التنظيم حني حترير املدينة ؟

- ينبغ��������ي االلتفات إل��������ى حقيقة أثبتتها 
التنظيم  التحقيق��������ات ترتبط بطبيع��������ة 
اإلرهاب��������ي داعش، فهو ل��������م يكن تنظيما 
متماس��������كا أو صلبا من الداخل، داعش 
تنظيم ل��������م تتوقف النزاعات والخالفات 
داخل��������ه ف��������ي كل املراحل، وكان��������ت هنالك 
حال��������ة م��������ن ع��������دم الثق��������ة والتخوين بني 
جماعاته وأفراده بش��������كل كبير، وما زاد 
من ه��������ذه الحالة ه��������ي االنتصارات التي 
حققته��������ا قواتنا املس��������لحة عليه في كل 
امليادي��������ن الت��������ي تح��������ررت، فف��������ي كل مرة 
تقتحم قواتن��������ا الوطنية امل��������دن املحتلة 
كان جماع��������ات التنظيم تنه��������ار داخليا 
قب��������ل انهيارها عس��������كريا أم��������ام القوات 

العراقية.

* توؤكد التقارير املخت�ضة اأن التنظيم كان 
يعاين من م�ضكلة داخلية تتمثل باأفراده 
املحليني مع الأجانب كم اأكد من حققتم 

معهم وحاكمتموهم مثل هذه التفا�ضيل؟
- هذه معلومة صحيحة ؛ فأحد أش��������كال 
الخالفات الداخلية الت��������ي تحدثنا عنها 
في إجابة الس��������ؤال املاض��������ي هو الخالف 
ب��������ني اإلرهابي��������ني األجانب م��������ن مختلف 
الدول وبني اإلرهابيني املحليني، فهؤالء 
االخيرون كانوا فعليا يس��������يطرون على 
املواق��������ع املتقدم��������ة بالتنظيم ويش��������كلون 
جماعات خاص��������ة لتحقي��������ق مصالحهم 
يعت��������رض  كان  فيم��������ا  الش��������خصية، 
كبي��������ر،  بش��������كل  االجان��������ب  اإلرهابي��������ون 
ولم يك��������ن االعت��������راض يقف عن��������د حدود 
الرفض ب��������ل وألكثر من مرة كما تأكد لنا 
م��������ن التحقيق��������ات التي قمن��������ا بها مع من 
نظرنا دعاواهم تصل الى مرحلة القتال 

واالستهداف واالغتياالت.

* كم ك�ضفت التحقيقات عن طبيعة حكم 
التنظيم ملدينة املو�ضل وباقي املدن مبعنى 

كيفية الدارة وطبيعة ال�ضيطرة؟
- هذا الس��������ؤال جوابه من املواطنني الذين 

بق��������وا في مدينة املوص��������ل أو املدن االخرى 
التي أحتله��������ا التنظيم، إال أن ما يمكن لي 
قوله في ه��������ذا الصدد، نح��������ن نتحدث عن 
تنظي��������م هو االكثر عنفا وقس��������وة وتطرفا 
ف��������ي التأري��������خ، وكان يع��������زز فك��������رة العنف 
التي يمارس��������ها باملعتقدات الدينية، لذلك 
يمكن عد أن مدين��������ة املوصل ومدن أخرى 
تعرضت ألقسى حكم خالل أيام احتاللها 
بش��������كل لم تتعرض له مدينة في الس��������ابق 
وال في أي مكان، وهذا ما تؤكده األحداث 
واالهالي الذين عاش��������وا في هذه املدن في 

تلك املرحلة.

* ا�ضمح لنا �ضيادة القا�ضي اأن نتحدث 
عن حيثيات الإرهاب، ما حجم الدعاوى 
املعرو�ضة اأمامكم املتعلقة بالثارات التي 

اأف�ضتها العمليات الإرهابية ؟
- س��������تفاجأ م��������ن إجابتي لهذا الس��������ؤال، 
فأن��������ا أؤك��������د لك ف��������ي الق��������وت الحاضر ال 
توجد دعوى واح��������دة تتعلق بالثأر في 
س��������ياق ما تس��������أل عنه، وأنا مطلع على 
التحلي��������الت التي كان��������ت تتوقع حصول 
مثل ه��������ذه الجرائم بعد تحري��������ر املدينة 
وهنالك من ذهب إلى احتمالية نش��������وب 
معارك أهلية بسبب ما حصل من جرائم 
اإلرهابيني من قبل بعض أبناء املدن في 
محافظ��������ة نين��������وى، إال أن الن��������اس وعلى 
االغلب عم��������دت إل��������ى الس��������بل القانونية 
والقضائية في أخذ واسترداد حقوقها 

وفض النزاعات الحاصلة.

* هل هنالك عالقة بني التنظيم الإرهابي 
وع�ضابات اجلرمية املنظمة او غريها 

ك�ضفتها التحقيقات؟
- نع��������م ه��������ذا ما أس��������تطيع تأكيده بش��������كل 
كامل هو أن التنظيم اإلرهابي لم يكن يقم 
بعمليات إرهابية فحس��������ب بل كانت لديه 
جماع��������ات جريمة ب��������ل كان يرعى بش��������كل 
مباش��������ر أو غير مباشر عصابات جريمة، 
ومن أمثلة هذه عملية االتجار باألسلحة 

وتهريب املنتجات النفطية وغيرها.

* يف كل حماكم اجلنايات بالعراق 
هنالك دعاوى كثرية للمخدرات هل 

هنالك دعاوى خمدرات ترتبط بدعاوى 
الإرهابيني اأو منف�ضلة عنهم ؟

- بم��������ا يتعلق بالدع��������اوى التي نظرتها 
محاكمن��������ا لم يرد علينا ش��������يء من هذا 
القبي��������ل، وه��������ذا ال يعن��������ي أنن��������ي أنفيه 
؛ ب��������ل أثبت��������ت التحقيق��������ات ف��������ي محاكم 
أخ��������رى أن هنال��������ك بالفع��������ل صل��������ة بني 
التجارة  اإلرهابي وعصابات  التنظيم 
باملخدرات بل هنالك معلومات مؤكدة 
عن اتجار التنظيم اإلرهابي باملخدرات 
فضال ع��������ن تعاطي الكثير م��������ن أفراده، 
وتع��������د تج��������ارة املخدرات كذل��������ك أحدى 

مصادر تمويله.

* بعد التحرير هل تنامت جرمية من 
�ضنف ما يف حمافظة نينوى اأو مبدينة 

املو�ضل حتديدا ؟
- نعم تنامت بعض أصناف الجريمة من 
قبيل جرائم الس��������رقة والخطف واالبتزاز 
الش��������خصية،  انتح��������ال  جرائ��������م  وكذل��������ك 
إال أنه��������ا متابع��������ة ومس��������يطر عليها ولم 
تتج��������اوز مراح��������ل متقدمة بش��������كل يخل 

بأمن املدينة.
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* تنامت بعد التحرير بعض أصناف الجريمة من قبيل جرائم 
السرقة والخطف واالبتزاز وكذلك جرائم انتحال الشخصية، إال 

أنها متابعة ومسيطر عليها
■ واجهة مبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية

كشف رئيس الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى القاضي يونس الجميلي أوراقًا عن الخالفات بني أفراد تنظيم داعش اإلرهابي 
أثناء احتالل املوصل السيما تلك التي تندلع بني اإلرهابيني املحليني واألجانب، مؤكدا أن تلك الخالفات بدأت تتعمق مع تقدم القوات 

العراقية في تحرير املدن.
ومن جهة أخ��رى أض��اف الجميلي في ح��وار موسع مع "القضاء" أن "املرحلة السابقة كانت تشهد شحة في التبليغ عن اإلرهابيني أو 
الشهادة ضدهم من قبل األهالي إال أن حاجز الخوف قد تالشى اآلن وبدأ األهالي يبلغون عن كل صغيرة وكبيرة تحدث"، مؤكدا أن 
"التنظيم االرهابي في هذه املرحلة يعيش حالة من االنهيار واالنكسار غير مسبوقة، ولم يعد يملك أي قدرة ملواجهة القوات االمنية 

العراقية بأي مكان من األرض العراقية".

جنايات نينوى: "داعش" لم يعد قادرا على المواجهة 
واألهالي تشجعوا على اإلبالغ

نص الحوار في ما يلي:

* التنظيم اإلرهابي لم يقم بعمليات إرهابية فحسب إذ كانت لديه 
جماعات جريمة بل كان يرعى بشكل مباشر أو غير مباشر 

عصابات جريمة.

* الدعم الذي كان يحصل عليه التنظيم من خارج العراق مختلف األشكال 
واملستويات، إال أن أكثر أصناف هذا الدعم وضوحا هو السماح ألفراد من 
التنظيم للوصول إلى العراق من قبل دول لم تكن تقوم بما عليها ملنعهم

رئيس الهيئة الثانية يف احملكمة يكشف أوراق اخلالفات داخل التنظيم اإلرهابي



نينوى / حيدر زوير

ف��������ي  الجناي��������ات  محكم��������ة  قض��������ت 
استئناف نينوى االتحادية حكمًا 
باإلعدام ش��������نقا حت��������ى املوت بحق 
أحد أف��������راد التنظي��������م اإلرهابي في 
مدينة املوص��������ل اعترف بانضمامه 
وقتال��������ه في صف��������وف التنظيم بعد 
س��������يطرة األخي��������ر عل��������ى املدينة في 

حزيران 2014.
ف��������ي محض��������ر اعترافات��������ه  ويق��������ول 
"التحقت بالتنظيم بمجرد سيطرته 
على املدينة بعدما قصدت مسجد 
قرية الس��������المية والتقيت ب�"رش��������يد 
الجبوري" الذي يكنى بأبي مصعب 
وهو املسؤول عما يسميه التنظيم 
وكان حول��������ه  املس��������اجد"  ب�"دي��������وان 
مجموع��������ة م��������ن الرج��������ال املدججني 
بالس��������الح الخفيف والذين يرتدون 

الزي "القندهاري".
طلبت من أب��������ي مصعب أن يقبلني 
أبدي��������ت  بعدم��������ا  التنظي��������م  ف��������ي 
اس��������تعدادي للقيام بكل ما يكلفني 
ب��������ه، بارك لي رغبتي وقال لي عليك 
أن ت��������ردد البيع��������ة لخليف��������ة "الدولة 
املسجد جلست  وفي  اإلس��������المية"، 
ليقابلن��������ي ابو مصعب ويحيط بي 
من كان مع��������ه ورددت خلفه صيغة 

"املبايعة".
أخبرته أني متمكن من اس��������تعمال 
واملتوس��������طة  الخفيف��������ة  األس��������لحة 
الس��������ابق  العس��������كرية في  لخدمتي 
ولست بحاجة للتدريب العسكري، 
أس��������ماها  م��������ا  بقص��������د  فأمرن��������ي 
"الدورة الش��������رعية" و هي مجموعة 
بع��������ض  يلقيه��������ا  محاض��������رات 
مم��������ن يطل��������ق عليه��������م التنظي��������م ب� 

"الشرعيني".
قضيت في "الدورة الشرعية" عشرين 
يوم��������ا ت��������زودت فيها بأح��������كام تكفير 
من ي��������رى التنظي��������م االرهابي كفرهم، 
بحماس��������ي  الش��������رعيني  ولقناع��������ة 
واندفاع��������ي العقائدي كلف��������ت بإمامة 
أحد الجوامع ف��������ي املدينة وتحصلت 
على رخص��������ة بإلقاء خطب��������ة الجمعة 

والجماعة .

تكرس عملي في التنظيم في املرحلة 
االول��������ى على ح��������ث املوصلي��������ني على 
والقت��������ال ضمن  للتنظي��������م  االنتم��������اء 
صفوف��������ه، وبيان كفر م��������ن ال يتعاون 
مع��������ه والتحري��������ض على اس��������تهداف 
الق��������وات االمني��������ة والكف��������ار واملرتدين 
في محافظ��������ة نينوى وف��������ي كل املدن 

العراقية.
وبعد ش��������هور م��������ن العم��������ل العقائدي 
طل��������ب مني أب��������و مصع��������ب أن ألتحق 
الش��������رقاط  قض��������اء  ف��������ي  باملقاتل��������ني 
ملساندتهم عند تقدم القوات املسلحة 
العراقية لتحري��������ر القضاء، و بالفعل 
ش��������كلت ما نس��������ميه " املف��������رزة" و هي 
مجموع��������ة م��������ن الش��������باب الذين قمت 
بإقناعهم باالنضم��������ام للقتال ضمن 

التنظي��������م و ال��������ذي خضع��������وا ل��������دورة 
سريعة الستعمال األسلحة الخفيفة.
قاتل��������ت م��������ع مجامي��������ع مختلف��������ة من 
التنظي��������م الق��������وات األمني��������ة العراقية 
في قضاء الش��������رقاط، ول��������م أكتف في 
الش��������رقاط بالقت��������ال ب��������ل كن��������ت ألقي 
املحاضرات  التنظي��������م  على مقاتل��������ي 
العقائدي��������ة التي تحثه��������م على القتال 
وتحمس��������هم على ايقاع اكبر عدد من 
القتلة بصف��������وف القوات األمنية ومن 
يتع��������اون معهم م��������ن األهال��������ي، إال أن 
شراس��������ة املع��������ارك خاص��������ة الضربات 
الجوي��������ة اضطرتنا أن ننس��������حب مرة 

أخرى إلى مدينة املوصل".
للموص��������ل  عودت��������ي  بع��������د  كلف��������ت 
لاللتح��������اق بمجامي��������ع التنظيم التي 

تقات��������ل القوات العراقي��������ة من فصائل 
"البيش��������مركة" ف��������ي املحور الش��������مالي 
من مدينة نين��������وى، وبالفعل انتقلت 
مع مجموع��������ة ممن كان��������وا معي الى 
منطق��������ة "الكوي��������ر" و خضن��������ا معارك 
متعددة ضد الق��������وات الكردية هناك، 

كما يقول. 
وبعد تق��������دم القوات و تحرير منقطة 
" الكوي��������ر" اضطررنا الى الرجوع الى 
مدين��������ة املوص��������ل مرة أخ��������رى، وأعيد 
تكليفي للقيام بعملي في املس��������جد، 
إال أنه وبسبب النقص الكبير بأفراد 
التنظيم في املدينة كلفت بمش��������اركة 
ما يسميها التنظيم ب� "املرابطات في 

شوارع املدينة".
املس��������لحة  الق��������وات  اقتح��������ام  وعن��������د 

للضفة الغربية في مدينة املوصل و 
محاصرتنا وحيث لم يبق لنا سبيل 
قمت بتس��������ليم نفس��������ي له��������ذه القوات 
بع��������د أن نف��������ذت ذخيرتن��������ا ولم نجد 
سبيال للهروب من املدينة التي تمت 

محاصرتها بالكامل.
ولثب��������وت تلطخ ي��������د اإلرهابي بالدم 
العراق��������ي و باعترافه وباإلضافة الى 
الشهادات العيانية من قبل مجموعة 
من الشهود حكمت محكمة الجنايات 
ف��������ي اس��������تئناف نين��������وى االتحادي��������ة 
باإلع��������دام ش��������نقا حتى امل��������وت بحقه 
اس��������تنادا ألحكام امل��������ادة الرابعة/1 و 
بداللة املادة الثانية /3و5 من قانون 
مكافح��������ة اإلره��������اب رق��������م 13 لس��������نة 

.2005

ديالى / إيناس جبار

قض��������ت محك��������م جناي��������ات ديال��������ى حكما 
بالس��������جن املؤبد على متهم قام بعملية 
اختط��������اف لقريب��������ه وحج��������زه ف��������ي احدى 
املزارع ومس��������اومة ذويه على مبلغ قدره 
ثمان��������ون ملي��������ون دين��������ار  لق��������اء إط��������الق 

سراحه. 
وتب��������دأ التفاصيل عندم��������ا اتصل املتهم 
باب��������ن خالته ألج��������ل الذه��������اب إلى إحدى 
املزارع في ري��������ف املحافظة وكان ذلك في 
حدود الس��������اعة الواحدة والنصف ظهرا، 
وعند وصولهم للمنطقة الزراعية جلس 
الضحي��������ة ف��������ي حق��������ل لتربي��������ة الدواجن، 
حضر شخص كان يحمل بيده مسدس 
نوع )كل��������وك( ووضعه على رأس املجني 
عليه وطلب منه ع��������دم الكالم او املقاومة 

ومن ثم أقتاده إلى املجهول.
ويكمل املتهم ف��������ي اعترافاته عن أحداث 
العملي��������ة "بقي املجن��������ى عليه معزوال في 
غرفة حي��������ث املكان الذي ت��������م حجزه فيه 
ولع��������دة أي��������ام، تم��������ت بعد ذلك املباش��������رة 
بإجراء املس��������اومة على سالمته مع ذويه 
حي��������ث اتصل��������ت والدة الضحي��������ة بهاتفه 
فأجابها احد الخاطفني تولى فيها إجراء 
مكاملة املساومة وإبالغها بضرورة دفع 
مبل��������غ مالي قدره ثمان��������ون مليون دينار 
عراقي مقابل إطالق س��������راحه وفي حالة 

عدم الدفع سيكون مصيره النسيان".

هروب الضحية 
بعد خمس��������ة أيام م��������ن تأريخ االختطاف 
اس��������تطاع الضحي��������ة م��������ن إيجاد س��������بيل 
لله��������روب من قبضة املختطفني الس��������يما 
بعد تأك��������ده من هوية خاطف��������ة وهو ابن 
خالت��������ه وحجزه ف��������ي مكان مع��������زول يقع 
ضمن محيط حق��������ول الدواجن التي كان 
يملكه��������ا ذووه��������م ومعرفت��������ه ان��������ه لم يتم 
إطالق سراحه حتى وان دفع أهله املبلغ 
املالي، بع��������د تمكنه من اله��������رب ومعرفة 

طري��������ق العودة إلى منزل��������ه قدم الضحية 
إلى محكمة التحقيق ش��������كوى بالحادثة 

وتفاصيلها.
وأف��������اد الضحية في أقوال��������ه أمام قاضي 
التحقي��������ق ان املته��������م كان��������ت غايت��������ه من 
الخطف هو مس��������اومة والدي��������ه على دفع 
املبلغ لكونه يعل��������م بوجود مبالغ مالية 
ل��������دى والده جراء بي��������ع األخير منزال كان 
املتهم احد الش��������هود عل��������ى عملية البيع 

واستالم األموال.

تنازل وصلح 
املته��������م  ب��������ني  قرب��������ى  صل��������ة  ولوج��������ود 
والضحي��������ة ف��������ان األخي��������ر تن��������ازل ع��������ن 
الش��������كوى بع��������د وقوع صل��������ح التراضي 
التحقي��������ق  محكم��������ة  وقام��������ت  بينه��������م، 
بتصدي��������ر أمر إلق��������اء قبض وت��������م وفقه 
جلب املتهم ودونت أقوال والدة املجني 
عليه الس��������يما أنها اتصاالت املساومة 
واالبتزاز تمت معها وأكدت في محضر 
أقواله��������ا ما ذك��������ر من واقع��������ة باألحداث 
والت��������ي أكدت أن املبلغ املطلوب هو آخر 
املفاوض��������ات التي ت��������م االتفاق عليه بني 

الخاطفني واألهل. 
دون��������ت املحكم��������ة أق��������وال الش��������هود على 
الحادث��������ة الذي��������ن اك��������دوا ع��������دم وج��������ود 
ش��������هادة عيانية على الح��������ادث ودونت 
أق��������وال املتهم أيضا  ال��������ذي اعترف أمام 
قاضي التحقيق بقيامه بعملية خطف 
املش��������تكي مع متهم��������ني آخري��������ن مفرقة 
قضاياهم وج��������دت املحكمة م��������ع األدلة 
الضمانات وكفاءتها  والشهود وتوفر 
القانوني��������ة إمكاني��������ة االعتم��������اد عليها 
في بناء حكم قانوني س��������ليم وأصدرت 
قراره��������ا اس��������تنادا  للم��������ادة 182/أ  من  
األص��������ول الجزائية وفق امل��������ادة الرابعة 
بدالل��������ة امل��������ادة الثاني��������ة /8 م��������ن قانون 
علي��������ه  وحكم��������ت  اإلره��������اب  مكافح��������ة 
بالسجن املؤبد استدالال  باملادة1/132 

من قانون العقوبات العراقي. 

بغداد/ محمد سامي

تزايدت في اآلونة األخيرة عمليات 
االبتزاز املالي الذي يمارس��������ه أفراد 
بع��������د  الفتي��������ات  وعصاب��������ات ض��������د 
اإليق��������اع به��������ن ع��������ن طري��������ق مواقع 
التواصل االجتماعي، وتعد جريمة 
التهديد بنش��������ر الصور الشخصية 
والعائلي��������ة أهم تل��������ك الجرائم التي 
تقب��������ع على ط��������اوالت القضاة، إال أن 
تعاون بعض الضحاي��������ا املبكر مع 
القوات األمنية والتبليغ قد يساهم 

في القبض على الجناة.
 إح��������دى قص��������ص االبت��������زاز الكثيرة 
كان��������ت ضحيته��������ا آنس��������ة أربعينية 
تعم��������ل موظف��������ة ف��������ي إح��������دى دوائر 
عائلته��������ا  م��������ع  وتس��������كن  الدول��������ة 
الصغي��������رة املتكونة م��������ن األب واالم 
ف��������ي الس��������ن وأخ متزوج  الكبي��������ران 

ولديه ثالثة أطفال.
وتبت��������دئ قصة املوظفة عندما أقدم 
ش��������اب على التعرف عليها في احد 
مواقع التواصل االجتماعي "الفيس 
بوك" وطلب منها ان يقابل والدتها 
لكي يتقدم لها للزواج، وبالفعل تم 
اللق��������اء بينهم��������ا وكان الحديث عن 
الظ��������روف املادية واملعيش��������ية لهما 
وكان االتفاق ه��������و أن يعطى فرصة 
زمنية قصيرة لك��������ي يقوم بترتيب 

األمور املتعلقة بالزواج.
وبع��������د ه��������ذه الخط��������وة الت��������ي تع��������د 
بمثابة إثبات حسن نية الرجل بدأ 
الحديث املس��������تمر بينهما من خالل 
االتصاالت الهاتفية واملراسلة حول 
حياتهم��������ا املس��������تقبلية املش��������تركة، 
وعندها قام الشاب بطلب لقاء آخر 
إذ أصر على ذلك وبالفعل تم اللقاء 
ف��������ي منتزه ال��������زوراء ببغ��������داد وعند 
جلوسهما في أحد األركان الهادئة 

ف��������ي املتنزه حاول الش��������اب االقتراب 
منها.

وبع��������د ي��������وم واحد من اللق��������اء تغير 
أس��������لوب الرجل ليطلب منها مبلغا 
م��������ن امل��������ال وق��������دره خمس��������ة ماليني 
دينار، وعند س��������ؤالها عن أس��������باب 
هذا الطلب كان الجواب لغرض سد 
احتياجات خاص��������ة وأكد عليها أن 
يك��������ون اليوم التالي هو موعد جلب 

املبلغ.
واس��������تمرت اتصاالت��������ه ع��������ن طريق 
الهات��������ف ف��������ي الي��������وم التال��������ي، لكن 
كان الج��������واب م��������ن قبله��������ا "ال املك 
هذا املبل��������غ" إال أنها فوجئت بقيام 
الرجل بتهديدها من خالل إمكانية 
نش��������ر صور على مواق��������ع التواصل 
االجتماع��������ي. وعن��������د الس��������ؤال ع��������ن 
ماهية الصور كان الجواب أن أرسل 
له��������ا مجموع��������ة صور م��������ا التقطها 
لها في متنزه ال��������زوراء في أوضاع 

تظهرها قريبة جدا منه وكانت قد 
التقطت هذه الص��������ور من قبل احد 
األشخاص تم االتفاق معه لغرض 

ابتزاز املرأة بها.
هن��������ا تحول املوضوع من مش��������روع 
الزواج الى عملي��������ة ابتزاز مالي من 
خالل التهديد بنش��������ر مجموعة من 
الص��������ور الفوتوغرافية على الفيس 
ب��������وك وبالفع��������ل قام��������ت الضحي��������ة 
بإعطاء املتهم املبلغ الذي قد طلبه 

منها وهو خمسة ماليني دينار.
فت��������رة زمني��������ة ال تتج��������اوز  وبع��������د 
الواح��������د ع��������اود املته��������م  األس��������بوع 
االتصال وق��������ام بالتهديد بالصور 
نفس��������ها التي كان ق��������د احتفظ بها 
لغرض االبتزاز وطلب منها مبلغا 
قدره عش��������رة ماليني دين��������ار، وهنا 
كانت قد دخلت الضحية في مأزق 
كبي��������ر ج��������د ه��������و الخوف من نش��������ر 
الصور وما يترت��������ب عليه من أمور 

تدخل في خانة الفضيحة والشرف، 
وكونه��������ا كانت م��������ن امللتزمات جدا 
من الناحي��������ة الديني��������ة واألخالقية 
فق��������د أصبحت في وضع ال يحس��������د 

عليه.
تق��������ول الفتاة أنه ل��������م يكن من خيار 
ا من املبلغ  أمامه��������ا إال إعطاءه جزء
وهو كل ما تملكه وقد أقس��������مت له 
أنه��������ا ال تملك غير ه��������ذا املال وكان 
الجواب املتهم بعد ان اخذ املال هو 

املصوغات الذهبية التي تملكها.
في هذا الوقت كانت قد انهارت من 
خالل عمليات التهديد وقد فاتحت 
أمها باملوض��������وع وكان الخيار هو 
التوجه الى املحكمة لغرض تقديم 

شكوى.
ومن جانب��������ه، ق��������ال القاضي حميد 
ن��������وري بدي��������وي رئي��������س جناي��������ات 
الكرخ بعد أن أحيلت عليه الدعوى 
م��������ن قبل قاض��������ي التحقي��������ق انه تم 
القاء القبض على املتهمني االثنني 
بعملي��������ة االبتزاز وه��������م كل من قام 
بعملية االس��������تدراج بحجة الزواج 
وم��������ن ق��������ام بالتصوي��������ر متلبس��������ني 
من خ��������الل نص��������ب كمني له��������م عند 
وقد  الذهبية  املصوغ��������ات  تس��������ليم 
اعترفوا بالجريمة املرتكبة بش��������كل 

تفصيلي.
أن  حمي��������د  القاض��������ي  وأض��������اف 
املجن��������ى عليه��������ا ق��������د تنازل��������ت عن 
الحق الش��������خصي لها أمام محكمة 
الجنايات وهذا ما منعنا من إنزال 
أقس��������ى العقوب��������ات به��������ذه الجريمة 
وهي السجن املؤقت لسبع سنوات 
اس��������تنادا لح��������كام امل��������ادة 430 م��������ن 
قان��������ون العقوب��������ات رقم 11 لس��������نة 
1969 املع��������دل وذل��������ك ع��������ن جريم��������ة 
تهديد بإفشاء أمور تخدش بشرف 
املجن��������ى عليه��������ا مصحوب��������ا بطلب 

مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.
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اإلعدام ألحد أفراد تنظيم داعش اإلرهابي 
قاتل في الموصل والشرقاط

رهينة فّر من الخطف: العملية 
تمت بواسطة أقربائي !

شابان أوقعا فتاة في شرك االبتزاز 
لكنهم واجهوا السجن 7 سنوات

ارتفاع حاالت الطالق.. كارثة 
مجتمعية

عني
قانونية

ما أعلنه  مجلس القضاء  األعلى مؤخرا من تزايد حاالت الطالق 
خالل العام املاضي مقارنة باألعوام املاضية، ال يجب ان يمر مرور 
الكرام، وال يجب ان يشكل للمعنيني واملختصني بهذا الشأن، من 
قانونيني ورجال دين ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات رسمية 
تعنى باألسرة، مجرد خبر صحفي، بل يجب ان يتم الوقوف عنده، 
وإعادة قراءته أكثر من مرة، بغية التأسيس لخارطة عمل لحل هذه 

املشكلة األزلية التي تنخر جسد املجتمع العراقي بصمت.
الحلول  تتولى مسؤولية وض���ع  ان  املعنية  ال��ج��ه��ات   يجب على 
واملقترحات، عبر الضغط على السلطة التشريعية لسن قوانني رادعة 
ومؤثرة في هذا املجال، او من خالل النزول الى امليدان، ومعالجة 
األسباب التي أشار اليها الخبر الذي نشرته وسائل اإلع��الم. ومن 
تلك األسباب ما أشار اليها القاضي املختص، وهي تزايد حاالت 
الطالق بسبب االبتزاز االلكتروني، من خالل االستخدام الخاطئ 
لتطبيقات التواصل االجتماعي، التي كلما ازدادت، ازدادت معها 
فرص الخالفات الزوجية والطالق. وهذا ما يجيب على السؤال الذي 
يطرح نفسه: ملاذا ازدادت نسبة الطالق في عام 2017 مقارنة مع العام 
املاضي؟ السبب هو ازدياد تطبيقات التواصل االجتماعي وتوغلها 
أكثر من الالزم في حياة األفراد، من خالل إتاحتها لفرصة التواصل 
مع اشخاص آخرين بالصوت والصورة، وهو ما يوفر فرصة كبيرة 
للخيانة الزوجية، سواء من قبل الزوج او الزوجة. وغالبا ما تنتهي 
خيانة الزوجة بتهديدات من قبل الطرف اآلخر اما بنشر املحادثات 

او الصور او تلبية املزيد من رغباته املحرمة.
 السبب الذي لم يتحدث عنه القاضي في تصريحه الصحفي هو 
ان القانون لم يساير التطور التقني في وسائل االتصال، حيث ان 
النص الذي يعالج االبتزاز االلكتروني مثال، شرع عام1969 في وقت 
لم تكن وسائل االتصال معروفة وال موجودة في املجتمع العراقي. 
بالتالي، من غير املمكن ان يستطيع هذا التشريع، معالجة املشاكل 
التي تسببها وسائل االتصال في الوقت الحاضر، خصوصا بعد 
ال��ت��ط��ورات السريعة ال��ت��ي شهدتها، إض��اف��ة ال���ى ال��ت��ط��ور اليومي 
والتحديثات املستمرة لها. فلو كانت هنالك عقوبة رادع���ة بحق 

املبتزين لهذه الوسائل النخفضت حدة هذا النوع من الجرائم. 
إضافة الى األسباب األخ��رى التي أش��ار اليها القاضي في حديثه 
الصحفي من الفروقات بني الزوجني والوعي والعامل االقتصادي 
والزواج املبكر التي هي أسباب قديمة وهي مؤثرة ويشكل الطالق 

بسبب تردي الوضع االقتصادي والزواج املبكر نسبة كبيرة.
 اال ان السبب األول الذي أشار اليه القاضي جدير بالوقوف عنده 
ط��وي��ال، ك��ون��ه السبب األك��ث��ر ح��ض��ورا داخ���ل ال��خ��الف��ات الزوجية. 
الطالق رغم انه انحالل عقد بني طرفني، اال أن آثاره تمتد الى األوالد 
والعالقات االجتماعية بني أه��ل ال��زوج��ني، حيث يتسبب انفصال 
األب ع��ن األم، بضياع وتشتت األوالد نتيجة لعدم وج��ود رعاية 
القانون منح األب حق  متكاملة لهم من قبل األب واألم، حيث ان 
مشاهدة أوالده س��اع��ات م��ع��دودة خ��الل الشهر ال��واح��د. أت��وق��ع ان 
تكون حاالت الطالق عام2018 اضعاف حاالت الطالق في عام2017 

التواصل  ت��ط��ور وس���ائ���ل  ان  وال��س��ب��ب 
االج��ت��م��اع��ي ال ح�����دود ل��ه��ا، ح��ي��ث يتم 
ابتكار مواقع وتطبيقات جديدة كل يوم 
تقريبا، يقابلها ازدياد في االقبال على 
تلك ال��وس��ائ��ل، م��ع االس��ت��خ��دام السيئ 
لها، وم��ن تلك االستخدامات التواصل 
مع اشخاص ال ينبغي التواصل معهم، 
مما ينتج الخيانة الزوجية س��واء من 

قبل الزوج او الزوجة.
سالم مكي
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وتق��������ول إيم��������ان حمي��������د قاضي 
محكمة األحوال الشخصية في 
بغداد الجدي��������دة في مقابلة مع 
"القض��������اء" إن "واقع��������ة تصديق 
ال��������زواج تك��������ون أم��������ام محاك��������م 
األح��������وال الش��������خصية بع��������د أن 
حض��������ر أط��������راف الدع��������وى أمام 
رجل الدين ابت��������داء إلجراء عقد 
ال��������زواج الخارج��������ي"، الفتة إلى 
أن��������ه "تصدي��������ق ال��������زواج أحيانا 
يجري بعد أن يتم الدخول بني 
الزوج��������ني وفي ح��������االت أخرى 
قب��������ل الدخ��������ول، وهن��������اك ع��������دة 
ط��������رق لتصديق واقع��������ة الزواج 

الخارجي".  
أن  حمي��������د  القاضي��������ة  وتب��������ني 
"إثب��������ات واقعة ال��������زواج ال بد أن 
يك��������ون الزوج��������ان فيه��������ا بحالة 
صل��������ح وت��������راض ب��������ني الطرفني 
وال توج��������د اي خصومة بينهم 
فيراجع أطراف الدعوى محاكم 

االح��������وال الش��������خصية لتقدي��������م 
طلب��������ا إلصدار حج��������ة تصديق 
ال��������زواج الخارجي بع��������د إكمال 
اإلجراءات املطلوبة في إصدار 
الحجة املتمثلة بحضور اطراف 
الدع��������وى وابراز املستمس��������كات 
له��������م  العائ��������دة  الش��������خصية 
واالستماع الى اقوالهم والبينة 

الش��������خصية التي تؤي��������د واقعة 
ذلك  الخارج��������ي وبعد  ال��������زواج 
تصدر املحكمة الحجة الخاصة 
بتصدي��������ق ال��������زواج الخارج��������ي 

الواقع خارج املحكمة".
أما في حالة وج��������ود خصومة 
حقيقة بني الزوجني أو امتناع 
إل��������ى  الحض��������ور  ع��������ن  احده��������م 

املحكمة لغرض تصديق واقعة 
الزواج الخارجي تؤكد القاضية 
إيم��������ان حمي��������د أن "الخصوم��������ة 
تختلف في ه��������ذه الدعوى ففي 
حالة كون االطراف بالغني سن 
الرش��������د القانون��������ي وف��������ي حالة 
كونه��������م قاصري��������ن ل��������م يبلغوا 
س��������ن الرش��������د واملح��������ددة بنص 

القان��������ون وهي 18 س��������نة كاملة 
وعلى سبيل املثال عند امتناع 
القاصرة عن الحضور  الزوجة 
الى محاكم االحوال الشخصية 
لغرض تصدي��������ق واقعة الزواج 
الخارجي فتق��������ام الدعوى على 
الزوجة القاص��������رة وعلى الولي 
الجب��������ري ف��������ي حال كون��������ه حيا 

وعل��������ى الوصي ف��������ي حالة كون 
الولي الجبري متوفى".

كم��������ا ان هن��������اك طرق��������ا اخ��������رى 
إلثبات واقعة الزواج الخارجي 
ف��������ي حالة ك��������ون اح��������د االطراف 
كمال  عل��������ي  القاضي  متوف��������ى، 
الطريقة، مش��������يرا  ه��������ذه  يب��������ني 
ال��������ى ان "الدعوى تقام على احد 
الورثة املتوفى وحسب القسام 
الش��������رعي املنظم ل��������ه وفي حالة 
كون اح��������د الطرفني مفقودا فان 
الدعوى تقام على القيم وحسب 
حجة الحج��������ر والقيمومة التي 

اثبتت حالة الفقدان".
وثم��������ة حال��������ة أخ��������رى أفرزته��������ا 
الوقائع القضائية وهي في حالة 
ك��������ون الزوجني متوفني ويوجد 
لديه��������م اوالد لم يثبت نس��������بهم 
ول��������م يتم تس��������جيلهم في دوائر 
االحوال املدنية املختصة، ففي 
ه��������ذه الحالة يوض��������ح القاضي 
عل��������ي كم��������ال انه في ح��������ال كون 
"األوالد بالغ��������ني فتقام الدعوى 
من قبلهم عل��������ى ورثة والديهم 
املتوفني لغرض تصديق واقعة 
واثب��������ات  الخارج��������ي  ال��������زواج 
نس��������ب املدعي لهم إذ تتم إحالة 
املدعي الى الطبابة العدلية مع 
املدع��������ى عليهم لغ��������رض اجراء 
فحوصات البنوة ومن ضمنها 
dna وفحص تطابق االنس��������جة 
باالضاف��������ة إل��������ى تقدي��������ر العمر 
فضال عن االستماع الى البينة 
الشخصية وصورة قيد نفوس 
األط��������راف وبع��������د ذل��������ك تخت��������م 
املحكمة املرافعة لغرض إصدار 
القرار العادل وحس��������ب الوقائع 

الثابتة في الدعوى".
اما في حالة كون اوالد املتوفني 
قاصرين فيؤكد قاضي محكمة 
االح��������وال الش��������خصية ان "على 
رعاي��������ة  املتول��������ي  الش��������خص 

القاصري��������ن مراجع��������ة محاك��������م 
االح��������وال الش��������خصية لغ��������رض 
اص��������دار حجة وصاي��������ة مؤقتة 
دع��������وى تصديق  اقامة  لغرض 
واقعة تصدي��������ق زواج والديهم 
املتوفي��������ني واثبات نس��������به لهم 
وبع��������د اصدار حج��������ة الوصاية 
املؤقت��������ة يقيم الوص��������ي املؤقت 
الدع��������وى عل��������ى ورث��������ة اطرافها 
الشرعية  القس��������امات  وحس��������ب 
وتتخ��������ذ  له��������م  نظم��������ت  الت��������ي 
املحكم��������ة عدة ق��������رارات إلصدار 

القرار العادل".
وتعود القاض��������ي إيمان حميد 
لتوضيح حال��������ة هامة في حال 
انكار احد األطراف واقعة الزواج 
الخارجي ف��������ان قاضي محكمة 
االحوال الش��������خصية في بغداد 
"يصار  ان��������ه  الجدي��������دة توضح 
ال��������ى إثب��������ات تل��������ك الواقعة بعد 
إجراءات عدة وهي االس��������تماع 
الى اق��������وال البينة الش��������خصية 
وأق��������وال رجل الدي��������ن الذي نظم 
عقد الزواج الخارجي كما تبني 
أن هن��������اك طرق اثب��������ات حديثة 
التواص��������ل  بوس��������ائل  متمثل��������ة 
االجتماع��������ي كالصور الخاصة 
بأط��������راف الدع��������وى فض��������ال عن 
وجود طريق أخرى وهي اجراء 
الفحوص��������ات من قب��������ل الطبابة 

العدلية.
 كما تذك��������ر انه في ح��������ال عجز 
املدع��������ي ع��������ن اثبات دع��������واه فال 
يمل��������ك س��������وى توجي��������ه اليمني 
عليه��������م  للمدع��������ى  الحاس��������مة 
لغرض تصدي��������ق واقعة الزواج 
الخارجي وفي حال عدم حلف 
قب��������ل  م��������ن  الحاس��������مة  اليم��������ني 
املدع��������ى عليه فهنا يخس��������ر ما 
توجه��������ت به اليمني الحاس��������مة 
ويص��������ار إل��������ى تصدي��������ق واقعة 

الزواج الخارجي.

قضاة أحوال شخصية في بغداد يشرحون كيفية تصديق الزواج الخارجي

مجلس استئناف بابل يؤكد على جوالت القضاة اإلشرافية ويناقش ملفات أخرى

وقال مراسل "القضاء" إن "السيد 
رئي��������س االس��������تئناف تط��������رق في 
بداية الجلس��������ة إلى م��������ا ورد في 
جلس��������ة مجلس القض��������اء األعلى 
وم��������ا تضمنت��������ه م��������ن تعليم��������ات 
وتوجيهات تخص سير العملية 

القضائية".

وأضاف أن "السيد رئيس الهيئة 
األولى من جانبه  االس��������تئنافية 
ط��������رح موضوع إحال��������ة الدعاوى 
املدني��������ة من محاكم االس��������تئناف 
األخ��������رى بعد استش��������عار الحرج 
فيه��������ا أو حس��������ب االختص��������اص 
تحدي��������د موعد  وع��������دم  املكان��������ي 

للمرافع��������ة فيها مما ي��������ؤدي إلى 
تأخي��������ر حس��������م الدعوى بس��������بب 
صعوبة تبليغ أط��������راف الدعوى 
املحال��������ة كونه��������م م��������ن محافظ��������ة 
أخ��������رى ويؤدي إلى ه��������در الوقت 
والجهد ما يقتضي على املحاكم 
الت��������ي تحي��������ل الدع��������وى تحدي��������د 
ي��������وم للمرافعة من قبلها وتبليغ 
أطراف الدعوى في املحضر قبل 
التمييز  إل��������ى محكم��������ة  إحالتها 
االتحادية أو إلى املحكمة املحالة 

عليها".
وتابع أن "الس��������يد رئيس الهيئة 
ط��������رح  الثاني��������ة  االس��������تئنافية 
موضوع عدم الحاجة إلى خبراء 
قضائيني جدد وع��������دم فتح بابل 
القبول واستالم الطلبات بموجب 
أحكام القانون 163 لس��������نة 1964 
الذي نص في املادة الخامسة منه 

على تقدي��������م الطلبات قبل تاريخ 
2018/9/1 م��������ن كل ع��������ام وذل��������ك 
القضائيني  الخب��������راء  لكثرة عدد 
املسجلني في جدول الخبراء في 

رئاسة محكمة استئناف بابل".
وأش��������ار إل��������ى أن "توجيه��������ا صدر 
بمفاتحة املحاكم التابعة لرئاسة 
اس��������تئناف بابل وبيان حاجتهم 
الفعلية م��������ن الخبراء القضائيني 
وعل��������ى ض��������وء اإلجاب��������ات تكون 
الكتاب��������ة إل��������ى مجل��������س القض��������اء 
األعل��������ى بعدم الحاج��������ة إلى فتح 

باب القبول لتقديم الطلبات".
الس��������ادة  م��������ن جانبه��������م، تط��������رق 
رئي��������س محكم��������ة جناي��������ات بابل 
األح��������داث  محكم��������ة  ورئي��������س 
الجنح  والقاض��������ي األول ملحكمة 
الى موض��������وع الطع��������ون الكيدية 
حيث أش��������اروا إل��������ى ورود الكتب 

الرس��������مية م��������ن محكم��������ة التمييز 
إرس��������ال  املتضمن��������ة  االتحادي��������ة 
أضابي��������ر الدعاوى لوقوع الطعن 
التمييزي عليها بدون مرفقاتها 
لك��������ي  التمييزي��������ة  اللوائ��������ح  م��������ن 
يتس��������نى االطالع عل��������ى موضوع 
الطع��������ن وأس��������بابه ومعرفة كون 
القرار املطع��������ون فيه من القرارات 
االعدادية التي ال يجوز تمييزها 
على انفراد بموج��������ب القانون أو 
معرفة تاريخ القرار حتى يتسنى 
معرفة س��������بق الطعن فيه سابقا 

من عدمه.
وذكر رئيس االستئناف القاضي 
محمود عب��������اس هادي أنه "جرى 
التأكي��������د عل��������ى الس��������ادة الن��������واب 
بضرورة توخ��������ي الدقة ومتابعة 
املحاكم عن��������د قيامهم بالجوالت 
اإلش��������رافية والتأكي��������د على إدامة 

الرس��������مية وتوجي��������ه  الس��������جالت 
الس��������ادة قضاة املحاكم بضرورة 
القضائ��������ي  بالعم��������ل  االهتم��������ام 
والدقة وااللتزام بالجانب املهني 

في أداء واجبات الوظيفة".
فيم��������ا أك��������د القاضي ه��������ادي على 
"موضوع دراس��������ة مشروع قانون 
وتقدي��������م  الجدي��������د  العقوب��������ات 
املالحظ��������ات بش��������أنه قب��������ل نهاية 
هذا الشهر ليتس��������نى رفعها إلى 

مجلس القضاء األعلى".
وفي ختام االجتماع اثنى السيد 
رئي��������س اس��������تئناف باب��������ل عل��������ى 
الجهود املبذولة من قبل السادة 
نواب رئيس االستئناف في أداء 
عملهم في نظر الدعاوى الخاصة 
بمحاكمه��������م م��������ن جه��������ة وعملهم 
املتمثل باإلش��������راف على املحاكم 

املكلفني بمتابعة أعمالها.

"تكنولوجيا المعلومات" يعمل على إكمال 
)the one network( مشروع الشبكة الواحدة

بغداد/ غسان مرزة

يعمل قسم تكنولوجيا املعلومات في مجلس القضاء 
األعل��������ى عل��������ى ربط جمي��������ع املحاك��������م ف��������ي املحافظات 
الكترونيا بمجلس القضاء األعلى من خالل مش��������روع 
الشبكة الواحدة وهو تمهيد ملشروع مستقبلي لربط 

كافة مؤسسات الدولة بنظام الحوكمة االلكترونية.
ومشروع الشبكة الواحدة يهدف إلى ربط جميع دور 
القضاء مع رئاس��������ات االس��������تئناف ثم مع مقر املجلس 
ف��������ي ش��������بكة واح��������دة معزول��������ة ومؤمن��������ة، ويوف��������ر هذا 
املش��������روع س��������رعة عالية في انجاز الدعاوى وتسهيل 
خدمات املواطن في الحصول على القرارات وس��������هولة 
اتها والسرعة في إجراء  متابعة الدعاوى وتتبع إجراء

املعامالت املطلوبة.
وقالت مديرة قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس 
القض��������اء األعلى منى عبد الحس��������ني قطب في حديث 
إلى "القضاء" إن "قس��������م التكنولوجي��������ا والنظم يعمل 
وف��������ق آلي��������ة عم��������ل خاصة عل��������ى ربط جمي��������ع املحاكم 
بمجل��������س القض��������اء األعل��������ى حيث اس��������تطاعت كوادر 
قس��������م التكنولوجيا والنظم وبجه��������ود ذاتية منفردة 
م��������ن قبل ش��������عبة الش��������بكات التابعة للقس��������م في بناء 

أول ش��������بكة انترني��������ت وايرلي��������س )Wireless( ت��������م من 
خاللها ربط رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف الكرخ مع 
مقر مجل��������س القضاء األعلى بنجاح باهر األمر الذي 
س��������يفتح املجال إلى تناقل البيان��������ات من والى مركز 
مقر مجلس القضاء األعلى بالدقة والس��������رعة املمكنة 

وبكل سالسة".
وأضاف��������ت قط��������ب أن "العم��������ل نفذ وف��������ق معايير ربط 
الش��������بكات العاملي��������ة كخط��������وة أولى ع��������ن طريق ربط 
جميع مفاصل مجلس القضاء األعلى بشبكة واحدة 

مؤمنة".
ولفتت قطب أن "قس��������م التكنولوجيا والنظم يس��������عى 
في جميع االتجاهات لبناء الشبكة التي تضم جميع 
التش��������كيالت وذلك من خالل التنس��������يق مع الش��������ركة 
العام��������ة لالتص��������االت والبري��������د لتفعيل خ��������ط الكيبل 
الضوئ��������ي الرابط بني مقر مجلس القضاء األعلى في 
بغداد ورئاسات محاكم االس��������تئناف في محافظات 

كل من )البصرة / ذي قار/كربالء/ كركوك(".
وأف��������ادت قط��������ب "يجري ض��������م الرئاس��������ات ضمن حيز 
التنفي��������ذ ملش��������روع الش��������بكة الواحدة وج��������اري العمل 
إليصال الكيبل الضوئي لباقي رئاسات االستئناف 
إليصاله تمهيدا لدخولهم في املش��������روع واالستعانة 

بنظام الوايرلس املنوه عنه آنفا".
بدوره ذكر معاون مدير قس��������م التكنولوجيا والنظم 
قتيبة قصي ناجي أن "هذا املش��������روع س��������يكون حجر 
 Integrated( التكاملي��������ة  األنظم��������ة  لبن��������اء  األس��������اس 

.")Systems
وأضاف ناجي إن "مش��������روع بن��������اء األنظمة التكاملية 
هو لغرض الوصول إل��������ى املحاكم النموذجية والتي 
ستدار فيها الدعاوى الكترونيا مابني دور القضاء و 

رئاسات االستئناف ومحكمة التمييز االتحادية".
ويرى ناجي أن "األمر سيوفر سرعة عالية في انجاز 
الدعاوى وتسهيل خدمات املواطن في الحصول على 
اتها  القرارات وسهولة متابعة الدعاوى وتتبع إجراء
وسرعة عالية في أجراء املعامالت املطلوبة،  وتوفير 
التقاري��������ر الدقيقة مع تقليل الضغط والجهد املبذول 
م��������ن قبل املوظف��������ني وتوفير الجه��������ود ملجاالت أخرى 
والس��������رعة العالي��������ة في انج��������از معام��������الت املواطنني 
الفت��������ا أن "ه��������دف قس��������م التكنولوجي��������ا والنظ��������م هو 
انج��������از أهم الخطوات الالزمة من جهته لالرتباط مع 
باقي مؤسس��������ات الدولة تحقيقًا ملش��������روع  الحوكمة 
االلكتروني��������ة م��������ع تس��������هيل ف��������ي توفي��������ر الخدم��������ات 

للمواطنني" .

■ موظف في محكمة بغدادية يستقبل إحدى معامالت المواطنين.. عدسة/ حيدر الدليمي

■ قسم تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء األعلى .. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / عالء محمد

شرح قضاة 
متخصصون بامللفات 

الشرعية كيفية 
إثبات عقود الزواج 
أو تصديق الزواج 
الخارجي، الفتني 

إلى أن دعاوى كثيرة 
من هذا النوع تدخل 
إلى محاكم األحوال 

الشخصية يوميًا.

من املعامالت الرائجة يف احملاكم

●  3rd Year  Issue (31) May 2018السنة الثالثة/ العدد )31( ايار 2018

بابل / مروان الفتالوي

عقد السيد رئيس استئناف بابل نهاية نيسان املاضي اجتماعًا 
بمجلس استئناف الرئاسة بحضور السادة القضاة النواب والسيد 
املدعي العام، وجرى خالل االجتماع مناقشة مجموعة من املواضيع 

املدرجة على جدول أعمال مجلس استئناف بابل بينها التأكيد على 
الجوالت اإلشرافية للقضاة ودراسة مشروع قانون العقوبات الجديد.



 فاإلنسانية وان كانت هي النقص كما 
يراها الثائر )نيلسون مانديال ( لكنها 
الحرية واذا كانت الحرية هي نسخية 
العدالة فالعدالة هي الحقيقة املتحركة 
حسب رؤية )جوزيف جوبير(  واذا كان 
هناك من تجس��������يد موضوعي للعدالة 
وتطبيقه��������ا ف��������ان القاض��������ي العادل هو 
صورتها والناطق الرس��������مي لها، لكنه 
يظ��������ل ف��������ي الكثير منه ضمن املس��������احة 
بالراه��������ن  ترتب��������ط  الت��������ي  الش��������خصية 
واليوم��������ي وتخض��������ع لل��������رؤى  الفردية 
واالمزج��������ة النفس��������ية، وبالخالصة هو 
نتاج اجتماعي لبيئة لها خصائصها 
وصفاته��������ا وه��������و كائن يدخ��������ل ضمن 
التأثر والتأثير فيه��������ا وهذه املنظومة 
االجتماعية تمنحه الحق بان يكون له 
رأي ب��������ل ان ما يبديه بحس��������ب املميزات 
الت��������ي يتمت��������ع به��������ا يقترب م��������ن االلزام 

والتسليم من قبل اآلخر.
ف��������ي  نفس��������ه  يط��������رح  ال��������ذي  والس��������ؤال 
مناخ��������ات الحرية والتعبي��������ر عن الرأي 
م��������ا مدى حري��������ة القاضي ف��������ي التعبير 
عن رأيه الش��������خصي بمختلف مجاالت 
الحياة مس��������لمني بان الرأي الشخصي 

للقاضي بمناس��������بة الن��������زاع املعروض 
امامه ال يعول عليه عند إصداره للقرار 
القضائ��������ي وكذلك الرأي املس��������بق الذي 
يبديه في النزاع قبل ان يكون متصديا 
ل��������ه  الن بن��������اء ق��������راره القضائ��������ي عل��������ى 
العلم الش��������خصي وإبداء الرأي املسبق 
املعروف لدى اآلخري��������ن ومنهم أطراف 
النزاع يج��������رح العدالة التي يتمتع بها 
وهو ام��������ر تم الن��������ص علي��������ه إلزاما في 
قانون اإلثب��������ات واملرافع��������ات املدنية..؟  
لكننا نقصد الرأي الذي يبديه القاضي 
ف��������ي مجاالت الحي��������اة املختلف��������ة كأحد 
اف��������راد املجتمع، فهل يتمت��������ع باإلباحة 
املطلقة في التعبير اللهم إال في حدود 
حرية اآلخرين والتجاوز على حقوقهم 

املثبتة دستوريا وقانونيًا ام ال..؟
واللوائ��������ح  املواثي��������ق  ضمن��������ت  لق��������د 
القانونية الدولية للقاضي الحرية في 
التعبير عن رأيه لكنها حرية مقيدة فقد 
نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��������ان 
ف��������ي الفصل الثامن من��������ه على أنه يحق 
ألعضاء السلطة القضائية، شأنهم في 
ذلك ش��������أن املواطن��������ني اآلخرين، التمتع 
بحرية التعبير واالعتقاد واالنتس��������اب 

والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة 
دائم��������ًا في ممارس��������تهم له��������ذه الحقوق 
على نح��������و يحافظ على هيب��������ة ووقار 
مناصبه��������م وعل��������ى نزاهة واس��������تقالل 
الس��������لطة القضائية، ولم يخرج امليثاق 
األساس��������ي  بالنظام  املتعلق  األوروبي 
للقض��������اة ال��������ذي تم إق��������راره م��������ن طرف 
مجلس أوروبا على ذلك، فقد نص على 
وجوب امتن��������اع القضاة عن أي فعل أو 
سلوك أو تعبير من شأنه أن يؤثر على 
الثق��������ة في حيادهم أو اس��������تقاللهم، أما 
مبادئ )مجلس بيرغ( بشأن استقالل 
الس��������لطة القضائية الدولي��������ة، فقد اكد 
أن القضاة يتمتع��������ون بحرية التعبير 
توليه��������م  أثن��������اء  الرابط��������ات  وتكوي��������ن 
منصب القضاء بطريقة ال تتعارض مع 
مهامهم الوظيفية أوقد تنال من حياد 
ونزاهة القضاء، وأنه يتعني عليهم أن 
يكون��������وا متحفظني ف��������ي التعليق على 
االح��������كام أو أي مش��������اريع أو مقترحات 
أو موضوع متن��������ازع عليه، ويتخذون 
مس��������لكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة 

واستقالل القضاء.
 أم��������ا وثيق��������ة مب��������ادئ بنغالور بش��������أن 

الس��������لوك القضائ��������ي، فق��������د نصت على 
أن للقاضي كأي مواط��������ن عادي الحق 
ف��������ي حري��������ة التعبير بم��������ا ال يتعارض 
م��������ع أح��������كام القان��������ون وم��������ع واجباته 
الوظيفية وبطريق��������ة يحافظ بها على 
هيب��������ة الوظيف��������ة ونزاه��������ة القضاء فال 
يج��������وز للقض��������اة اإلدالء بتصريح��������ات 
سياس��������ية أو املش��������اركة ف��������ي تظاهرات 
م��������ن ه��������ذا الن��������وع  وال يج��������وز أيض��������ا 
للقضاة التش��������كيك في نزاهة الس��������لطة 
القضائي��������ة واس��������تقالليتها كما أصدر 
الفرنس��������ي  للقضاء  األعل��������ى  املجل��������س 
س��������نة 2010 ميثاق��������ا يتعل��������ق بمدونة 
السلوك القضائي تضمن التأكيد على 
للقض��������اة، جاء  األخالقية  االلتزام��������ات 
فيه، )أن القاض��������ي ملزم بالحفاظ على 
صورة العدالة ويج��������ب عليه دائما، أن 
يعط��������ي املثال والق��������دوة على االحتراز، 
أثناء ممارسته لحقه في التعبير، وذلك 
من أجل ع��������دم تعريض نزاهة وصورة 
العدال��������ة ومصداقيتها للثق��������ة العامة، 
ويمن��������ع عليه أيض��������ا انتق��������اد األحكام 
والقرارات التي يصدرها زمالؤه، كما 
يتعني عليه استحضار هذه الضوابط 

أثناء إص��������داره ملذكراته  وااللتزام��������ات 
الخاصة بمساره املهني، ومنع امليثاق 
على القضاة إب��������داء أي مظاهر عدائية 
ضد الحكوم��������ة، أو القي��������ام بتصرفات 
ذات طبيع��������ة سياس��������ية تتع��������ارض مع 
واج��������ب التحف��������ظ املف��������روض عليه��������م، 
لكن��������ه من جه��������ة أخرى، ن��������ص على أن 
واجب التحفظ ال يش��������مل منع القضاة 
م��������ن املش��������اركة ف��������ي إع��������داد النصوص 
مقتضياته��������ا  وتحلي��������ل  القانوني��������ة 
ب��������كل حرية. فحري��������ة التعبير الخاصة 
بالقضاة ليس��������ت مطلقة، وأنه إذا كان 
للقاضي الحرية الكامل��������ة إلبداء رأيه، 
فإنه يتعني عليه دائما أن يس��������تحضر 
مبدأ الحي��������اد، وأن يكون ح��������ذرا أثناء 
التعبير عن رأيه بشكل ال يظهر موقفه 
من القضاي��������ا التي تك��������ون محل نزاع، 
كما يتعني أن يتحلى بواجب التحفظ 
في تعامله مع وسائل اإلعالم، ويمنع 
عليه التعليق عل��������ى قراراته حتى ولو 
ت��������م انتقاده��������ا من ط��������رف الصحافة أو 
تم إلغاؤها من ط��������رف املحكمة األعلى 

درجة.
 ولم يك��������ن الدس��������تور العراق��������ي بعيدا 

ع��������ن رؤى املفاهيم واملواثي��������ق الدولية 
فقد نص في ب��������اب الحقوق والحريات 
الفص��������ل األول )الحق��������وق( وف��������ي الفرع 
األول -الحق��������وق املدنية والسياس��������ية- 
ان  عل��������ى  نص��������ت  الت��������ي   )14( امل��������ادة 
)العراقي��������ني متس��������اوون ام��������ام القانون 
دون تمييز بسبب الجنس او العرق او 
القومية او االصل او اللون او الدين او 
املذه��������ب او املعتقد او الرأي او الوضع 
االقتص��������ادي او االجتماعي ( وان لكل 
ف��������رد الحق في الحياة واالمن والحرية 
وال يجوز الحرم��������ان منها او تقييدها 
اال وفق��������ا للقان��������ون او بناء عل��������ى قرار 
جهة قضائية مختصة بحس��������ب املادة 
)15( من الدس��������تور ولكل فرد الحق في 
الخصوصية الشخصية بما ال يتنافى 
مع حقوق االخرين واآلداب العامة كما 
جاء في امل��������ادة )17(  ايضاً ، وفي باب 
الحري��������ات في الفص��������ل الثاني اعتبرت 
/أ ( من الدستور)حرية  املادة )37/ اوال ً
االنس��������ان وكرامت��������ه مصون��������ه ( وف��������ي 
امل��������ادة )38(  تكفلت الدولة بما ال يخل 
بالنظام الع��������ام واآلداب حرية التعبير 

عن الرأي بكل الوسائل.

حرية القاضي في التعبير عن رأيه بين اإلباحة والتقييد

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

حرية التعبري عن الراأي مف�ضلية ذاتية مهمة مل تاأت اعتباطا باملنة واملنح واإمنا كانت قرينة املوقف والميان ا�ضطرت الب�ضريًة اىل 
تقدمي قرابني كبرية وكثرية للح�ضول عليها وممار�ضتها وال�ضعي لدميومة وجودها من خالل حت�ضينها بالإلزام القانوين عرب 

الن�ص عليها يف القوانني والد�ضاتري الداخلية واملواثيق والتفاقيات واملعاهدات الدولية كخطوات م�ضتقبلية باجتاه المام حيث 
تتحقق الن�ضانية.
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 لذلك يعد االلتزام باملحافظة على االسرار 
الوظيفية وعدم إفش��������ائها م��������ن الواجبات 
املهم��������ة امللقاة على عاتق املوظف واملكلف 
بخدمة عامة وبص��������رف النظر عن طبيعة 
عمل او اهمية اي��������ة وظيفة حكومية عامة 
فانه��������ا ال بد م��������ن احتوائها عل��������ى الكثير 
من الوثائ��������ق واملعلومات والبيانات التي 
تنطوي عل��������ى العديد من االس��������رار املهمة 
حيث يطل��������ع عليها املوظ��������ف بحكم عمله 
اليوم��������ي ولوال مركزه الوظيفي ملا اتيحت 
ل��������ه امكاني��������ة االط��������الع عليه��������ا ومعرفتها 
وس��������واء اكانت تلك االسرار على الصعيد 
الطاب��������ع الش��������خصي اي املتصل��������ة بافراد 
املجتمع الذين لديهم مصالح في التعامل 
مع ش��������اغل الوظيفة مثل االسرار املتعلقة 
بالوض��������ع املالي او الدع��������اوى او الضمان 
االجتماع��������ي ونح��������و ذل��������ك ام كان��������ت تل��������ك 
االس��������رار الوظيفية راجع��������ة - وهو الغالب 
- ال��������ى الصعي��������د الع��������ام او العمل��������ي وهي 
االس��������رار ذات العالقة بنش��������اط املؤسسات 
الحكومية والجه��������ات االدارية التي تأخذ 
املصلحة العامة الحظ األوفر منها كونها 
ترج��������ع بالنفع على املجتمع بأس��������ره مثل 
األس��������رار املتعلق��������ة باألنش��������طة االدارية او 

املالية او األمنية. 
إن االلتزام بكتمان األس��������رار الوظيفية بدا 
واجب��������ًا اخالقيًا اقتضته مبادئ الش��������رف 

واالمان��������ة قب��������ل كل ش��������يء فالكتمان يكون 
فضيل��������ة اذا حصل في ام��������ور تتطلب عدم 
إفشائها الن املصلحة املعتبرة تستوجب 
عدم إظهاره��������ا للغير ملا ق��������د يترتب على 
إفشاء هذه االس��������رار من الضرار بمصالح 
الدولة واالف��������راد فمن اخط��������ر االمور على 
الدولة افشاء أسرارها، وقد تكون االضرار 
الناجم��������ة عن كش��������ف االس��������رار الوظيفية 
افدح م��������ن تلك الت��������ي تترتب على افش��������اء 
االس��������رار الش��������خصية بسبب جس��������امتها 
واتساع نطاقها ومن هنا حرصت الكثير 
من الدول في تش��������ريعاتها الوضعية على 
تجريم افش��������اء األس��������رار الوظيفية ضمن 
النص العام الوارد ف��������ي قانون العقوبات 
وكذلك التشديد على وجوب كتمانها في 
بالوظيفة  الخاصة  والتعليمات  القوانني 
في ال��������دول العربي��������ة واالجنبية ورصدت 
لهذا الس��������لوك الجزاءات املناس��������بة حسب 
اهمية الس��������ر ال��������ذي يتم إفش��������اؤه. اذ يعد 
فع��������ل االفش��������اء س��������لوًكا مجرم��������ًا بموجب 
اح��������كام قانون العقوبات حي��������ث ان االلزام 
القانون��������ي بحفظ األس��������رار الوظيفية يقع 
على عاتق املوظف او املكلف بخدمة عامة 
فمن الواجب ان يحافظ هؤالء على جميع 
األسرار التي يطلعون عليها سواء أكانت 
موثقة بشكل تحريري أم بشكل الكتروني 
بغي��������ة ضم��������ان نزاه��������ة العم��������ل الوظيف��������ي 

وس��������يره بش��������كل س��������ليم ومن��������ع االض��������رار 
باملصال��������ح االجتماعي��������ة فاملوظ��������ف الذي 
يدل��������ي للصحاف��������ة بمعلوم��������ات او وثائق 
غير مصرح بنش��������رها او ف��������ي حالة قيامه 
االحتفاظ بأصول بعض األوراق الرسمية 
وعدم مراع��������اة مصلحة الدول��������ة واملواطن 
مع��������ًا يعد مخالفًا لواجب كتمان األس��������رار 
الوظيفية إذ أن املش��������رع الجنائي يستأثر 
باهتمامه في النصوص الجزائية أمرين: 
االول يتمثل في املحافظة على سالمة كيان 
الدول��������ة واملجتمع والثاني يتمثل في عدم 
التفريط باصل حقوق االفراد وحرياتهم 
بحي��������ث تكون هن��������اك مواءمة ب��������ني هذين 
االمرين ومن ثم تتطرق هذه الدراسة الى 
بي��������ان مفهوم االس��������رار الوظيفي��������ة وكذلك 
يس��������أل امللتزم بكتمان االسرار انضباطيًا 
لكونه قد خالف احدى واجباته الوظيفية 
كم��������ا يمك��������ن ان تلحقه املس��������ؤولية املدنية 
وذلك بتعويض ما تس��������بب به من الضرر 
امل��������ادي او املعنوي الذي تطالب به دائرته 
الرس��������مية بعد اللجوء للمحاكم اذا ترتب 
عل��������ى افش��������اء االس��������رار ضرر ما م��������ع بيان 
نطاق واجب حفظ اس��������رار الوظيفة ومداه 
الن تقرير االلتزام بعد افشاء تلك االسرار 
لي��������س بقاع��������دة مطلق��������ة فهن��������اك ح��������االت 
اس��������تثنائية يباح فيها االفشاء ملسوغات 

تقتضيها املصلحة االجتماعية.

القاضي علي كمال

إفشاء اإلسرار الوظيفية وأثرها 
على المسؤولية الجزائية

القاعدة القانونية ترمي اىل توفري احلماية مل�ضالح املجتمع وحقوق افراده كهدف ا�ضا�ص فان الو�ضائل 
والليات التي يعتمد عليها امل�ضرع حلمايتها من خالل القانون تختلف فيما بينها وفقًا لطبيعة هذه 

احلقوق وامل�ضالح فقد ت�ضبح العالنية و�ضيلة ت�ضخر حلماية هذه امل�ضالح بينما على العك�ص من ذلك قد 
تنفع ال�ضرية ا�ضباغ احلماية لها مما يدعو امل�ضرع اىل التعويل عليها اذ رمبا تت�ضبب العالنية بال�ضرر 

ل�ضالح احلق يف بع�ص احلالت المر الذي يجد امل�ضرع يف الكتمان خري طريقة يحقق من خاللها 
احلفاظ على امل�ضالح واحلقوق.

إذا كانت

تشكل

ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
)JAMC( للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

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

جمموعة املبادئ والأخالقيات املحببة لدى جمتمع ما والتي حتكمه وتربط اأبناءه ببع�ضهم 
وتفر�ص منطا �ضلوكيا حمددا على اأفراده، ال�ضدق كقيمة اجتماعية يعطيك جمتمعا �ضادقا 

والأمانة والإخال�ص تعطيانك فردا اأمينا وخمل�ضًا.

القيم

عل��������ى الجان��������ب اآلخ��������ر هن��������اك قيم 
س��������يئة تكون محببة ل��������دى مجتمع 
ما فالس��������رقة قيمة س��������لبية تعطيك 
ماله��������م  اف��������راده  يس��������رق  مجتمع��������ا 
الع��������ام والقبلية تعطي��������ك مجتمعا 
عشائريا يقف أبناؤه مع العشيرة 
على حس��������اب الدولة. وهن��������ا اود ان 
أتس��������اءل وان��������ا اتفحص م��������ا وصل 
الي��������ه ح��������ال مجتمعن��������ا: ه��������ل ان ما 
نحببه من قيم ه��������ي قيمة ايجابية 
ام سلبية... يحدثني احد االصدقاء 
مم��������ن حضر مباراة لك��������رة القدم في 
ملعب الش��������عب بني ناديني عراقيني 
ان جمه��������ور الناديني ال��������ذي زاد عن 
37 أل��������ف متف��������رج لم يكن منش��������غال 
انش��������غاله  بقدر  الرياضي  بالحدث 
بترديد هتافات وش��������عارات مليئة 
بمعاني الس��������ب والق��������ذف لجمهور 
الفري��������ق اآلخ��������ر، وانا أتس��������اءل هنا 
ماذا يعني ان ينتقل خطاب العنف 
والكراهي��������ة من السياس��������ة وبرامج 
الفضائيات الى س��������احات الرياضة 
التي يفترض انه��������ا أماكن للترفيه 

والترويح عن النفس.
وانت تس��������تمع الى احاديث الناس 
العفوي��������ة وان��������ت تنتقل ب��������ني االزقة 
خالل فترة االنتخابات ستكتش��������ف 
ان الكثي��������ر من املواطن��������ني يبيعون 

اصواتهم الى مرشحني لقاء مبالغ 
مالي��������ة في موقف اقل م��������ا يقال عنه 
ان��������ه ش��������راء للذمم...اذه��������ب ال��������ى اي 
مفص��������ل من مفاصل الحياة س��������واء 
للمؤسس��������ة الرس��������مية او للس��������وق 
او للش��������ارع فانك س��������تجد مصداقا 
لس��������لوك اجتماعي يجس��������د الفساد 

والكراهية والعنف.
 وانا أتس��������اءل عن ال��������ذي حدث لنا 
كمجتم��������ع عراقي وال��������ى اين وصل 
وس��������يصل بنا الحال فاآلالف ممن 
ينتقدون الفس��������اد ف��������ي صفحاتهم 
عل��������ى موقع التواص��������ل االجتماعي 
لي��������ال يعودون ملمارس��������ته نهارا في 
ال  ببس��������اطة  النه��������م  مؤسس��������اتهم 
يش��������عرون بضرورة ان يكون هناك 
تالزم بني ما يكتبونه من شعارات 
وبني ما يقومون به من سلوكيات، 
والفس��������اد ل��������م يع��������د مقتص��������را على 
العق��������ود واملناقص��������ات ب��������ل تع��������داه 
حياتي��������ا  س��������لوكيا  فع��������ال  ليك��������ون 
يمارس��������ه املواطن العادي وبحسب 
م��������ا يت��������اح له من مس��������احة س��������لطة 
ومال ففعل الفس��������اد اصبح ظاهرة 
اجتماعي��������ة تغول��������ت وابتلع��������ت كل 
مفاصل الحياة الوظيفية والعامة.

 هذه الظاهرة تفصح وبشكل جلي 
ع��������ن انهي��������ار القي��������م االيجابية لدى 

أفراد املجتمع ليكون إيمانهم بقيم 
س��������لبية تنت��������ج خلال ف��������ي الوظيفة 
العامة وعنفا وكراهية في مفاصل 
الحياة األخرى فالكثير من األفراد 
يبحثون عن الكسب املالي السريع 
والنجاح الس��������ريع حتى وان كانت 
الطرق التي يسلكونها غير شرعية 
والقان��������ون وحده ال يمكن ان يواجه 
كل هذا الخ��������راب وال يمكن ان يوفر 
ل��������ه والعقوبات ايا  عالجا ناجع��������ا 
كان��������ت ليس��������ت ه��������ي الح��������ل االوحد 
لظاهرة الفساد النها ستطبق على 
الفعل حني يش��������كل جريمة اكتملت 
اركانها وتحققت نتيجتها او خاب 
أثرها ألس��������باب معينة لكن من اجل 
تحجيم ظاهرة الفس��������اد والكراهية 
وم��������ن اج��������ل اع��������ادة انت��������اج وبن��������اء 
القيم البد من ان تقوم املؤسس��������ات 
التعليمية والتربوية بدورها ليس 
فقط ف��������ي تدريس القي��������م وتلقينها 
كمواد دراسية بل ال بد من غرسها 
لدى االجيال القادمة والتركيز على 
تحويله��������ا الى س��������لوك فعل��������ي فما 
فائدة عشرات املناهج التي تدرس 
قيمة الصدق اذا لم يتحول الصدق 
الى فعل اجتماعي وس��������لوك عملي 
يظه��������ر اثرا ايجابيا على مس��������توى 

االداء الوظيفي والحياتي.

الفساد كقيمة اجتماعية
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)1(
املبدأ:

اذا كان الحكم الصادر خاضعا للطعن التمييزي 
امام محكمة التمييز االتحادية من قبل الخصوم 
ا فيكون االختصاص منعقدا لها بالتصدي  ابتداء
تمييزا للطعن املقدم من قبل رئيس االدعاء العام 
ملصلح��������ة القانون ام��������ا اذا الحكم خاضعا للطعن 
التميي��������زي ام��������ام محاك��������م االس��������تئناف بصفتها 
ا فيبقى  التمييزي��������ة م��������ن قب��������ل الخص��������وم ابت��������داء
االختص��������اص منعق��������دا له��������ا بالتص��������دي تمييزا 
بالطع��������ن املق��������دم م��������ن قبل رئي��������س االدع��������اء العام 

ملصلحة القانون وذلك تطبيقا للقواعد العامة .

القرار :
ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز 
االتحادي��������ة وجد ب��������أن محكمة البداءة س��������امراء ق��������د اصدرت 
بالدع��������وى املرقمة 4/اس��������تمالك/2011 ف��������ي 2011/3/8 حكما 
يقضي بنزع ملكية عموم مس��������احة العقار املرقم 514/شرقية 
ا من املس��������تملك منها )ص.م.خ( وتس��������جيله باسم  ارضا وبناء
العتبة العس��������كرية املقدسة بعد دفعها بدل االستمالك البالغ 
ستمائة وسبعة وس��������بعني مليونا وثالثمائة وخمسني الف 
دينار وقد اكتس��������ب الدرجة القطعية لعدم الطعن فيه ومضي 
املدة القانونية وبعد ذلك تم الطعن فيه من قبل السيد رئيس 
االدعاء العام ملصلحة القانون امام هذه املحكمة التي اصدرت 
قرارها املرقم 8/طعن ملصلحة القانون /2012 في 2012/2/15 
بنق��������ض الحكم اعاله واتباعا لق��������رار النقض اصدرت محكمة 
بداءة س��������امراء حكما بتاري��������خ 2016/9/8 بنزع ملكية عموم 
ا وتسجيله  مس��������احة العقار املرقم 514/ش��������رقية ارضا وبناء
باسم العتبة العسكرية املقدسة بعد دفع بدل استمالك البالغ 
ستمائة وسبعة وس��������بعني مليونا وثالثمائة وخمسني الف 
دينار وارس��������ال اضبارة الدعوى تلقائيا الى محكمة التمييز 
االتحادية/هيئة الطعن ملصلح��������ة القانون الجراء التدقيقات 
التمييزية عليه��������ا واثناء نظر الدعوى ص��������در قانون االدعاء 
العام الجديد رقم 41 لس��������نة 2017 والنافذ بتاريخ نش��������ره في 
الجريدة الرس��������مية ف��������ي 2017/3/6 وال��������ذي بموجبه تم الغاء 
قانون االدعاء العام رقم 159 لس��������نة 1979 املعدل وس��������يرا مع 
هذا الواق��������ع القانوني الجديد وقبل التصدي ملوضوع الحكم 

الصادر بالدعوى االس��������تمالكية الب��������د ان يتم تحديد املحكمة 
املختص��������ة التي تنظر الطع��������ن التمييزي املقدم من قبل رئيس 
االدع��������اء العام ملصلحة القان��������ون وفقا لقان��������ون االدعاء العام 
الجديد والسؤال املهم الذي يطرح نفسه هو هل االختصاص 
منعق��������د حصريا ملحكمة التمييز االتحادي��������ة ام يجب اللجوء 
لتطبي��������ق القواعد العام��������ة التي تحكم االختص��������اص وتعقده 
وفقا للجه��������ة التي تنظر الطع��������ن التمييزي املح��������ددة قانونا 
حس��������ب نوع وطبيعة كل دع��������وى وبعبارة ادق ه��������ل يتم نظر 
الطع��������ن التمييزي من قبل محكمة التمييز االتحادية بصورة 
حصري��������ة ام من محكمة االس��������تئناف بصفته��������ا التمييزية و 
لإلجاب��������ة عل��������ى هذا االس��������تفهام يجب الرج��������وع الى نصوص 
القوان��������ني التي عالجت موضوع االختص��������اص املتعلق بنظر 
الطع��������ن التمييزي املقدم من قبل رئيس االدعاء العام ملصلحة 
القان��������ون . وعلى ض��������وء قانون االدعاء الع��������ام الجديد رقم 49 
لسنة2017 نجد انه قد نص صراحة على منح رئيس االدعاء 
العام صالحية الطعن ملصلح��������ة القانون في املادة 7/ثانيا/أ 
التي جاء فيها )اذا تب��������ني لرئيس االدعاء العام حصول خرق 
للقان��������ون في حكم او قرار صادر ع��������ن اي محكمة عدا املحاكم 
الجزائية او في اي قرار صادر عن لجنة قضائية او من مدير 
عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين املختص 
او املنفذ العدل من شانه االضرار بمصلحة الدولة او القاصر 
او ام��������وال اي منهم��������ا او مخالفة النظام الع��������ام يتولى عندها 
الطع��������ن في الحكم او القرار ملصلح��������ة القانون رغم فوات املدة 
القانوني��������ة للطعن اذا لم يكن احد م��������ن ذوي العالقة قد طعن 
في��������ه او قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الش��������كلية( . 
ومن خالل صراحة ه��������ذا النص فانه قد جاء خاليا من امرين 
االول عدم تسمية املحكمة التي تنظر تمييزا الطعن ملصلحة 
القانون ولم يحدد محكم��������ة التمييز االتحادية كما هو عليه 
الح��������ال في قان��������ون االدعاء العام امللغى رقم 159 لس��������نة 1979 
واالمر الثاني عدم النص على مسالة خضوع الحكم الصادر 
م��������ن محكم��������ة املوضوع ال��������ى التمييز التلقائي كم��������ا هو عليه 
الحال في قانون االدعاء العام امللغى )الذي نص صراحة على 
مبدأ التمييز التلقائ��������ي ولدى التقصي للنصوص القانونية 
التي حدت��������ت اختصاصات محكم��������ة التميي��������ز االتحادية في 
قان��������ون التنظيم القضائي وقانون املرافعات املدنية نجد بان 
املادة )12( من قانون التنظيم رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل قد 
اش��������ارت صراحة الى والية محكمة التمييز االتحادية بقولها 
)محكم��������ة التمييز هي الهيئة القضائي��������ة العليا التي تمارس 
الرقاب��������ة القضائية عل��������ى جميع املحاكم مال��������م ينص القانون 
على خالف ذلك ..الخ( . كما ان املادة )35( من قانون املرافعات 
املدنية قد اش��������ارت صراحة عل��������ى اختصاص محكمة التمييز 

بالنظر في االحكام الصادرة من محاكم االستئناف ومحاكم 
البداءة ومحاكم االحوال الش��������خصية وباالمور االخرى التي 
يحدده��������ا القان��������ون وباالس��������تناد عل��������ى هذه النص��������وص فان 
محكمة التمييز االتحادية تتصدى لنظر الطعون التمييزية 
املقدمة امامه��������ا وفقا لالختصاصات املنص��������وص عليها في 
قانون التنظيم القضائي وقانون املرافعات املدنية والقوانني 
الخاصة التي تشير صراحة الى انعقاد االختصاص ملحكمة 
التميي��������ز االتحادية بنظ��������ر الطعون باحكام وق��������رارات معينة 
. ام��������ا ف��������ي االحوال الت��������ي ينص القان��������ون عل��������ى تحديد جهة 
قضائية غير محكمة التمييز االتحادية تختص بنظر الطعن 
التميي��������زي فينعقد االختصاص الحص��������ري لتلك الجهة ومن 
مصاديق ذلك ما نصت عليه املادة )61( من قانون االستمالك 
رقم 12 لس��������نة 1981 املعدل والتي ج��������اء فيها ) تكون القرارات 
النهائي��������ة واالح��������كام الصادرة بموج��������ب هذا القان��������ون قابلة 
للتمييز لدى محكمة اس��������تئناف خالل خمس��������ة عش��������ر يوما .. 
الخ( وتطبيق��������ا لهذا النص القانوني ووفق��������ا للقواعد العامة 
ف��������ان محكمة االس��������تئناف بصفتها التمييزي��������ة هي املختصة 
بنظ��������ر الطع��������ن ملصلح��������ة القان��������ون وال يغير من االمر ش��������يئا 
تقديمه من قبل السيد رئيس االدعاء العام وليس الخصوم . 
الن فلس��������فة الطعن ملصلحة القانون واقراره قانونا تكمن في 
ايجاد طريق شرعي لتقويم ما شاب من خرق الحكام القانون 
ف��������ي حكم قضائي او ق��������رار قضائي او غير قضائي مكتس��������ب 
الدرجة القطعية فيت��������م على ضوء ذلك قبول الطعن على رغم 
فوات املدة القانوني��������ة املمنوحة للخصوم او قد تم رد الطعن 
من الناحية الش��������كلية من قبل املحكمة املختصة بنظر الطعن 
ا وفقا للقواعد العامة فقط . وذلك اس��������تنادا  التميي��������زي ابتداء
لصراح��������ة ن��������ص امل��������ادة 7/ثانيا/أ م��������ن قانون االدع��������اء العام 
الجدي��������د وال يمكن تحمي��������ل هذا النص باكث��������ر مما فيه وذلك 
بتعيني محكمة ما بعينها لنظر الطعن التمييزي او ش��������مول 
الحك��������م الصادر بعد الطعن ملصلحة القان��������ون بمبدأ التمييز 
ا من  التلقائ��������ي الن الطعن ملصلحة القانون قد جاء اس��������تثناء
مبدأ عتيد اال وهو حجية االحكام القضائية واالس��������تثناء ال 
يجوز التوس��������ع في��������ه او القياس عليه . وم��������ا يترتب على ذلك 
بوج��������وب مراعاة طبيع��������ة الدع��������وى التي ص��������در الحكم فيها 
واملحكم��������ة املختص��������ة قانونا بنظ��������ر الطعن التميي��������زي بهذا 
ا ف��������إذا كان الحك��������م الصادر  الحك��������م من قب��������ل الخصوم ابتداء
خاضعا للطع��������ن التمييزي امام محكم��������ة التمييز االتحادية 
ا فيكون االختص��������اص منعقدا لها  م��������ن قبل الخصوم ابت��������داء
بالتص��������دي تمييزا للطعن املقدم من قبل رئيس االدعاء العام 
ملصلحة القانون اما اذا كان الحكم خاضعا للطعن التمييزي 
امام محمة االستئناف بصفتها التمييزية من قبل الخصوم 

ا فيبق��������ى االختصاص منعقدا له��������ا بالتصدي تمييزا  ابت��������داء
بالطع��������ن املفدم من قبل رئيس االدعاء العام ملصلحة القانون 
وذل��������ك تطبيق��������ا للقواعد العامة . ومل��������ا كان الحكم الصادر من 
محكم��������ة بداءة س��������امراء وقت ص��������دوره كان خاضعا للتمييز 
التلقائ��������ي وبعد صدوره ت��������م الغاء قانون االدع��������اء العام رقم 
لس��������نة 159 لسنة 1979 وما نتج عن ذلك انعقاد االختصاص 
ملحكمة اس��������تئناف ص��������الح الدين بصفته��������ا التمييزية بنظر 
الطع��������ن التمييزي املقدم ملصلحة القانون وتأسيس��������ا على ما 
تقدم ذكره وبيانه قرر احالة الدعوى على محكمة اس��������تئناف 
صالح الدين بصفتها التمييزية الجراء التدقيقات التمييزية 
عليها حس��������ب االختصاص واش��������عار رئاس��������ة االدع��������اء العام 
ومحكمة بداءة س��������امراء بذلك وصدر القرار باالكثرية في 6/

ذي الحجة/1438ه� املواف�ق 2017/8/28م.

)2(
املبدأ:

حق املطالب��������ة بالفوائد التاخيري��������ة تابع لالصل 
وه��������و املطالبة بالدي��������ن وان التاب��������ع باالصل هو 

تابع بالحكم وان التابع ال ينفرد بالحكم .

القرار :
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن 
امل��������دة القانونية قرر قبوله ش��������كال وبعد عط��������ف النظر على 
الحك��������م املميز وجد ان��������ه صحيح وموافق للقان��������ون ذلك الن 
املدعي��������ني / املميزي��������ن يطالبان بالزام املدع��������ى عليه / املميز 
عليه بالتعويض كفوائد تاخيرية عن عدم تسديد بدل اطفاء 
الحقوق التصرفي��������ة بالقطعة املرقم��������ة 12/1/م60 الحصوة 
وانهما لم يطالبا بتادية مبلغ االطفاء ولعدم ثبوت تسديد 
املبلغ املذكور فانه ال يحق لهما املطالبة بالفوائد التاخيرية 
وفق ما هو مرس��������وم بموجب امل��������ادة 171 من القانون املدني 
وحي��������ث ان حق املطالب��������ة بالفوائد التاخيري��������ة تابع لالصل 
وهو املطالبة بالدي��������ن وان التابع باالصل هو تابع بالحكم 
وان التاب��������ع ال ينف��������رد بالحك��������م مم��������ا تكون الدع��������وى فاقدة 
لسندها القانوني وبالتالي واجبة للرد وعليه قرر تصديق 
الحكم املميز ورد الطعن التمييزي وتحميل املميزين رس��������م 
التميي��������ز وصدر الق��������رار باالتفاق ف��������ي 9/ذي الحجة/1438ه 

املوافق 2017/8/31 . 

راجع االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز يف 
املوقع االلكرتوين جمللس القضاء االعلى 

● واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية 
ملحكمة التمييز االتحادية

 ● للحصول على القرارات التمييزية 
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القاضي عامر حسن شنتة

املال العام في ابس��������ط تعريفات��������ه هو "كل مال ممل��������وك للدولة أو 
احد أش��������خاصها املعنوية العامة....". وإذا كانت ملكية املال العام 
تعود للدولة، فان إدارته واس��������تثماره عل��������ى الوجه األمثل تعود 
إل��������ى عدد من الجه��������ات واملس��������ؤولني عنها. وق��������د ينحرف هؤالء 
األشخاص عند ممارس��������تهم لوظائفهم بالشكل الذي يؤدي إلى 
تعطيل مصالح الب��������الد والعباد. لذلك يبرز دور الرقابة كضابط 
مهم لس��������لوك القائمني عل��������ى إدارة املال الع��������ام. إذ أن الرقابة كما 
يرى البعض هي التي تجعل "الفكر عاداًل ومتوازنًا، وكل س��������لطة 
م��������ن غير رقابة تؤدي إلى حماق��������ة". وتتعدد أنواع الرقابة بتعدد 
األجهزة التي تمارس��������ها، غير أن الرقابة التي تمارسها السلطة 
التش��������ريعية تبقى من أهم أنواع الرقابة، م��������ن حيث قدرتها على 
محاس��������بة كبار املس��������ؤولني عند مخالفتهم لواجباتهم، وس��������وء 

إدارتهم.
ولعل تلك القدرة تأتي من الوسائل الكثيرة واملهمة التي تملكها 
الس��������لطة التشريعية للقيام بدورها الرقابي. إذ نصت املادة)61/ 
ثانيًا( من الدستور، على اختصاص مجلس النواب العراقي في 

الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
من خالل الوسائل املنصوص عليها في الفقرات )سابعًا وثامنًا(
من املادة املذكورة وهي )الس��������ؤال واالس��������تيضاح واالس��������تجواب 
وسحب الثقة( ودوره املنصوص عليه في املادة)62(من الدستور 
باملصادقة على )املوازنة العامة والحسابات الختامية( وبموجب 
اآللي��������ات الت��������ي ن��������ص عليها النظ��������ام الداخل��������ي ملجل��������س النواب, 
واملتضمن��������ة إعطاءه ح��������ق الحصول على املس��������تندات،والتحقيق 
وطلب حضور األش��������خاص،والقيام بالزيارات للمؤسسات كافة.
وم��������ن خالل لجان��������ه البرملاني��������ة املختلفة. وبذلك نج��������د إن اإلطار 
القانوني لل��������دور الرقابي ملجل��������س النواب العراقي،إطار واس��������ع 
ج��������دًا يمكنه من القيام بمراقبة حس��������ن إدارة امل��������ال العام، والتأكد 
من أوجه إنفاقه من خالل قدرته على إجراء املناقالت ومناقش��������ة 
املوازن��������ة العام��������ة للدولة،ومراقبة اإلنف��������اق الع��������ام للدولة ومدى 
تطابق��������ه مع السياس��������ة املالية للدولة، من خ��������الل مصادقته على 
الحس��������ابات الختامية.وقدرت��������ه على الوصول بتل��������ك الرقابة إلى 

أعلى مستوياتها وهو سحب الثقة.
بيد إن توفر اإلطار القانوني اليكفي لقيام مجلس النواب بدوره 
ف��������ي الرقابة م��������ا لم تتوفر )ثقافة سياس��������ية( ترتك��������ز على أحزاب 
فاعلة،وإعالم حر نزيه،وقوى ش��������عبية نش��������يطة.تدفع املؤسس��������ة 
التش��������ريعية باتج��������اه القي��������ام بذل��������ك. ولع��������ل ماحدث ف��������ي كوريا 
الجنوبي��������ة خير دليل على ال��������دور التكاملي الذي يمكن أن تؤديه 

القوى املختلفة في مكافحة الفساد.
فبعد ش��������بهة الفساد التي طالت رئيس��������ة البالد خرج املاليني من 
أبناء الش��������عب للمطالبة بالتحقيق في تلك الشبهات وتعزز ذلك 
بدور فاعل ونش��������يط لإلعالم، األمر الذي دفع مجلس النواب إلى 
التحقيق ومن ثم إقالة رئيس��������ة الب��������الد وإحالة امللف إلى القضاء 

الذي اصدر حكمه العادل.
إن قي��������ام أعضاء مجل��������س الن��������واب بدورهم في املراقبة واملس��������اءلة 

والتحقيق،وم��������ن خالل اللج��������ان املختلفة 
التي تغط��������ي القطاعات الحكومية كافة، 
قد يؤدي إلى نتائج مبهرة من ش��������أنها 
أن تجعل املتورطني في قضايا الفس��������اد 
في حالة قلق دائم، شريطة أن يتم النأي 
بتلك امللف��������ات عن التوظيف السياس��������ي 
غي��������ر املش��������روع.وان تبتع��������د ع��������ن عقلية 
)دونكيش��������وت( ذلك أن مبارزة طواحني 
الهواء ال تغني عن محاربة الفساد على 

ارض الواقع شيئًا.

الرقابة السياسية على المال العام

القاضي عماد عبد اهلل

الحقيقة أن املش��������رع حينم��������ا يقرر عقوبة الش��������خص املعنوي إنما 
يس��������أله عن إخالله بالتزامه في الحيلولة دون وقوع املخالفة, وأن 
مخالفة ممثليه للقانون تستوجب العقاب على الشخص املعنوي 

الذي يتمثل في الواقع شخصا قانونيا.
وأن املش��������رع الدولي حني قرر مبدأ مسؤولية األشخاص املعنوية 
عن جرائم غسل األموال إنما أراد توقيع الجزاء أو التدابير املالئمة 
على الش��������خص املعن��������وي حماية ملصالح املجتم��������ع، وبدون تقرير 
املس��������ؤولية الجنائية للبنوك واملؤسس��������ات املالي��������ة مرتكبة جرائم 
الغس��������ل س��������وف يفتح الباب على مصراعيه الفالته��������ا من العقاب، 
ولذلك نجد أن املش��������رع الدولي س��������واء في اتفاقية فينا أو القانون 
النموذج��������ي قد اهتم اهتمام��������ا خاصا بتطبي��������ق عقوبة املصادرة 
التي تتناس��������ب وطبيعة الش��������خص املعنوي، وأما في العراق نجد 
أن القانون رقم 39 لس��������نة 2015 أش��������ار في امل��������ادة 46 :منه اوال: مع 
عدم االخالل باملسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي املنصوص 
عليها ف��������ي هذا القانون، يس��������أل الش��������خص املعنوي ع��������ن الجرائم 
املنص��������وص عليه��������ا في ه��������ذا القانون الت��������ي يرتكبه��������ا ممثلوه أو 
مديروه أو وكالؤه لحسابه وباسمه ويعاقب بالغرامة واملصادرة 

املقررة للجريمة وفقا للقانون.
ثانيا: يكون الش��������خص املعنوي مس��������ؤوال بالتضام��������ن عن الوفاء 
بما يحكم به من عقوب��������ات مالية وتعويضات اذا ارتكبت من أحد 
العامل��������ني لديه وباس��������مه ولصالحه. لق��������د أطلق املش��������رع العراقي 
على االش��������خاص املعنوية في مجال غس��������ل األموال لفظ املؤسسة 
املالي��������ة وبينت الفقرة ثامنا من الفصل الس��������ابع من القانون أعاله 
املقصود باملؤسس��������ة املالية حيث تش��������مل كل من يزاول نش��������اط أو 
أكثر من العمليات التالية لصالح احد العمالء او نيابة عنه )تلقي 
الودائ��������ع وغيرها من االم��������وال القابلة للدف��������ع واالقراض وخدمات 
تحويل األموال وإصدار او إدارة وس��������ائل الدفع كبطاقات االئتمان 

والصكوك(. 
وقد أش��������ارت املادة 11 من الفصل الخامس م��������ن القانون أعاله إلى 
الواجب��������ات الت��������ي يجب عل��������ى املؤسس��������ة املالية القيام به��������ا والتي 
تتضمن االحتفاظ بالس��������جالت والوثائق واملس��������تندات ملدة ال تقل 
عن خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة عميل 
عارض كما يتوجب على املؤسس��������ة املالية االحتفاظ بالس��������جالت 
املحلي��������ة والدولي��������ة للمعام��������الت املالي��������ة واالحتفاظ كذلك بنس��������خ 
من البالغات املرس��������لة الى مكتب غس��������ل االم��������وال وتمويل اإلرهاب 
وكذل��������ك عدم فتح حس��������ابات بأس��������ماء مجهولة الهوي��������ة او وهمية 
وعدم التعامل مع األس��������ماء املحظورة وإبالغ مكتب غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب املؤسس في البنك املركزي بأية عملية يشتبه في 
أنها تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب وكذلك عدم التعامل مع 

املصارف الصورية.
وم��������ن كل ما تقدم فأنه النصوص القانوني��������ة املذكورة في القانون 

اعاله تعتبر الركيزة االساسية ملحاسبة 
املؤسس��������ات املالية املتورطة في جريمة 
غس��������ل االم��������وال حيث ان ف��������ي مخالفتها 
لاللتزام��������ات املتوجبة عليه��������ا بموجب 
القان��������ون س��������وف تتحقق مس��������ؤوليتها 
الجزائي��������ة هذا فضال عن مس��������ؤوليتها 
املباش��������رة في حالة اشتراكها في عملية 
غسل األموال، وعند ذلك يفرض القانون 

عقابه املناسب.

مسؤولية الشخص المعنوي في 
جرائم غسل األموال

قلم القاضي

نشاطات معهد التطوير

أق��������ام معهد التطوي��������ر القضائ��������ي التابع ملجلس 
القضاء األعلى دورات تدريبية عدة خالل نيسان 

املاضي.
وقال��������ت مدي��������ر إدارة معه��������د التطوي��������ر القضائي 
س��������نان غانم إن "معهد التطوي��������ر القضائي اقام 
دورتني لترقية القضاة بحضور خمسة وعشرين 

قاضيا وبإشراف مجلس القضاء االعلى".
واضافت ان "الدورتني توزعت على يومني حيث 
ش��������مل الي��������وم االول قان��������ون املرافع��������ات واالثبات 
املحاكم��������ات  أص��������ول  لقان��������ون  الثان��������ي  والي��������وم 

الجزائية".
كما اش��������ارت مدي��������ر إدارة املعهد إل��������ى أن "املعهد 
اقام ورش��������ة عمل بعنوان آلية العمل على قضايا 
األحداث ومراعاة الجوانب النفسية واالجتماعية 
بالتعاون بني مجلس القض��������اء األعلى ومنظمة 

هارتالند االينس الدولية".
ولفتت غانم إل��������ى "إقامة دورة تطويرية لتطوير 
مه��������ارات محققي هيأة النزاهة بإش��������راف املعهد 
القضائي بحضور خمس��������ة عش��������ر محققا والتي 

استمرت ملدة أسبوعني".

تزوير صكوك

أصدرت املحكمة الجنائي��������ة املركزية حكما 
بالحب��������س ملدة ثالث س��������نوات ع��������ن جريمة 

ألحد املدانني بتزوير صكني.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار املتحدث 
الرسمي ملجلس القضاء األعلى إن "املحكمة 
الجنائي��������ة املركزي��������ة حكم��������ت عل��������ى امل��������دان 
بالحب��������س الش��������ديد ملدة ثالث س��������نوات عن 
جريمة تزوير صكني منس��������وب صدوره الى 

مصرف الرافدين فرع األندلس".
واضاف بيرقدار ان "املتهم اعترف بتحرير 
الصكني املس��������حوب على مص��������رف الرافدين 
االول بمبلغ قدره 150 مليون دينار والثاني 
بمبلغ قدره 150 مليون دينار ايضا"، مبينا 
ان "املتهم اعترف بقيام��������ه بتزوير الصكني 
التاب��������ع الى احد االش��������خاص ووضع الختم 

عليهما الذي ال يعود الى املصرف أعاله". 
واش��������ار بيرق��������دار ال��������ى ان "املحكم��������ة اعطت 
الح��������ق ملص��������رف الرافدين وكذلك املش��������تكي 
بح��������ق مراجع��������ة املحاكم املدني��������ة للمطالبة 

بالتعويض".

طباخ داعش!

أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات نين��������وى 
بهيئتها األولى حكما باإلعدام بحق 
أح��������د أف��������راد تنظيم داع��������ش اإلرهابي 
عمل ضم��������ن التنظيم بمه��������ن مختلفة 

منها "طباخ".
وق��������ال مراس��������ل "القض��������اء" نق��������ال ع��������ن 
قاضي محكم��������ة جناي��������ات نينوى إن 
"محكم��������ة جناي��������ات نين��������وى أصدرت 
حكم��������ا باإلعدام على مقاتل عس��������كري 
في تنظي��������م داعش اإلرهاب��������ي بعد أن 
أثبتت األدلة مش��������اركته ف��������ي عمليات 

إجرامية".
وتابع أن "املتهم اعترف أيضا أنه كان 
الى جانب خدماته القتالية كان يعمل 
العس��������كرية"، مبينا   للوحدات  طباخا 
أن "الحك��������م يأت��������ي وفق أح��������كام املادة 
الرابع��������ة من قانون اإلرهاب"، مش��������يرا 
إلى أن "الحكم كان بحضور املتهم في 
محاكمة علنية راع��������ت كل الضمانات 

القانونية للمتهم".

كتاب قضائي

ويتن��������اول املؤل��������ف في الكت��������اب مواضيع 
الطالق من خالل عرضها بثالثة مباحث 
حيث ج��������اء ف��������ي املبح��������ث األول )تعريف 
الطالق مش��������روعيته حكمه والحكمة من 
تشريعه( وفصلها في عدة مطالب أولها 
الط��������الق في اللغة والش��������رع والقانون من 
حيث تطبيقاته القضائية ومش��������روعيته 
ف��������ي الق��������رآن بالس��������نة واإلجم��������اع، وحكم 

الط��������الق والحكم��������ة من تش��������ريعه وكذلك 
موق��������ف القان��������ون العراق��������ي والتطبيقات 

القضائية.
وع��������رج الكات��������ب ف��������ي مطلبه اآلخ��������ر على 
موضوعة )أركان الطالق ش��������ارحا إياها 
في أربعة أركان( حيث فصل الركن األول 
الط��������الق املطلق )ط��������الق املريض وطالق 
امل��������وت(، أما الرك��������ن الثاني ف��������كان )محل 

طالق املطلقة( والثالث ما يقع به الطالق 
أي الصيغة وآخر أركانه اإلشهاد.

وذك��������ر الكات��������ب في مؤلفه موق��������ف قانون 
م��������ع  العراق��������ي  الش��������خصية  األح��������وال 
التطبيقات القضائي��������ة مبينا في مطلبه 
التال��������ي )أقس��������ام الط��������الق (  كم��������ن حيث  
الطالق السني والبدعي،  الطالق الرجعي 
املنج��������ز  الط��������الق  وأقس��������امه،   والبائ��������ن 

واملعل��������ق، والطالق  الصري��������ح والكنائي 
وآخره التفويض والتوكيل في الطالق.  

ويتاب��������ع الكات��������ب تسلس��������ل مباحثه بني 
مبحث��������ه الثاني ف��������ي أربع��������ة مطالب جاء 
ف��������ي اولها أح��������كام النفاس إب��������ان الطالق 
وتعري��������ف النف��������اس ف��������ي اللغة والش��������رع  
والط��������ب  كذلك  أصل النف��������اس وحدوده، 
ومبدأ حساب النفاس والزيادة في مدته 

وعالمة الطهر منه والحيض.
بتفصي��������ل  الثان��������ي  مطلب��������ه  ف��������ي  وزاد 
)الس��������قط( ف��������ي اللغ��������ة والش��������رع والط��������ب 
وأحكام إس��������قاط الجن��������ني املخلوق وغير 
املخلق وحكم الوالدة القيصرية مع وقفة 

ورأي للكاتب.
وع��������ن األح��������كام املترتب��������ة عل��������ى النفاس 
ذكره��������ا الكاتب في مطلب��������ه الثالث معلال 

الحكم��������ة م��������ن تحريم الط��������الق  الحائض 
والنفس��������اء وحق الزوج على الزوجة في 
النفاس والحاالت التي يصح فيها طالق 
الحائض والنفس��������اء مبينا أيضا موقف 

قانون األحوال الشخصية العراقي.
ويخت��������م كتاب��������ه باملبحث األخي��������ر ببيان 
الش��������خصية  األح��������وال  قان��������ون  موق��������ف 
العراقي النافذ اإلجمالي مع قانون إقليم 
كردس��������تان وموقف الش��������رائع والديانات 
ف��������ي الع��������راق م��������ارا باملذاهب املس��������يحية 
املندائي��������ة،  الصابئي��������ة  عن��������د  والط��������الق 
موضح��������ا ف��������ي مطل��������ب أخير م��������ن ضمن 
البح��������ث وهو الط��������الق إب��������ان النفاس في 
الس��������وري،  األردني،  )املص��������ري،  القوانني 
التونس��������ي ووقانون األحوال الشخصية 

العماني(.

"أحكام الطالق إبان النفاس والسقط في الفقه والقانون" للقاضي عدنان محمود الغريري
بغداد / إيناس جبار

 ■ غالف 

الكتاب

بغداد / إيناس جبار

سرقت عصابة في إحدى مناطق شرق 
العاصمة بغداد مبلغا ماليا يقدر بمئة 
وخمس��������ني مليون دين��������ار عراقي عائدة 
ألحد مكاتب تس��������ليم رواتب املتقاعدين 
بع��������د تح��������ٍر وتخطي��������ط ومتابع��������ة م��������ن 
أف��������راد العصابة لصاح��������ب املكتب، وقد 
أودعتهم الق��������وات األمنية إلى التوقيف 
بعد إلق��������اء القبض عليه��������م ووضعتهم 
أمام القضاء لتحديد العقوبة املناسبة 

قانونا للجريمة.
وألقت القوات األمنية القبض على ثالثة 
متهمني بينهم امرأة لقيامهم باالتفاق 
واالش��������تراك مع متهمني آخرين بسرقة 

مبل��������غ مئ��������ة وخمس��������ني ملي��������ون دينار 
)ش��������ركاء ف��������ي مكتب  عراق��������ي والعائد ل�
تس��������ليم رواتب املتقاعدي��������ن( في منطقة 
املش��������تل ببغ��������داد وهي مجم��������وع مبالغ 
الذين يتس��������لمون  املتقاعدي��������ن  روات��������ب 
رواتبهم ع��������ن طريق بطاق��������ة الكي كارد 
كون الش��������ركاء لديهم مكتب متخصص 

برواتب املتقاعدين.
وأك��������د أف��������راد العصابة خ��������الل إفادتهم 
أم��������ام قاض��������ي التحقي��������ق أن الدافع وراء 
ارتكابه��������م للجريمة هو غاي��������ات مادية 
نفعي��������ة وإنه��������م يتتبع��������ون املكتب على 
ال��������دوام وقد تم إع��������داد خط��������ة متكاملة 
للس��������طو عليه خالل األيام التي يتم بها 
صرف رواتب املتقاعدي��������ن، وقد وجدت 

املحكمة األدلة املتوفرة في هذه القضية 
هي اعت��������راف املتهمني خ��������الل مرحلتي 
التحقيق االبتدائي والنهائي وبش��������كل 
مفاصل ودقيق وبتوفر كافة الضمانات 
القانونية من حضور نائب املدعي العام 
واملحامي املنتدب إنه��������ا كافية ومقنعة 

إلدانتهم وفق مادة االتهام.
كما أن إفادات املشتكني  كانت متطابقة 
مع االعترافات بمحضر كش��������ف الداللة 
الح��������ادث  ملح��������ل  واملخط��������ط  والكش��������ف 
والتقري��������ر الطب��������ي الخاص باملش��������تكي 
املص��������اب ومحض��������ر الضب��������ط ومحضر 
تفري��������غ الق��������رص )الس��������ي دي( وقد جاء 
هذه االعتراف معلال ومسببا وواضحا 
ويص��������ح أن تعتمده املحكم��������ة في بناء 

حكم س��������ليم، وكون احد أفراد العصابة 
ام��������رأة فق��������د تن��������ازل عنه��������ا املش��������تكون 
وش��������ملها بالحك��������م، وتوصلت املحكمة 
إلى قناع��������ة تامة تفيد الج��������زم واليقني 
بارت��������كاب املتهم��������ني جريم��������ة الس��������رقة 
وقررت إدانتهم وفق إحكام املادة 442/ 
أوال من قانون العقوبات رقم 11 لس��������نة 

.1969
وحكمت املحكمة عل��������ى املدانني الثالثة 
بالسجن ملدة خمس عش��������رة سنة وفق 
قان��������ون  م��������ن  442/أوال  امل��������ادة  أح��������كام 
العقوب��������ات رقم 111 لس��������نة 1969 وذلك 
عن جريمة س��������رقة املش��������تكني أصحاب 
مكتب تس��������ليم الروات��������ب  ومن ضمنها 

احتساب مدة موقوفيتهم.

عصابة تستهدف رواتب المتقاعدين في بغداد
عرفت املادة 847 من القانون املدني اإلعارة بأنها "عقد به يسلم 
شخص آلخر شيئًا غير قابل لالستهالك يستعمله بال عوض 

على ان يرده بعد االستعمال وال تتم االعارة اال بالقبض".
أما التزام��������ات املعير فقد تتابعت مواد القان��������ون املدني ابتداًء 
بامل��������ادة 848 على ذكرها وهو أن يلتزم املعير بترك املس��������تعير 
ينتفع بالش��������يء املعار اثناء االعارة، ولي��������س له ان يطلب اجرة 

بعد االنتفاع.
مادة 849: اذا اتفق املس��������تعير على الش��������يء املع��������ار مصروفات 
اضطراري��������ة لحفظه من اله��������الك التزم املعير ان ي��������رد اليه هذه 

املصروفات.
م��������ادة 850: 1 – ال ضم��������ان عل��������ى املعير في اس��������تحقاق الش��������يء 
املعار، اال ان يكون قد تعمد اخفاء س��������بب االستحقاق او رضى 

بالضمان باتفاق خاص.
2 – وال ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير انه اذا تعمد 
اخفاء العيب او ضمن س��������المة الشيء، لزمه تعويض املستعير 

كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.

ما اإلعارة؟
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ولد القاضي الشهيد عبود هادي عنقود جواد 
الكرخي )نائب رئيس محكمة استئناف ديالى 
االتحادية( في محافظ��������ة ديالى وأكمل تعليمه 
الجامعي  ف��������ي كلية القانون جامعة بغداد عام 
1985-1986، مت��������زوج ولدي��������ه أربعة أوالد وبنت 

واحدة.
ع��������نّي موظفًا بعن��������وان محق��������ق عدل��������ي بتاريخ

 

31/ 3/ 1992 في استئناف منطقة بغداد، دخل 
املعه��������د القضائي وتخرج من��������ه بتاريخ )1997( 
وتم تعيينه في القض��������اء بتاريخ 5/ 10/ 1997 
وباشر في منطقة اس��������تئناف البصرة/ صنفا 
رابع��������ا من صن��������وف القضاة وباش��������ر بالتاريخ 
نفس��������ه في محكمة بداءة أب��������ي الخصيب، عمل 
ف��������ي محكمة ب��������داءة ابي الخصيب س��������نة 1997 
ميس��������ان  اس��������تئناف  رئاس��������ة محكم��������ة   ،-1998
االتحادي��������ة -1998 2003 وعم��������ل فيه��������ا كرئيس 
ملحكمة األحداث وعضوا في محكمة الجنايات 
وقاضي��������ا في املحاكم األخرى التابعة لرئاس��������ة 
استئناف ميس��������ان، ثم عمل في رئاسة محكمة 
اس��������تئناف ديالى االتحادية م��������ن 25/ 1/ 2004 
ولغاي��������ة تاري��������خ استش��������هاده ف��������ي 2018/4/14 

رحمه الله.
تدرج صنفه بحسب صنوف القضاة حيث نال 

الصنف الثالث بتاريخ 1999/3/17 وكان نيله 
الصنف الثاني في 2005/5/22 والصنف األول 

2009/8/3 في رئاسة استئناف ديالى.
من��������ح منصب نائب رئيس اس��������تئناف بموجب 
األمر القضائ��������ي املرقم 292/ق/في 2006/8/17 
والصادر م��������ن مجلس القض��������اء األعلى – دائرة 

شؤون القضاة وأعضاء االدعاء العام. 
عمل رئيس��������ا ملحكمة جناي��������ات ديالى بموجب 
ف��������ي 30/ 8/ 2006  األم��������ر اإلداري املرق��������م 617 
الصادر من رئاس��������ة اس��������تئناف ديال��������ى، وتمت 
تس��������ميته لرئاس��������ة محكمة تنظيم التجارة في 
اس��������تئناف ديالى بموجب البي��������ان الصادر من 
مجلس القضاء االعلى – دائرة ش��������ؤون القضاة 
وأعض��������اء االدعاء العام بالع��������دد 113/ ق/ أ في 

. 2010 /8 / 19
ت��������رأس عددا من اللجان املش��������كلة في الرئاس��������ة 
إذ عني كرئيس للهيئة االس��������تئنافية بصفتها 
األصلي��������ة بموجب البيان الص��������ادر من مجلس 
القضاء االعلى – دائرة شؤون القضاة واعضاء 
االدع��������اء العام بالع��������دد 87/ ق/ أ  ف��������ي 19/ 8/ 

2015 حتى تاريخ االستشهاد.
يذكر ان القاضي الش��������هيد فقد قبل عام  شقيقه 

القاضي أحمد الكرخي بحادث إرهابي غادر.

قضاة عراقيون

القاضي عبود هادي الكرخي

ضمن سلس��������لة مؤلفات القاضي عدنان محمود الغريري والتي تصدرها مكتبة الصباح 
للنش��������ر والتوزي��������ع في بغداد ص��������در كتاب للقاض��������ي املؤلف بعنوان )أح��������كام الطالق إبان 

النفاس والسقط  في الفقه والقانون(.
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