
كربالء/ القضاء

حصلت "القض��������اء" على تفاصيل الح��������ادث اإلرهابي 
الذي طال قضاء عني التمر غربي كربالء العام املاضي 

وأسفر عن استشهاد وجرح مجموعة من األبرياء.
ويع��������د قضاء عني التمر الذي يتبع كربالء آخر وحدة 
إداري��������ة للمحافظة قبل محافظة األنب��������ار، إذ كان قبل 
 س��������اخنًا طاملا ش��������غل 

ٍّ
تحرير الرمادي يمثل خط صد

القوات األمني��������ة بتحصينه، لكن ه��������ذه التحصينات 
ج��������رى اختراقه��������ا بع��������د أن نف��������ذ أربع��������ة إرهابيني من 

تنظي��������م "داعش" عملية إجرامي��������ة طالت عدة ضحايا 
قبل أقل من عام في آب املاضي.

وروى ش��������هود عي��������ان ومدع��������ون بالحق الش��������خصي 
وكذل��������ك مصابون م��������ن املدينة أم��������ام محكمة جنايات 
كرب��������الء بأنه��������م كان��������وا قد تعرض��������وا إلى إط��������الق نار 
كثي��������ف م��������ن مجموع��������ة مس��������لحة وكذل��������ك إلى رش��������ق 
بالقنابل اليدوية "الرمان��������ات"، لكنهم أقروا بصعوبة 
تشخيص وجوههم كونهم انتحروا بأحزمة ناسفة 

في النهاية.
وق��������ال مواطن��������ون تض��������ررت دوره��������م إن االنتحاريني 

بعضه��������م فجر نفس��������ه داخل الدار بع��������د أن تحصن به 
عند انتهاء عت��������اده، وآخرون فجروا أنفس��������هم خارج 
الدور وطلبوا الش��������كوى ضد كل م��������ن تثبت إدانته أو 

اشتراكه بالحادث.
بع��������د أيام ت��������م القبض عل��������ى أحد املتهمني بتس��������هيل 
دخول االنتحاريني الذي اعترف بأن اتفاقًا حصل مع 

مسؤول قوات "الصحوة" في قضاء عني التمر.
وأفاد املتهم بأن مس��������ؤول الصحوة كان يتولى مهمة 
أخرى وهي أنه كان يدير حماية الساتر الترابي  وهو 
اح��������د التحصينات األمنية املهمة الذي يفصل منطقة 

عني التمر عن الرحالية.
وجرى االتفاق بحس��������ب املتهم مع مس��������ؤول الصحوة 
الذي يس��������كن الرحالية على قت��������ل ضابط برتبة مقدم 

لوجود خالفات للمتهم معه.
ويذك��������ر املتهم أنه اتفقوا على اللقاء ليلة قبل الحادث 
عند الس��������اتر الترابي، الفتا إلى أن اإلرهابي مسؤول 
الصحوة كان برفقة أشخاص متهمني باالشتراك في 

الجريمة جلبهم بسيارة عائدة للصحوة.

التفاصيل ص4

كيف تسلل داعش إلى "عين التمر" واعتدى بأربعة انتحاريين؟
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القاضي عبد الستار بيرقدار

يمثل العمل القضائي أهم أعمال سلطات 
الدولة الثالث التي رتبه��������ا الفصل الثالث 
من دستور جمهورية العراق وذلك لتعلقه 
بنظ��������ام العدالة التي تحرص أي دولة على 
أن يك��������ون وف��������ق سياس��������ة تنظيمي��������ة على 
مس��������توى ع��������اٍل م��������ن التحدي��������ث والتطوير 
املستمرين وعلى األخص تدريب وتأهيل 

القضاة.
وحسنًا فعل املش��������رع العراقي عندما عدل 
قان��������ون املعهد القضائ��������ي وربطه بمجلس 
القضاء االعلى بدال عن وزارة العدل، حيث 
ومنذ عدة عقود واملعهد القضائي مرتبط 
بوزارة العدل وهو يأخذ على عاتقه تأهيل 
القض��������اة أكاديميًا وحاول خالل مس��������يرته 
تقديم م��������ادة أكاديمية جي��������دة.. ولكن بعد 
استقالل القضاء عن السلطتني التنفيذية 
والتشريعية لم يعد مقبوال ان يتم تأهيل 
القضاة من جهة أخرى غير القضاء، ويعد 
ربط��������ه بمجل��������س القض��������اء االعل��������ى انجازا 
يضاف الى انجازات املؤسس��������ة القضائية 
اس��������تقالل  طري��������ق  ف��������ي  مهم��������ة  وخط��������وة 

القضاء.
إن مجل��������س القض��������اء األعلى أول��������ى بإدارة 
املعه��������د القضائ��������ي.. تماش��������يًا م��������ع املنطق 
الس��������ليم وانسجامًا مع األس��������لوب املنتهج 
ذات  املتخصص��������ة  املعاه��������د  جمي��������ع  ف��������ي 
األهمية التي تعنى بالدراسات والبحوث 
والتدري��������ب والتي إن لم تك��������ن تحت مظلة 
الجه��������ة املعني��������ة بتخصصه فعل��������ى األقل 
من اس��������تقاللها عن املنظوم��������ة األكاديمية 
التقليدية التي كثيرًا ما تعيش في جوها 

الخاص.
ولك��������ي ال أبخ��������س املعهد حق��������ه فلقد مرت 
به لحظات ذهبية كان مس��������تقطبًا خاللها 
لنخب��������ة متمي��������زة م��������ن خب��������راء القضاء في 
العراق.. والت��������ي خّرجت حينها كوكبة من 
القض��������اة.. ممن جمع��������وا التأصيل الفقهي 
جنب��������ًا إل��������ى جن��������ب م��������ع الفه��������م القانوني 

الدقيق.

المعهد القضائي

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

)JAMC(
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اإلفتتاحية

بغداد/ القضاء

أك��������د رئيس محكمة اس��������تئناف الرصافة 
ماجد األعرج��������ي انهي��������ار تنظيم داعش 
اإلرهابي، مؤكدا أن التنظيم خسر خالل 
العملي��������ات العس��������كرية األخي��������رة أغل��������ب 

قياداته املؤسسة.
وفيم��������ا أوضح األعرجي دور القضاء في 
مكافحة اإلرهاب منذ 2003، عاد ليحذر 
من قدرة التنظي��������م اإلرهابي على إعادة 

بناء نفسه بناًء على تجارب سابقة. 
وق��������ال القاضي ماجد األعرجي في حوار 
موس��������ع تنش��������ره "القض��������اء"، إن "جه��������ود 
مكافح��������ة اإلره��������اب ف��������ي الع��������راق أغلبها 

املحكم��������ة  خاص��������ة  بالقض��������اء  مرتب��������ط 
الجنائية املركزية، ويمكن القول إنه لوال 
القض��������اء الحتلت الجماع��������ات اإلرهابية 

املدن العراقية قبل 2014 بسنوات".
بش��������ؤون  الخبي��������ر  القاض��������ي  وأض��������اف 
الجماعات اإلرهابية: "منذ 2003 تصدى 
القضاء لإلرهاب وقدم في هذا الس��������بيل 
قضاة أفذاذا ش��������هداء، وعمل على تفكيك 
خاليا وكشف أوكار ومخابئ من شأنها 
تفقي��������س اإلرهابيني منذ فت��������رة بعيدة"، 
الفت��������ا إل��������ى أن عم��������ل "محكم��������ة التحقيق 
املركزية كان ولم يزل خارج كل سياقات 
أوق��������ات ال��������دوام الرس��������مي او االلتزامات 

الروتينية األخرى".

وعما تتسم به قضايا اإلرهاب عن غيرها 
يعتق��������د األعرج��������ي ان "الجرائ��������م األخرى 
عندما تقارن باإلرهاب تصبح بس��������يطة 
بشكل كبير، فالجرائم املنظمة أو غيرها 
يكف��������ي القب��������ض عل��������ى ش��������خص أو طرف 
للوصول إل��������ى كل العصابة، فيما هنالك 

تعقيد رهيب في قضايا اإلرهاب".
وتابع "مثال في أحد التحقيقات توصلنا 
إل��������ى مخبأ س��������ري لإلرهابي��������ني وبالفعل 
تم��������ت مداهمته من قبل الق��������وات األمنية، 
وكان م��������ن ضم��������ن م��������ا ضبطن��������اه كراس 

بعنوان )كيف تتعامل مع املحقق(". 
وي��������رى رئي��������س اس��������تئناف الرصاف��������ة أن 
"الجماع��������ات اإلرهابية وإن كانت خارجة 

بأه��������داف دينية متطرفة إال أنها أكثر من 
ذلك، فالتحقيقات مع اإلرهابيني وحجم 
التعقيد ال��������ذي نواجهه ف��������ي تفكيك هذه 
الجماعات ي��������دل مع أدلة أخ��������رى على ان 
هذه التنظيم��������ات تقف من خلفها جهات 
داعم��������ة وهذا س��������ر ق��������درة التنظي��������م على 

املستويات كافة".
وعن الوضع الداخل��������ي الحالي ل�"داعش" 
تزامن��������ا مع االنتصارات الحالية للجيش 
العراق��������ي أف��������اد األعرجي ب��������أن "التنظيم 
يمر بمرحلة غير مس��������بوقة من االرتباك 
الداخل��������ي خاص��������ة بعد خس��������ارته الكثير 
من قيادات��������ه، إال ان هذه االنتصارات رغم 
عظمته��������ا ال تعن��������ي نهاي��������ة التنظيم في 

العراق برغ��������م ضعفه، ألن ه��������ذا التنظيم 
لديه من الق��������درة على إعادة بناء نفس��������ه 

كما فعل في السابق".
 ولف��������ت إلى ان "تنظي��������م داعش اإلرهابي 
انكسر بفعل العمليات العسكرية بشكل 
كبير لك��������ن هناك أتباعا ل��������ه برغم قلتهم 
ل��������م يش��������اركوا ف��������ي القت��������ال ويتحين��������ون 
إرهابي��������ة،  بعملي��������ات  للقي��������ام  الف��������رص 
ولذلك ل��������ن ينتهي عملن��������ا بتحرير املدن 
ب��������ل س��������يتضاعف ف��������ي املرحل��������ة القادمة 
للوص��������ول ال��������ى كل ه��������ؤالء خاص��������ة عبر 

العمل االستخباري". 

التفاصيل في صفحة حوار

رئيس استئناف الرصافة: اإلرهاب انكسر
القضاء يقوم بحملة كبرية ملواجهة ظاهرة اخملدرات

بابل/ مروان الفتالوي

سجلت محافظة بابل 12662 طالقًا بني الشباب 
فق��������ط خ��������الل أرب��������ع س��������نوات، فيما أك��������د قاض 
متخصص بامللفات الشرعية أن معظم أسباب 
طالقات الش��������بان تعود إل��������ى تزويج القاصرين 

وس��������وء االختيار. وذك��������رت إحصائية رس��������مية 
تحصل��������ت عليها "القض��������اء" أن "محاكم األحوال 
الش��������خصية في بابل ش��������هدت تس��������جيل 12662 
طالقا للفئ��������ات بني 15-30 عام��������ًا مقابل 89878 

زواجًا خالل األعوام األربعة املاضية".
وأفادت اإلحصائية بأن "عام 2012 ش��������هد 2343 

حال��������ة ط��������الق، وكان��������ت 2248 حالة ف��������ي 2013، 
بينم��������ا ش��������هد الع��������ام ال��������ذي يلي��������ه 2577 حالة، 
وف��������ي 2015 كانت 2593، بينم��������ا وصلت حاالت 
الط��������الق ف��������ي ع��������ام 2016 ال��������ى 2901". ووضعت 
اإلحصائي��������ة مجموعة أس��������باب أدت إلى تفاقم 
ظاهر الطالق خ��������الل هذه املدة منها "الخالفات 

العائلية وتدخل ذوي الزوجني، وعدم مطاوعة 
الزوج��������ة لزوجها، وعدم التكافؤ في املس��������توى 
االجتماع��������ي وع��������دم اإلنج��������اب والهج��������ر وعدم 
اإلنفاق واس��������تخدام االنترنيت بصورة سلبية 

وحاالت الخيانة الزوجية".
التفاصيل ص5

بابل: نحو 13 ألف طالق طرفاه شابان في أربعة أعوام
بغداد/ سحر حسين 

جن��������ح  محكم��������ة  ش��������هدت  
الك��������رادة تراجع��������ا ف��������ي عدد 
الدعاوى ع��������ن العام املاضي، 
 400 حس��������مها  ال��������ى  الفت��������ة 
دع��������وى خ��������الل ه��������ذه امل��������دة، 
أغل��������ب  أن  أك��������دت  وفيم��������ا 
بالتعامالت  تتعلق  الجرائم 
املالية، أشرت وجود قضايا 
تحرش ومتاجرة باالعضاء 

البشرية.
وقالت قاض��������ي أول املحكمة 
ذك��������رى جاس��������م إن "منطق��������ة 
اكب��������ر مركز  الك��������رادة تعتبر 
الب��������الد  ف��������ي  اقتص��������ادي 
والطابع التجاري هذا جعل 
فيها الجرائم تتسم بصبغة 

اقتصادية".
الى  وأضافت جاسم حديث 
"القضاء" أن "الجرائم تتنوع 
بني تس��������جيل الصك��������وك بال 
رصيد واالحتي��������االت املالية 
والتهديد فضال عن قضايا 
التح��������رش الت��������ي تتمركز في 
وش��������ارع  البتاوين  منطقتي 

السعدون". 
ولفت��������ت ال��������ى "كث��������رة قضايا 
تحري��������ر صك��������وك كاذبة بال 
رصيد ف��������ي منطق��������ة الكرادة 
على  منطقة تحتوي  كونها 
العديد من املصارف األهلية 
ان  الى  والحكومية"، منوهة 
"مبالغ بعض هذه الصكوك 
عالية ج��������دًا تصل في بعض 

األحيان إلى املليارات".

"القانون  ان  وبينت جاس��������م 
العراقي تعام��������ل مع جريمة 
دون  م��������ن  الص��������ك  تس��������جيل 
رصي��������د عل��������ى أنه��������ا جنحة 
خم��������س  الحب��������س  وأوج��������د 
س��������نوات والغرام��������ة املالي��������ة 
عقوب��������ة ملرتكبها"، موضحة 
أن "تحري��������ر ه��������ذه الصك��������وك 
تبق��������ى جريمة س��������واء تنازل 
املشتكي ام لم يتنازل لوجود 

حق الصالح العام". 
منطقة  الك��������رادة  وباعتب��������ار 
فيه��������ا  وتكث��������ر  تجاري��������ة 
التعام��������الت املالي��������ة من بيع 
وش��������راء فق��������د ازدادت ط��������رق 

االحتيال.

التفاصيل ص3

"الصكوك الكاذبة" تشغل "جنح الكرادة"

"املؤبد" لعصابة خمدرات قبض 
عليها بعد سلسلة مداهمات  

قضاة: األماكن العامة واملناسبات 
245تفاقم حاالت "التحرش"

طابع املنصور التجاري ومستوى السكان 
يضاعفان دعاوى بداءة الكرخ

كتاب العدد

القاضي حيدر علي نوري
احلكم بوفاة املفقود العسكري

■ الخبراء القضائيون عون للمحاكم املدنية في اصدار القرارات/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد/ إيناس جبار

عل��������ى  "القض��������اء"  حصل��������ت 
إحصائي��������ة رس��������مية أظه��������رت 
ع��������دد ح��������االت االنتح��������ار ف��������ي 
البالد الع��������ام املاضي، وأفادت 
اإلحصائية بأن بغداد وكربالء 
بقي��������ة  تص��������درت  ق��������ار  وذي 
املنتحرين  بع��������دد  املحافظات 
م��������ن الذك��������ور واإلن��������اث، بينما 
ل��������م تش��������هد ث��������الث محافظات 

تسجيل أية حالة.
وفيما وضع باحث اجتماعي 
عوامل ع��������دة الرتف��������اع حاالت 
االنتح��������ار، بينها االبتزاز عبر 
وقضايا  واملخدرات  االنترنت 
الشرف، أكد قاض متخصص 
أن القان��������ون العراق��������ي وض��������ع 
عل��������ى  للمحرض��������ني  عقوب��������ة 

االنتحار.
أن  اإلحصائي��������ة  وأك��������دت 
العاصم��������ة بغداد س��������ّجلت 38 
حالة انتحار متصدرة جميع 
املحافظات، تلتها كربالء ب�23، 

ثم ذي قار مسجلًة 22 حالة.
وج��������اءت املحافظ��������ات األخرى 
كالتال��������ي:  اإلحصائي��������ة  ف��������ي 
القادسية 15، بابل 12، صالح 
الدي��������ن 6، البصرة 3، ميس��������ان 

2، بينم��������ا س��������جلت محافظات 
واس��������ط وكركوك حال��������ة واحد 
تس��������جل  ول��������م  منهم��������ا،  ل��������كل 
النج��������ف وديال��������ى واملثنى أية 
حالة انتحار خالل عام 2016.

وبالنسبة لهذه األعداد مقارنة 
بالكثافة السكانية فأن كربالء 
تس��������جل عددا الفت��������ا باملقارنة 

مع املحافظات األخرى.
اس��������تئناف  رئي��������س  ويرج��������ع 
كرب��������الء القاض��������ي محمد عبد 
االنتح��������ار  ح��������وادث  الحم��������زة 
ف��������ي املحافظ��������ة إل��������ى أس��������باب 
اجتماعي��������ة، غي��������ر أن��������ه ينف��������ي 
أس��������ماه  م��������ا  ف��������ي  وجوده��������ا 

"املجتمع الكربالئي األصيل".
وقال عب��������د الحمزة في حديث 
إل��������ى "القض��������اء" إن "أغلب هذه 
الح��������االت تق��������ع ف��������ي املناط��������ق 
املش��������يدة حديث��������ا، ومن وجهة 
نظر اجتماعية يمكن تقس��������يم 
إل��������ى  الكربالئ��������ي  املجتم��������ع 
األصل��������ي  املجتم��������ع  قس��������مني: 
واملجتمع الواف��������د الذي زحف 
من مناطق مختلفة في البالد 
بحثا ع��������ن العمل ف��������ي كربالء 

املدينة الدينية والتجارية".

التفاصيل ص3

بغداد تتصدر حاالت االنتحار

بغداد/ سيف محمد 

خصص مجل��������س القض��������اء األعلى 
قاضيًا خاصًا أم��������ام مكتب مفتش 
عام وزارة الداخلي��������ة لنظر قضايا 
الفساد في الدوائر التابعة للوزارة، 
وفي حدي��������ث إلى "القضاء" كش��������ف 

القاض��������ي املختص ونائ��������ب املدعي 
الع��������ام ع��������ن ضبط ح��������االت تقاضي 
رش��������ى من قبل ضباط ومنتس��������بني 
تم��������ت إحالتهم عل��������ى محاكم قوى 

األمن الداخلي.
أمني��������ة  مف��������رزة  أن  أك��������دا  وفيم��������ا 
خاصة تتولى اصطياد املرتش��������ني، 

املواطن��������ني  ال��������ى  الدع��������وة  وجه��������ا 
ممن يتعرض��������ون لجريمة االبتزاز 
والرشوة من قبل ضباط ومنتسبي 
وزارة الداخلية للجوء إلى القضاء.

وع��������ن آلية العم��������ل قال��������ت القاضي 
املتخص��������ص بنظر ه��������ذه القضايا 
ندى محمد عيس��������ى "عندما نتلقى 

إخب��������ارا أو معلومات تفيد بوجود 
حال��������ة فس��������اد او ابت��������زاز مالي ضد 
ضباط او منتسبي وزارة الداخلية 
يتم تش��������كيل مفرزة من قبل مكتب 
املفتش العام بموجب قرار قضائي 

لضبط املتهم بالجرم املشهود".
وأضاف��������ت عيس��������ى إل��������ى "القضاء"، 

"بع��������د حضور مصدر املعلومات أو 
املخبر يتم تدوين أقواله إما بصفة 
مخبر او مش��������تك ويتم التعامل مع 
اإلخبار بصورة سرية حفاظًا على 

أمن املواطن".

التفاصيل ص2

قاض خاص أمام مفتش عام الداخلية لنظر قضايا الفساد

فتحي الجواري
تأثري تطور جماالت االتصاالت يف طلب 

تسليم واسرتداد اجملرمني والتعاون الدويل 
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المحكمة االتحادية العليا وحماية 
الدستور

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

منذ تأس��������يس املحكم��������ة االتحادي��������ة العليا ف��������ي العراق وترس��������يخا ملبادئ 
الديمقراطية فق��������د عملت املحكمة االتحادية العليا على صيانة الدس��������تور 
وذلك باعتباره القانون األسمى في البلد وتأسيس القضاء الدستوري في 
الع��������راق من خالل بناء املبادئ الدس��������تورية حيث وضعت األس��������س الكفيلة 
لحماية الدس��������تور العراق��������ي من خالل اختصاصها في تفس��������ير النصوص 
الدس��������تورية بتأن وإحكام وفقا لقانون تأسيس��������ها الكريم ٣٠ لس��������نة ٢٠٠٥ 
والدس��������تور العراق��������ي النافذ لع��������ام ٢٠٠٥ وال��������ذي نص عل��������ى اختصاصات 

املحكمة االتحادية العليا.
 وق��������د عمل��������ت املحكمة االتحادي��������ة العليا على مبدأ س��������مو الدس��������تور وهو 
من املبادئ األساس��������ية ف��������ي الدولة القانوني��������ة حيث تعلو قواع��������د القانون 
الدستوري على غيرها من القواعد القانونية ولهذا يتوجب على السلطات 
العامة االلتزام بقواعد الدستور وأحكامه حيث نصت املادة ١٣ من الدستور 
العراقي لعام ٢٠٠٥ بان الدس��������تور يعد القانون األسمى واألعلى في العراق 

ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون استثناء.
 وقد اظهر القضاء الدس��������توري العراقي ممثال بقض��������اء املحكمة االتحادية 
العلي��������ا فاعليت��������ه ف��������ي الحاق النص��������وص الدس��������تورية بالظ��������روف املتغيرة 
واملتجددة من خالل ما يبثه فيها من روح ومواكبة التطور وتباين الظروف 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وذلك بتفسير النصوص الدستورية 
وم��������ن أبرز األمثلة على ذلك الدور الذي لعبته املحكمة االتحادية العليا في 
النزاع��������ات التي حصلت ف��������ي مجلس النواب في ما يتعلق بتش��������كيل الكتلة 
األكبر في مجلس النواب ومفهوم الفوز والخس��������ارة بالنس��������بة للمرشحني 
والتزامها بروح الدستور والحياد في اتخاذ القرارات بعيدا عن التدخالت 

السياسية.
 وأن القضاء الدستوري هو األقدر من غيره على تفسير نصوص الدستور 
لسببني األول املوضوعية والحيادية التي تتقرر املحكمة االتحادية العليا 
دون غيرها من السلطات والثاني الدراية العلمية بأصول القانون والخبرة 

املتوفرة لدى القضاة.
 وق��������د عملت املحكمة االتحادية العليا كصمام امان ملنع اي انتهاك او خرق 
للقوان��������ني والدس��������تور العراقي النافذ من خ��������الل الحكم بعدم الدس��������تورية 
للقوان��������ني الت��������ي تتعارض م��������ع أحكام الدس��������تور الن الدس��������تور العراقي قد 
رس��������م الطريق القانوني لس��������ريان القوانني وعدم دستورية بعض القوانني 
ملخالفته الش��������ريعة اإلس��������المية وذلك  باعتبار أن اإلسالم هو دين الدولة و 
ال يجوز س��������ن اي تشريع يخالف الشريعة اإلسالمية و مبادئ الديمقراطية 
وعندما يحتدم الصراع السياس��������ي تجد أن املحكمة االتحادية العليا تعمل 
عل��������ى البت ف��������ي الخصوم��������ات وفقا للدس��������تور العراقي من خالل ممارس��������ة 
الرقاب��������ة عل��������ى دس��������تورية القوانني و األنظم��������ة النافذة وتفس��������ير نصوص 
الدس��������تور ونقض الكثير من الفقرات في بع��������ض القوانني الصادرة لكونها 
التنس��������جم مع الدس��������تور النافذ، وكذل��������ك املصادقة على النتائ��������ج النهائية 
لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وابطال عضوية بعض اعضاء 
مجل��������س النواب ملخالفتهم للقانون االنتخاب��������ي ومن القوانني التي تصدت 
له��������ا املحكمة االتحادية العليا قانون تحدي��������د والية رئيس مجلس الوزراء 
والفقرات التي تتضمن الحجز ومنعت الحجز باي سبب حيث عملت على 

تعزيز مبدأ الفصل بني السلطات واستقالل السلطة القضائية العراقية.
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بابل/ مروان الفتالوي 

تسجل محاكم التحقيق أعدادا مضاعفة من حاالت 
التحرش في األعياد واملناس��������بات نتيجة االكتظاظ 
البش��������ري في األماكن العامة كاألسواق واملتنزهات، 
وفيما ذك��������ر قضاة أن هناك ش��������كاوى كيدية هدفها 
االبت��������زاز املالي، عرجوا عل��������ى التفريق بني جريمتي 

"هتك العرض" و"التحرش".
ويع��������رف قاضي محكمة تحقي��������ق الحلة صدام علي 
ف��������ي حديث إل��������ى "القضاء" مصطل��������ح التحرش بأنه 
"كل فعل يرتكب ضد شخص ذكرا كان أم أنثى فعال 
مخال بالحي��������اء بغير رضاه أو رضاه��������ا"، الفتا إلى 
أن "الفعل يش��������مل بصيغة أخرى كل من تعرض إلى 

أقوال أو أفعال وحتى إشارات مخلة بالحياء".
وق��������ال علي إن "ح��������االت التح��������رش غالبا م��������ا تكون 
في األماك��������ن العامة كاألس��������واق واملتنزهات وحتى 

عيادات األطباء".
وف��������ي م��������ا يخ��������ص وس��������ائل اإلثبات أش��������ار إل��������ى أن 
"التحرش كأي جريمة أخرى يعتمد أقوال املشتكي 

ووسائل اإلثبات األخرى كالشهود".
وعن آلية سير هذه الدعوى يشرح علي أن "الضحية 
عندما تحضر وتقدم شكوى تبدأ املحكمة بتدوين 
أقواله��������ا وتطل��������ب حض��������ور الش��������هود إذا م��������ا كانوا 

موجودين ثم تتخذ اإلجراءات املناسبة".
وأف��������اد قاض��������ي التحقيق بأن "املحكم��������ة تأخذ بعني 
االعتبار سلوك املشتكية ووضعها االجتماعي فقد 
ال تكون الجريمة ضمن باب التحرش كما في قضايا 
كثيرة يظهر أن املتهم له عالقة س��������ابقة باملش��������تكية 
لكنها ادعت ع��������دم معرفتها به، فاملحكمة تطلب في 
حاالت معينة املعلومات املتعلقة بالهواتف وسحب 

املراسالت الخاصة وسجل املكاملات".
وعن عقوبتها لفت القاض��������ي علي إلى أن "للقاضي 

ال��������ذي ينظر القضية ح��������ق تقدير العقوبة بحس��������ب 
الظ��������روف الواقعة التي حددته��������ا القوانني بالحبس 
م��������دة ال تزي��������د عن س��������نة أو غرامة مالي��������ة ال تقل عن 

مئتي ألف دينار وال تزيد على مليون دينار".
م��������ن جانب��������ه لف��������ت القاضي حس��������ني مب��������در حداوي 
إل��������ى أن "أغلب حاالت التح��������رش يلقى القبض على 
املتهمني فيها بالجرم املشهود إذ يقوم أفراد األمن 
املنتش��������رون في األماكن العامة بإلقاء القبض على 
املس��������يء لآلداب العامة أو نتيجة شكوى لدوريات 
النج��������دة القريبة من مح��������ل الحادث"، الفت��������ا إلى أن 
"املحاكم تعتم��������د الكثير من وس��������ائل اإلثبات منها 

كاميرات املراقبة في األسواق واملتنزهات".
وف��������رق القاضي ح��������داوي في حديث إل��������ى "القضاء" 
بني جريم��������ة "التحرش" و"هتك الع��������رض" الفتا إلى 
أن األخي��������رة "عقوبتها ش��������ديدة وتنظره��������ا محاكم 

الجنايات".
وأف��������اد حداوي بأن "ه��������ذه الجريمة تعن��������ي التهجم 
واملالمس��������ة الفعلية ملناطق من جسد املرأة من غير 

أن تصل إلى االعتداء الجنسي".
وفيما أكد أن "هذه الجريمة بعكس التحرش فأنها 
عادة ما تك��������ون في أماكن مغلقة كالعيادات الطبية 
وداخ��������ل املح��������ال والدوائ��������ر"، أش��������ار إل��������ى أن "بعض 
الك��������وادر الطبي��������ة تواج��������ه اتهامات من ه��������ذا النوع 
نتيجة اعت��������داء أصحاب النف��������وس الضعيفة منهم 
عل��������ى املراجعات إلى عيادات الس��������ونار والتضميد 

وغيرها".
وخل��������ص حداوي إلى أن "بعض ش��������كاوى التحرش 
غاياتها االبتزاز املالي من خالل الضغط على املتهم 
لكسب الفصل العش��������ائري"، مشيرا إلى أن "القانون 
ل��������م يهمل االعت��������داء على الذكور لك��������ن هناك تغاض 
مجتمعي ع��������ن اللجوء إلى القض��������اء على الرغم من 

وجود هكذا حاالت في املجتمع".

يتلقى اإلخبارات عن جرائم االبتزاز املايل أمام مكتب مفتش عام الوزارة

تخصيص قاض لنظر دعاوى الفساد 
في الداخلية.. ومفرزة خاصة الصطياد المرتشين

  

وفيم��������ا أك��������دا أن مف��������رزة أمني��������ة خاصة 
تتولى اصطياد املرتشني، وجها الدعوة 
الى املواطن��������ني ممن يتعرضون لجريمة 
االبت��������زاز والرش��������وة م��������ن قب��������ل ضب��������اط 
ومنتس��������بي وزارة الداخلي��������ة للجوء الى 

القضاء.
القاض��������ي  قال��������ت  العم��������ل  آلي��������ة  وع��������ن 
املتخص��������ص بنظر ه��������ذه القضايا ندى 
محمد عيس��������ى "عندما نتلقى إخبارا أو 
معلومات تفيد بوجود حالة فس��������اد او 
ابت��������زاز مال��������ي ضد ضباط او منتس��������بي 
وزارة الداخلي��������ة يت��������م تش��������كيل مف��������رزة 
م��������ن قبل مكت��������ب املفتش الع��������ام بموجب 
ق��������رار قضائ��������ي لضب��������ط املته��������م بالجرم 

املشهود".
وأضاف��������ت عيس��������ى إلى "القض��������اء"، "بعد 
حضور مصدر املعلومات او املخبر يتم 
تدوين أقواله إما بصفة مخبر او مشتك 
ويتم التعامل مع االخبار بصورة سرية 

حفاظًا على أمن املواط��������ن"، الفتة إلى أن 
"أم��������رًا قضائي��������ًا يصدر بتش��������كيل مفرزة 
م��������ن العناص��������ر االمني��������ة بال��������زي املدني 
مزودي��������ن باجه��������زة ومع��������دات لتوثيقق 
حاالت االبت��������زاز ولضبط املتهم بالجرم 

املشهود".
وأكمل��������ت قاض��������ي التحقي��������ق ان "م��������كان 
الكم��������ني يتم تحدي��������ده بحس��������ب الحالة، 
وألقي القب��������ض على عدد م��������ن الضباط 
املتهمني بقضايا رشاوى  واملنتس��������بني 

بالجرم املشهود".
إلى ذلك، دعت عيس��������ى "املواطنني الذين 
يتعرض��������ون ال��������ى االبت��������زاز وطل��������ب دفع 
رشوة الى اللجوء للقضاء"، منوهة إلى 
"إمكانية تس��������جيل إخبار عن الحالة في 
املحكمة التي تقع الجريمة ضمن أعمال 
مس��������ؤوليتها ويت��������م التعام��������ل مع��������ه في 

سرية تامة".
لكنها أعربت عن أس��������فها تجاه "ضعف 

الثقاف��������ة والوعي القانون��������ي لدى بعض 
املواطنني ممن يقوم��������ون بتقديم إخبار 
إل��������ى املحكم��������ة لكنه��������م يجهلون االس��������م 
الكامل للمنتس��������ب املخالف أو الضابط 

ومنصبه".
 وأف��������ادت أيضا بأن "هناك من املواطنني 
م��������ن يتهاون م��������ع هذا الفع��������ل ويتجاهل 
املحكم��������ة  أن  بحج��������ة  اإلخب��������ار  تقدي��������م 
اته��������ا بطيئ��������ة ف��������ي ح��������ني تتخ��������ذ  إجراء
املحكم��������ة إجراءات في اليوم نفس��������ه بعد 

تدوين األقوال".
ولفت��������ت عيس��������ى إل��������ى أن "املحكمة تنظر 
كافة القضاي��������ا املتعلقة بجميع مفاصل 
وزارة الداخلية وان املش��������تكني لدينا قد 
يكون��������ون ضباطا او منتس��������بني"، مبينة 
ان "في هذه الحالة يت��������م تدوين اقوالهم 
وتحال ال��������ى محاكم قوى االمن الداخلي 
حس��������ب االختص��������اص اذا لم يك��������ن هناك 

طرف مدني".

 وزادت أن "ع��������دد الدع��������اوى الت��������ي تنظر 
يومي��������ا من 9 - 10"، وفيما ش��������ددت على 
"وج��������وب توثي��������ق ح��������االت االبت��������زاز الي 
يتعرض له��������ا املواطن "، أوضحت ان "ما 
يحتاجه املواطن إلص��������دار أمر بالقبض 
ابسط األدلة التي يمكن أن تعتمد عليها 
املحكم��������ة من خ��������الل تس��������جيل االتصال 
الهاتفي او شهادة الشهود او اي وسيلة 

يمكن أن توثق الجريمة".
ومن الحاالت التي عرضت على القضاء 
كش��������فت إن "ضابط��������ا برتب��������ة رائ��������د قائم 
بالتحقيق في جريمة قتل طلب من احد 
املواطنني مبلغ مق��������داره 100 ألف دوالر 
أميركي مقابل إصدار أوامر قبض بحق 
أشخاص يعتقد املواطن بأنهم وراء قتل 

شقيقه".
ولفت��������ت عيس��������ى إل��������ى أن "التوص��������ل إلى 
الضابط كان عن طريق املش��������تكي نفسه 
حيث قام باالخبار عنه وتم تدوين اقواله 

وتش��������كلت مفرزة والق��������ي القبض عليه"، 
مبينة أن "املواطن ادع��������ى بتعاون مدير 
مكت��������ب اإلجرام مع هذا الضابط وطلبت 
املحكمة منه جلب ش��������هود واصدرت امر 
قبض بحق مدير مكتب مكافحة االجرام 

بعد تدوين أقوال الشهود".
وذك��������رت القاضي املختص بنظر قضايا 
مكتب املفتش العام أن "بعض املواطنني 
يق��������وم بدفع الرش��������وة وبعده��������ا يبلغ أو 
يخب��������ر املحكم��������ة" منوه��������ة الى ان��������ه "في 
هذه الحالة فان دافع الرش��������وة يحاسب 
بموجب نص قانوني كونه ش��������ريكا في 
الجريمة ويحال الى املحاكم املختصة"، 
وأكدت على "اإلخب��������ار عن هذه الحاالت 
وان ال يق��������وم املواطن بدفع الرش��������وة بل 
رصد االس��������م واملنصب وامل��������كان لطالب 

الرشوة وتوثيق الجريمة".
م��������ن جانبه، ي��������رى القاض��������ي محمد عبد 
ج��������ازع نائب املدعي الع��������ام امام محكمة 
تحقي��������ق الرصاف��������ة الثاني��������ة ان "الهدف 
من تخصي��������ص قاض ونائب مدعي عام 
للنظ��������ر في قضايا مكت��������ب املفتش العام 
ف��������ي وزارة الداخلية هو الحد من ظاهرة 
الفس��������اد االداري والرش��������وة عل��������ى وج��������ه 

الخصوص".
وقال عبد جازع في حديث إلى "القضاء" 
إن "الرشوة تأخذ صورًا عدة وقد حددت 
املادة 307 من قانون العقوبات العراقي 
ثالث صور وهي القبول والطلب واالخذ 

وان الصورة السائدة هي الطلب".
وأكد عبد ج��������ازع أن "لالدعاء العام دورا 
كبي��������را ابتداًء م��������ن تدوين اق��������وال املخبر 
)مص��������در املعلوم��������ات( للتحقق من كونه 

على عداء مع املتهم من عدمه".
 واس��������تطرد ان "جمي��������ع الق��������رارات الت��������ي 
يصدره��������ا قاضي التحقيق تعرض على 
االدعاء العام واحيانا قد يضاف عليها"، 
مبينا انه "في حالة ضبط املتهم بالجرم 
املشهود نشدد على ضبط جهاز الهاتف 
النقال العائد للمتهم فورًا للتحقق فيما 

اذا كان هناك افراد مشتركون معه".
وأش��������ار إل��������ى أن "املبالغ التي تس��������تخدم 
في الكمائن تكون ذات تسلس��������ل معلوم 
بالنس��������بة للقاض��������ي واملف��������رزة حت��������ى ال 
يحتج املتهم خ��������الل القبض عليه بأنها 

تعود إليه". 

بغداد/ سيف محمد 

خصص مجلس القضاء 
األعلى قاضيًا خاصًا 

أمام مكتب مفتش عام 
وزارة الداخلية لنظر 

قضايا الفساد في الدوائر 
التابعة للوزارة، وفي 
حديث إلى "القضاء" 

كشف القاضي املختص 
ونائب املدعي العام عن 

ضبط حاالت تقاضي 
رشى من قبل ضباط 

ومنتسبني تمت إحالتهم 
على محاكم قوى األمن 

الداخلي.

أكدوا أن كوادر طبية متورطة بجرائم "هتك العرض"

بغداد/ عدنان صبيح

العراقي��������ة إفش��������اء  القوان��������ني  منع��������ت 
بمختل��������ف  الوظيفي��������ة  األس��������رار 
تصنيفاته��������ا، حتى أنها حددت مواد 
عقابية للمخالفني وشددت على ذلك 
الس��������يما إذا م��������ا تعلق األم��������ر باألمن 

القومي.
لك��������ن قضاة أك��������دوا اس��������تثناء األوامر 
القضائي��������ة املتعلقة بطلب املعلومات 
القوان��������ني  تتي��������ح  إذ  أي جه��������ة،  م��������ن 
للقضاة االس��������تعالم ع��������ن أي معلومة 
أو سر، وإذا ما تعلق األمر باملخاطر 
األمنية فأن عدم التعاون مع القضاء 

يشكل مخالفة قانونية.
وقال القاضي حاتم جبار في حديث 
إلى "القضاء" إن "حفظ أس��������رار الدولة 
السياسية والعس��������كرية من واجبات 
املواط��������ن الصال��������ح، وحرم��������ة الب��������وح 
باإلسرار جاءت في قانون العقوبات 
العراقي لس��������نة 1969 ف��������ي املادة 437 
التي جرمت إفش��������اء الس��������ر سواء كان 
ذلك عم��������دا أم إهم��������اال ورتبت عقوبة 

بمقتضاها".
وزاد جب��������ار أن "القان��������ون العراقي لم 
يكتف باملنع، بل تناول هذا املوضوع 
بالتش��������ديد ف��������ي أماكن أخ��������رى منها 
قانون التقييس والسيطرة النوعية، 
وقان��������ون اتفاقية املؤسس��������ة العربية، 

وإفشاء املادة البريدية".
وأك��������د جب��������ار ايض��������ا ان "أمر س��������لطة 
االئتالف املؤقتة رقم )57( لسنة 2004 

ن��������ص على حفظ االس��������رار في مكاتب 
املفتش��������ني العمومي��������ني"، موضحا ان 
"امل��������واد املصنفة على انها س��������رية في 
قانون املفتشني العموميني هي التي 
يترتب على افشائها اإلضرار باألمن 
التدقيق  القومي واملتعلق��������ة بتقارير 
الخاصة  التحقيق  املالي ومحاض��������ر 
بوقائع الفس��������اد املالي واإلداري على 

وجه الخصوص".
ويضي��������ف أن "م��������ن األم��������ور الواج��������ب 
االمتحان��������ات  م��������واد  ه��������ي  كتمانه��������ا 
العام��������ة وتلقى مس��������ؤولية ذلك على 
وكي��������ل وزي��������ر التربية املش��������رف على 
لجنة االمتحانات وسائر أعضائها"، 
مبين��������ا ان "ذل��������ك حدد بقان��������ون نظام 
االمتحان��������ات العامة املرقم 18 لس��������نة 

."1987
املال��������ي  النظ��������ام  يخ��������ص  م��������ا  وف��������ي 
واملصرفي تحدث جبار عن "القواعد 
والت��������ي  القان��������ون  حدده��������ا  الت��������ي 
بمقتضاها ال يس��������مح ألي مؤسس��������ة 
مالية او مصرفية ان تفش��������ي أس��������رار 
عمالئها وم��������ا يملكون س��������واء كانوا 
بموافق��������ة  اال  مؤسس��������ات  او  أف��������رادا 
خطي��������ة من العميل املعن��������ي او ممثله 
القانون��������ي"، مؤك��������دا أن "الحظر يضل 
قائما حتى بع��������د انتهاء العالقة بني 

املصرف والعميل".
ونوه جبار ال��������ى ان "قانون املصارف 
ه��������ذا  تن��������اول   2004 لس��������نة   94 رق��������م 
املوضوع في املادة 49 والتي اوجبت 
على املصرف املحافظة على الس��������رية 

التامة فيما يتعلق بجميع حسابات 
وأماناته��������م  وودائعه��������م  العم��������الء 

وخزائنهم لديه". 
لكنه استدرك بأن "االوامر القضائية 
هي الكفيلة فقط بإباحة كشف أسرار 
العمي��������ل او أن يكون هن��������اك طلب من 

االدعاء العام".
ويتفق قاضي التحقيق عمار الحيالي 
مع جبار في أن كشف األسرار يصبح 

مشروعا باألوامر القضائية.
وقال الحيالي في تعليق الى "القضاء" 
إن "كشف أس��������رار املهنة يعد مخالفة 
للقانون بحس��������ب قان��������ون العقوبات، 
اال انه��������ا امام االم��������ن واملحافظة عليه 

فنستخدم كل السبل".
وذك��������ر الحيالي ان "القض��������اء العراقي 
ينش��������د تحقيق االمن وبذلك يتاح له 
الحص��������ول على املعلومات وكش��������فها 
ال��������ى  الوص��������ول  اج��������ل  م��������ن  جميع��������ا 

العدالة".
وب��������ني ان "القاضي ل��������ه الحق باصدار 
طلب��������ات بالحصول عل��������ى معلومات 
س��������واء كانت من البنك املركزي او اي 
مؤسس��������ة حتى وان كانت معلومات 

خاصة ببعض العمالء".
وزاد الحيالي ان "االمتناع عن إيصال 
املعلوم��������ات للقض��������اء يش��������كل جريمة 
يحاسب من يرتكبها ملخالفته سياق 
العم��������ل الخ��������اص بمكافح��������ة اإلرهاب 
الذي يتطل��������ب تضافر جهود عدة من 
اجل ايص��������ال اإلرهابي��������ني والعابثني 

باألمن العام الى العدالة".

ويعتبر الحيالي "القاضي هو الجهة 
املس��������ؤولة ع��������ن اص��������دار امر بكش��������ف 
األسرار خصوصا تلك القضايا التي 
تخ��������ص املحافظة على االمن العام او 

الوصول الى حقائق".
 واك��������د عل��������ى "ض��������رورة التفريق بني 
كشف االس��������رار في االمور الطبيعية 
والقضايا الكبرى املتعلقة باملصلحة 
العام��������ة التي تتي��������ح للقاضي اصدار 
امر يتيح كش��������فها للمحكمة حصرا، 
وان قرار القاضي هو من أعطى كشف 

االسرار املشروعية".
وأش��������ار الحيالي الى "ع��������دم التفريق 
بني االس��������رار الخاصة باملؤسس��������ات 
القط��������اع  ومؤسس��������ات  الحكومي��������ة 
الخاص، فكلها معرض��������ة الى اصدار 
ام��������ر لكش��������ف اس��������رار مح��������ددة، وق��������د 
تك��������ون معلومات عمي��������ل لديها او ما 
يخص الش��������ركة نفسها من اجل سير 

التحقيقات الخاصة باالمن".
م��������ن  الكثي��������ر  "ان  بالق��������ول  ومض��������ى 
مؤسسات الدولة يطلب منها الكشف 
عن بعض االس��������رار، وبن��������اء على امر 
قضائ��������ي، وال يح��������ق لغي��������ر القاضي 
طلب كش��������فها"، الفتا ال��������ى ان "العدالة 
هي هدف القض��������اء وبالتالي البحث 
عن معلومات حقيقة من قبل القاضي 

ال يعد مخالفة للقانون". 
واضاف ان القانون اعطى الصالحية 
للقاضي ان يطلب من اي ش��������خص ان 
يكشف االسرار التي يريدها من اجل 

قضية معينة".

ال معلومات خفّية إذا ما تعّلق األمر باخملاطر األمنية

القانون يعاقب على إفشاء أسرار الوظيفة 
لكنه يتيح للقضاة االستعالم عنها

قضاة: األماكن العامة والمناسبات 
تضاعف حاالت "التحرش"



تأثير تطور مجاالت االتصاالت في طلب 
تسليم واسترداد المجرمين والتعاون الدولي 

قضية
للمناقشة

)القسم الثالث( واألخير 
مقتطفات من االتفاقية املتعلقة بالجريمة االلكترونية املبرمة بني دول مجلس اوربا في 

بودابست بتاريخ 2001/11/23 :

أهداف االتفاقية 

من أهم أهداف هذه االتفاقية :

1 - ادراكا ملخاطر امكانية استخدام شبكة الحاسوب واملعلومات االلكترونية في ارتكاب 

جرائ��������م جزائية وكون االدلة املتعلقة بمثل هذه الجرائم يمكن تخزينها ونقلها عبر هذه 

الشبكات. 

2 - الحاجة الى التعاون بني الدول والكيانات الخاصة بمكافحة الجريمة االلكترونية.

3 - الحاجة لجعل نصوص القوانني الجزائية املحلية أكثر قربا بعضها من البعض اآلخر، 

والتمكني من استخدام الوسائل الفعالة للتحقيق والبحث في مثل هذه الجرائم. 

التعاون الدولي وتسليم املجرمني 

1 - تلت��������زم ال��������دول األطراف في ه��������ذه االتفاقية بالتع��������اون فيما بينها م��������ن خالل تطبيق 

االتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون الدولي في الشؤون الجزائية لغرض اجراء التحقيق 

في جرائم نظم الحاسوب وبياناته ، أو من أجل جمع أدلة الجريمة االلكترونية .

2 - تطبق حاالت تسليم املجرمني بني االطراف بشرط ان تكون هذه الجرائم معاقبا عليها 

بموجب قوانني كال الطرفني بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة على االقل او بعقوبة أشد .

3 - تعد هذه الجرائم مدرجة بصفتها واجبة التس��������ليم ، ويتعهد االطراف بادراجها على 

انها جرائم يتم فيها التس��������ليم ، في اي اتفاقية بش��������أن تسليم املجرمني يتم ابرامها فيما 

بينهم .

4 - يخضع تس��������ليم املجرمني للش��������روط الت��������ي ينص عليها قان��������ون الدولة املطلوب منها 

التسليم ، أو إلتفاقيات تسليم املجرمني واجبة التطبيق .

5 - في حالة رفض التسليم يقوم الطرف املطلوب منه التسليم باحالة القضية الى سلطاته 

القضائية املختصة ملحاكمة الشخص املطلوب تسليمه ، ثم يقوم بابالغ النتيجة النهائية 

للطرف طالب التسليم في الوقت املناسب . من أجل ان يقوم ذلك الطرف باتخاذ اجراءاته 

الخاصة به.

6 - يق��������وم كل ط��������رف وقت التوقيع على هذه االتفاقية ، او عن��������د إيداع وثيقة التصديق او 

القبول او املوافقة او االنضمام باخطار االمني العام ملجلس اوربا باسم كل دولة مسؤولة 

عن تلقي طلبات التسليم وعنوانها ، او كونها مسؤولة عن اصدار اوامر الضبط التحفظي 

في حالة عدم وجود اتفاقية .

7 - يقوم االمني العام ملجلس اوربا بمسك سجل خاص بالسلطة املسؤولة عن اصدار اوامر 

الضبط التحفظي التي يحددها االطراف ، وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك.

املساعدة املتبادلة 

1 - يقوم االطراف بتقديم املساعدات املتبادلة بعضهم لبعض الى أقصى حد ممكن، وذلك 

ألغراض التحقيق او اإلجراءات املتعلقة بالجرائم ذات العالقة بنظم الحاسوب وبياناته 

او بجمع ادلة الجريمة بشكل ألكتروني. 

2 - يج��������وز ل��������كل طرف في الظروف العاجلة، تقديم الطلبات الخاصة بتبادل املس��������اعدات، 

أو االتصاالت املتعلقة بذلك، عن طريق وس��������ائل االتصال العاجلة، بما في ذلك عن طريق 

)الفاكس(، او البريد االلكتروني ، - وبما ذلك استخدام التشفير عند الضرورة - ، وإلحاق 

ذلك بتأكيد رسمي .

3 - ال يجوز للطرف املطلوب منه املساعدة رفض تقديمها ، اذا كان طلب املساعدة يتعلق 

بجريمة الكترونية مالية . 

4 - يج��������وز ألي طرف – وف��������ي حدود قانونه الوطني- ودون طلب مس��������بق ان يزود الطرف 

اآلخر بأية معلومات حصل عليها في اطار تحقيقاته ، أذا رأى ان تلك املعلومات تساعد 

الطرف املتلقي لتلك املعلومات ان يبدأ التحقيق او االجراءات التي تتعلق بجرائم تنص 

عليها هذه االتفاقية . 

5 - يجوز للطرف الذي يقدم املعلومات ان يطلب من الطرف املتلقي املحافظة على سرية 

هذه املعلومات قبل تقديمها له . 

أخي��������را فالوالية القضائي��������ة على هذه الجرائم مازالت مش��������كلة محلي��������ة ودولية ، ويكمن 

جوهر املشكلة في أن الجريمة املرتكبة عبر شبكات االتصال االلكترونية التعرف الحدود 

الجغرافي��������ة ، فالجان��������ي قد يكون ف��������ي دولة اوربية 

، ومح��������ل الجريمة في دولة آس��������يوية ، او أفريقية ، 

كما في حالة اختراق الش��������بكات بقصد التجسس 

املعلوماتي ، او التجسس الذي يهدد األمن الوطني 

، أو س��������رقة بيان��������ات االئتم��������ان االلكتروني��������ة عب��������ر 

االنترني��������ت ، كم��������ا ان بعض هذه االفع��������ال قد يكون 

مجرما ف��������ي بلد الجان��������ي ، دون البل��������دان االخرى ، 

لذلك فمن األهمية ان تتوفر لهذه الجرائم املزيد من 

اجراءات التعاون الدولي ملكافحتها، والحد منها. 

اجتماعي  باح��������ث  وفيم��������ا وض��������ع 
ح��������االت  الرتف��������اع  ع��������دة  عوام��������ل 
االنتح��������ار، بينه��������ا االبت��������زاز عب��������ر 
وقضاي��������ا  واملخ��������درات  االنترن��������ت 
الش��������رف، أكد ق��������اض متخصص أن 
العراق��������ي وض��������ع عقوبة  القان��������ون 

للمحرضني على االنتحار.
وأك��������دت اإلحصائي��������ة أن العاصمة 
بغ��������داد س��������ّجلت 38 حال��������ة انتحار 
متصدرة جميع املحافظات، تلتها 
كربالء ب�23، ثم ذي قار مسجلًة 22 

حالة.
في  األخرى  املحافظ��������ات  وج��������اءت 
اإلحصائية كالتالي: القادسية 15، 
بابل 12، صالح الدين 6، البصرة 3، 
ميسان 2، بينما سجلت محافظات 
واس��������ط وكركوك حال��������ة واحد لكل 
منهما، ولم تسجل النجف وديالى 
واملثنى أية حالة انتحار خالل عام 

.2016
وبالنس��������بة له��������ذه األع��������داد مقارنة 
بالكثاف��������ة الس��������كانية ف��������أن كربالء 
تس��������جل ع��������ددا الفت��������ا باملقارنة مع 

املحافظات األخرى.
ويرج��������ع رئيس اس��������تئناف كربالء 
الحم��������زة  عب��������د  محم��������د  القاض��������ي 
حوادث االنتحار في املحافظة إلى 
أس��������باب اجتماعية، غير أنه ينفي 
وجوده��������ا في ما أس��������ماه "املجتمع 

الكربالئي األصيل".
وقال عبد الحم��������زة في حديث إلى 
"القضاء" إن "أغلب هذه الحاالت تقع 
في املناطق املش��������يدة حديثا، ومن 
وجهة نظر اجتماعية يمكن تقسيم 
املجتم��������ع الكربالئي إلى قس��������مني: 
املجتم��������ع األصلي واملجتمع الوافد 
الذي زحف من مناطق مختلفة في 
البالد بحثا ع��������ن العمل في كربالء 

املدينة الدينية والتجارية".
ح��������وادث  "أغل��������ب  أن  إل��������ى  ولف��������ت 

املجتم��������ع  م��������ن  تنبث��������ق  االنتح��������ار 
األخير بس��������بب األوضاع الس��������يئة 
التي يعيش��������ها س��������كانه من تخلف 
وفق��������ر وجهل وبطال��������ة، إضافة إلى 
األعراف االجتماعية الضاغطة من 
انح��������دروا منها  التي  املجتمع��������ات 
س��������واء عل��������ى الرج��������ال أو النس��������اء، 
ه��������ذا ما يوّلد ح��������االت االنتحار أما 
املجتمع الكربالئي األصيل فتنعدم 

فيه هذه الحاالت".
االجتماعي  الباحث  وبينما يضع 
الدكتور علي طاه��������ر الحمود عدة 
عوام��������ل فاقم��������ت من ارتفاع نس��������ب 
االنتح��������ار في العراق، فأنه يش��������كك 
بوج��������ود ح��������االت انتحار للنس��������اء 

به��������ذه الكمية ألن بعضها يمكن أن 
يكون تحت غطاء جرائم الشرف.

وق��������ال الحم��������ود ف��������ي حدي��������ث إلى 
"القضاء" إن "الحاالت األكثر معالجة 
قانونية أو مؤسساتية هي جرائم 
الش��������رف بحق النس��������اء املنتحرات، 
فنحن كباحثني اجتماعيني نش��������ك 
بوجود حاالت انتحار إال بنس��������بة 
قليلة وه��������ذا موثق ضمن دراس��������ة 

شملت مناطق العراق كافة".
وأضاف أن "حاالت كثيرة تس��������جل 
انتحارا لكنها جرائم ش��������رف جرى 
فيها التواطؤ من قبل األس��������رة مع 
الق��������وى األمنية بعي��������دا عن حقوق 
امل��������رأة، وس��������بب ذلك نق��������ص املواد 
القانونية التي تتعامل مع حاالت 
التحقيق في الجريمة والتحقيقات 
الت��������ي تمّي��������ز بني ح��������االت االنتحار 

والقتل".
وع��������ن األس��������باب تابع الحم��������ود أن 
"نسبة خط الفقر عالية في الوسط 
الدراسات  والجنوب حيث أظهرت 
الحديثة ان نس��������بة الواقعني تحت 
الفق��������ر في محافظ��������ة ذي قار 45 % 
تلتها السماوة وبعدها البصرة ثم 
العم��������ارة صعودا إلى بغداد، ويعد 

الفقر أهّم مسببات االنتحار".  
ويؤش��������ر الحم��������ود أحد األس��������باب 
الحال��������ي  الوق��������ت  ف��������ي  الرئيس��������ية 
بحس��������ب تصنيف��������ه وه��������و "القطاع 
السوشيال  وانتشار  التكنولوجي 
ميديا"، موضحًا أن "حاالت االبتزاز 
التي تواجه املواطنني من مرتادي 
االجتماع��������ي  التواص��������ل  مواق��������ع 
املرخصة  التصوي��������ر غير  وحاالت 
الت��������ي تتعرض له��������ا الفتيات تحت 
مسمى الفضيحة أصبحت ظاهرة 
منتش��������رة، ما يع��������رض الش��������اب أو 
الفتاة لضغط نفسي شديد يؤدي 

إلى االنتحار". 
ويؤكد الدكتور الحمود ان "ظاهرة 
تعاطي املخدرات أحدى املس��������ببات 
وعلى الرغم من ان��������ه لم يتم التأكد 
علميا بإحصائيات تثبت ذلك لكن 
االنتح��������ار يتزامن م��������ع ارتفاع عدد 
املتعاط��������ني ما يدعو إل��������ى ضرورة 
بش��������أن  جدي��������ة  دراس��������ات  وج��������ود 

العالقة بينهما".  
وأخير يرجع الحمود بعض حاالت 
النفس��������ية  االنتحار إلى "الضغوط 
التي تؤدي إلى اإلحباط والعدمية، 
مليئ��������ة  البيئ��������ة  تك��������ون  فعندم��������ا 

بالسالح مع عدم قدرة الدولة على 
فرض نفس��������ها وال تس��������تطيع اخذ 
حق املواطن، يؤدي هذا بالنتيجة 
إلى هيمنة العدمية عند اإلنس��������ان، 
وه��������ذا مقترن بعدم وج��������ود قنوات 
لتفري��������ق الطاق��������ة النع��������دام األماكن 

الترفيهية".
وبش��������أن طريق��������ة الحد م��������ن ظاهرة 
االنتحار أفاد ب��������أن "هذا ال يتم مع 
ع��������دم وج��������ود التنمي��������ة والتطوير 
في الجانب الحياتي والسياس��������ي 
الجان��������ب  وكذل��������ك  واألمن��������ي 
االجتماعي والثقاف��������ي في العراق، 
ومع انعدام الثقافة النفسية وعدم 
توفر عيادات عالجية او مراجعني، 
ك��������ون املجتمع ال يقب��������ل ذلك وهكذا 
بيئة ضاغطة على اإلنس��������ان ممكن 
أن تؤدي في حالتها القصوى إلى 

االنتحار".
وفي معرض حديثه عن االنتحار، 
ق��������ال القاض��������ي ناصر عم��������ران إنه 
"ظاه��������رة إجرامية بع��������د أن ازدادت 
"الس��������لوك  عّرف  بينما  معدالت��������ه"، 
املتعمد  التصرف  بأنه  االنتحاري 
من قبل شخص ما إلنهاء حياته".

وع��������ن املوق��������ف القانون��������ي من هذه 
القضاي��������ا يبني عمران أن "القوانني 
ال تشمل املنتحر ألنه رحل بطبيعة 
الح��������ال، لكن ذلك يتمث��������ل بتحقيق 
عل��������ى  العق��������اب  وف��������رض  ال��������ردع 
املحرض أو املس��������اعد عل��������ى القيام 
بفعل االنتح��������ار، وقد وضع النص 
العقاب��������ي بم��������ا يت��������الءم وخطورة 
التحري��������ض واملس��������اعدة كس��������لوك 
مج��������رم أدى إل��������ى قيام الش��������خص 

بإزهاق روحه عمدا".
وأوض��������ح أن "هناك ح��������االت ينص 
عليه��������ا قانون العقوب��������ات العراقي 

حول املحرضني على االنتحار".
وخل��������ص عم��������ران إلى أن "املش��������رع 
العراقي لم يعاق��������ب على االنتحار 
وال عل��������ى الش��������روع فيه، ب��������ل عاقب 
على فعل اإلس��������هام ف��������ي االنتحار 
فجّرم من يحرض او يس��������اعد على 
االنتحار وذلك في املادة )408( من 
قانون العقوبات خارجا بذلك عن 
القواع��������د العامة الت��������ي تقضي بان 
املس��������اهمة في فعل مباح ال يشكل 
جريمة وعلة التجري��������م كما يراها 
املش��������رع تكم��������ن ف��������ي ان االنتح��������ار 
يش��������كل خط��������را على امن وس��������المة 

املجتمع".

باحثون يشككون بصحة وجود حاالت انتحار يف قضايا الشرف!

بغداد وكربالء وذي قار تتصدر 
حاالت االنتحار في العراق

بغداد/ إيناس جبار

حصلت "القضاء" على إحصائية رسمية أظهرت عدد حاالت 
االنتحار في البالد العام املاضي، وأفادت اإلحصائية بأن بغداد 
وكربالء وذي قار تصدرت بقية املحافظات بعدد املنتحرين من 

الذكور واإلناث، بينما لم تشهد ثالث محافظات تسجيل أية 
حالة.
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بغداد/ حيدر زوير

القضاء والعدالة مترادفان وحليفان 
الى حد ل��������م يرتبط مفه��������وم العدالة 
بشيء كما ارتبط بالقضاء، والعدالة 
غاية س��������عى أصحابها لتحصينها 
م��������ن كل م��������ا يهدده��������ا م��������ن الذاتي��������ة 
والشخصية وغيرها، وألن القاضي 
مهم��������ا بل��������غ م��������ن مرات��������ب االنتم��������اء 
للقان��������ون الذي يمث��������ل العدالة يبقى 
ف��������ي النهاية إنس��������انا ل��������ه انحيازاته 
الذاتية وعالقاته األسرية والقرابية 
مثلما له ضميره وأخالقه والتزامه 
القانوني، ومن أج��������ل صيانة القرار 
القضائ��������ي م��������ن أي تأثي��������ر م��������ن هذا 
النوع، يطرح املشرع خيار التنحي، 
فم��������اذا يعني ه��������ذا املفهوم؟ وما هي 

أصنافه وأسبابه؟
حملنا هذه األس��������ئلة وكل ما يرتبط 
بأبعاد موضوع تنحي القاضي من 
قضية معروضة أمامه، وطرحناها 
أمام قضاة خب��������راء ولهم باع طويل 

في هذه املهنة.
وعن مفهوم التنحي يجيب القاضي 
س��������الم روضان املوس��������وي ب��������أن هذا 
املفهوم عرفت��������ه املواد من 91 إلى 94 
من قان��������ون املرافعات املدنية لس��������نة 

رقم 83 لسنة 1969".
ويس��������تدرك املوسوي في حديث الى 
"القضاء"، "إال أن ما ينبغي االلتفات 
إلي��������ه ه��������و أن التنح��������ي ينقس��������م إلى 
قس��������مني فاملواد املذكورة تشير إلى 

تن��������ٍح إلزام��������ي وآخر اختي��������اري، أما 
االلزامي أو الوجوب��������ي فهو ما جاء 
في امل��������ادة )91( و الت��������ي تنص على 
ان��������ه: )ال يجوز للحاك��������م او القاضي 

نظر الدعوى في االحوال االتية:
1 - اذا كان زوج��������ا او صهرا او قريبا 
الحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .

2 - اذا كان ل��������ه او لزوج��������ه او الح��������د 
اوالده او احد ابويه خصومة قائمة 
مع احد الطرفني او مع زوجة او احد 

اوالده او احد ابويه.
3 - اذا كان وكي��������ال الح��������د الخص��������وم 
او وصي��������ا علي��������ه او قيم��������ا او وارثا 
ظاهرا ل��������ه او كانت له صلة قرابة او 
الرابع��������ة بوكيل  مصاه��������رة للدرجة 
اح��������د الخصوم او الوص��������ي او القيم 
علي��������ه او باحد اعضاء مجلس ادارة 
الش��������ركة التي هي طرف في الدعوى 

او احد مديريها .
4 - اذا كان ل��������ه او لزوجة او الصوله 
او الزواجهم او لفروعه او ازواجهم 
او ملن يكون هو وكيال عنه او وصيا 
او قيما علي��������ه مصلحة في الدعوى 

القائمة.
5 - اذا كان قد افنى او ترافع عن احد 
الطرفني في الدعوى او كان قد سبق 
له نظرها حاكما او خبيرا او محكما 

او كان قد ادى شهادة فيها(".
وهذا الش��������كل من التنح��������ي، والكالم 
للقاضي سالم روضان "نصت املادة 
)92( من القان��������ون ذاته على أنه )اذا 
نظر الحاكم او القاضي الدعوى في 
االحوال املذكورة في املادة الس��������ابقة 
واتخذ اية اج��������راءات فيها او اصدر 
حكم��������ه بها يفس��������خ ذل��������ك الحكم او 
ينقض وتبطل اإلج��������راءات املتخذة 

فيها( س��������واء بدع��������وى يرفعها أحد 
أط��������راف القضية، أو من قبل محكمة 

التمييز.
التنح��������ي  ع��������ن  س��������ؤالنا  وعن��������د 
االختياري، أجاب القاضي املوسوي 
بأن "هذا التنحي حددته املادة )94( 
من القانون والتي تنص على )يجوز 
للحاك��������م او القاض��������ي اذا استش��������عر 
الحرج من نظر الدعوى الي س��������بب 
أن يع��������رض أمر تنحي��������ه على رئيس 
املحكم��������ة للنظ��������ر ف��������ي إق��������راره على 

التنحي(.
القانوني��������ة لخيار  الفلس��������فة  وع��������ن 
التنحي يرى القاضي إياد محس��������ن 
ضمد أن "الفصل بني نفس القاضي 
وضمي��������ره لي��������س باألم��������ر الهني او 
املمكن اال ملن كان خبيرا بأمور ذاته 
وميولها  الوجداني��������ة  وخلجاته��������ا 
الفطري��������ة، ومن اج��������ل ان يكون حكم 
مج��������ردا وحياديا وخاليا  القاضي 
م��������ن ضغ��������وط ميول��������ه الش��������خصية 
اإلنس��������انية فال بد من تحصينه من 

هذه امليول".
وأضاف ال��������ى "القضاء" أن "املش��������رع 
فيمن��������ع  االتج��������اه  به��������ذا  يتدخ��������ل 
القاضي من نظر الدعوى في احوال 
محددة قانونا ويترك له املجال في 
التنحي عن نظر الدعوى في احوال 
اخرى يستشعر خاللها الحرج دون 
ان تحدد تلك الح��������االت تاركا االمر 

لتقدير القاضي".
وأفاد ضمد بأن "قان��������ون املرافعات 
املدني��������ة وضع النصوص القانونية 
الت��������ي تنظ��������م ح��������االت يمن��������ع فيها 
القاض��������ي من نظ��������ر الدع��������وى وهي 
الح��������االت الت��������ي يخش��������ى فيه��������ا من 

ع��������دم ق��������درة القاضي عل��������ى الفصل 
ب��������ني جانب��������ه النفس��������ي والوجداني 
وب��������ني ضميره املهن��������ي وما يتطلبه 
عمله من تطبيق للقانون وتحقيق 

للعدالة".
وتابع أن "بعض التشريعات املدنية 
ذهبت الى تحديد صور لألس��������باب 
التي قد تدفع القاضي الستش��������عار 
الحرج ح��������ني أخذت بمب��������دأ إقصاء 
القاض��������ي لنفس��������ه ف��������ي م��������ا يع��������رف 

بحاالت االندماج او املشاطرة".
وع��������ن معنى هذا ق��������ال "وهي الحالة 
التي يكون فيها للقاضي او لزوجه 
دعوى ش��������خصية مماثل��������ة للدعوى 
الت��������ي ينظره��������ا ولكنه��������ا تنظر من 
قب��������ل محكمة أخرى وف��������ي مثل هذه 
الحال��������ة ق��������د يتعاط��������ف القاضي مع 
الخصم الذي يكون موقفه القانوني 
مماثال ملوقف القاضي في الدعوى 
الخاص��������ة به ما قد يدفعه للتعاطف 
مع هذا الخصم ال شعوريا فيصدر 
حكما ل��������ه بما يتمن��������ى ان يصدر له 
أي للقاض��������ي في الدع��������وى املماثلة 
الخاصة به كون موقف هذا الخصم 
يش��������به ويماثل موقف القاضي في 
دع��������واه املنظ��������ورة من قب��������ل محكمة 

اخرى".
وخلص الى أن "بعض التش��������ريعات 
تف��������رض عل��������ى القاض��������ي ان يقصي 
نفس��������ه من نظر مثل ه��������ذه الدعوى 
استش��������عارا للح��������رج ومنع��������ا من ان 
تؤث��������ر املؤث��������رات الذاتية س��������لبا في 
حيادي��������ة قراراته ف��������ي الدعوى التي 
ينظره��������ا والت��������ي تتطل��������ب تج��������ردا 
وحي��������ادا ومهنية ف��������ي تقييم االدلة 

واصدار القرار".

متى يتنحى القاضي عن نظر القضية؟
متخصصون يبحثون يف األسباب والقوانني

"الصكوك الكاذبة" وتزوير العملة 
تستحوذ على أعمال جنح الكرادة

بغداد/ سحر حسين

س��������جلت محكمة جنح الك��������رادة تراجع��������ا في عدد 
الدعاوى ع��������ن الع��������ام املاضي، الفتة الى حس��������مها 
400 دعوى خالل ه��������ذه املدة، وفيما أكدت أن أغلب 
الجرائم تتعلق بالتعامالت املالية، أش��������رت وجود 

قضايا تحرش ومتاجرة باالعضاء البشرية.
وقال��������ت قاض��������ي أول املحكم��������ة ذك��������رى جاس��������م  إن 
"منطقة الك��������رادة تعتبر اكبر مرك��������ز اقتصادي في 
البالد والطابع التجاري ه��������ذا جعل فيها الجرائم 

تتسم بصبغة اقتصادية".
وأضافت جاس��������م حديث الى "القضاء" أن "الجرائم 
رصي��������د  ب��������ال  الصك��������وك  تس��������جيل  ب��������ني  تتن��������وع 
واالحتي��������االت املالية والتهدي��������د فضال عن قضايا 
التح��������رش الت��������ي تتمركز ف��������ي منطقت��������ي البتاوين 

وشارع السعدون". 
ولفتت الى "كثرة قضايا تحرير صكوك كاذبة بال 
رصيد في منطقة الك��������رادة كونها منطقة تحتوي 
على العديد م��������ن املصارف األهلي��������ة والحكومية"، 
منوهة الى ان "مبالغ بع��������ض هذه الصكوك عالية 

جدًا تصل في بعض األحيان إلى املليارات".
وبين��������ت جاس��������م ان "القان��������ون العراق��������ي تعامل مع 
جريمة تس��������جيل الصك م��������ن دون رصيد على أنها 
جنحة وأوج��������د الحبس خمس س��������نوات والغرامة 
املالية عقوب��������ة ملرتكبها"، موضحة أن "تحرير هذه 
الصكوك تبقى جريمة س��������واء تنازل املشتكي ام لم 

يتنازل لوجود حق الصالح العام". 
وباعتب��������ار الكرادة منطق��������ة تجاري��������ة وتكثر فيها 
التعامالت املالية من بيع وشراء فقد ازدادت طرق 

االحتيال.
وع��������ن ابرز طرق االحتيال تؤش��������ر جاس��������م أن "اكثر 
الط��������رق تتمث��������ل ب�تبدي��������ل العملة من خ��������الل ايهام 

الناس بان قيمة هذه العملة اكبر من قيمه الدينار 
العراق��������ي وم��������ن ثم يتب��������ني بأنها مزيف��������ة وال يمكن 

التعامل بها".
ونوهت الى ان "اغل��������ب عصابات تبديل العملة هم 
من جنس��������يات عربي��������ة أو عراقي��������ني يتنكرون بزي 
عرب��������ي"، وكش��������فت ع��������ن "القبض عل��������ى عصابة في 
الك��������رادة تقوم بتبديل العمل��������ة يدعي افرادها انهم 

من دول الخليج".
وأفادت جاسم بأن "املحكمة حسمت خالل 5 أشهر 
ما يقارب 400 دع��������وى"، الفتة الى أن "قانون العفو 
العام س��������اهم ف��������ي تراجع ه��������ذه الدع��������اوى مقارنة 

باالعوام السابقة". 
وتابع��������ت ان "أغلب هذه الدعاوى تت��������راوح ما بني 
قضاي��������ا التهدي��������د واملتاجرة باالعضاء البش��������رية 

واملشاجرات والكحول ودعاوى املرور".
وعن قضايا التح��������رش أكد قاضي تحقيق الكرادة 
القاض��������ي ضي��������اء عب��������د الحس��������ن كاظ��������م ان "اغلب 
ه��������ذه القضاي��������ا تتمركز ف��������ي منطقت��������ي البتاوين 
والسعدون"، موضحًا ان "معظم مرتكبي التحرش 
يضبط��������ون عن طري��������ق القبض عليه��������م في حاالت 
التلب��������س أو من خ��������الل قيام املعت��������دى عليهم برفع 

شكوى أمام املحكمة".
وفي ما يتعلق بوسائل االثبات التي تستند اليها 
املحكم��������ة في هذه القضايا ق��������ال كاظم في تصريح 
ال��������ى "القض��������اء" ان "املحكمة تس��������تند الى ش��������هادة 
الش��������هود في قضايا التح��������رش اللفظي والى حالة 
املعت��������دي في ما اذا كان في حالة س��������كر أم في حالة 

طبيعية".
واش��������ار كاظم الى أن "املش��������رع العراق��������ي تطرق الى 
التحرش ف��������ي قانون العقوب��������ات العراقي رقم 111 
لسنة 1969 باملواد )400،401،402 ( وحدد عقوبته 
بالحب��������س مدة ال تزيد ع��������ن س��������نة او غرامة مالية 

بغض النظر عن جنسه". 

احملكمة حتسم 400 دعوى وتؤكد أن أغلب اجلرائم "مالية"
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حوار خاص

أجرى الحوار/ حيدر زوير

* �ضيادة القا�ضي بداية لنتعرف على ابرز 
املحاكم التابعة اإىل ا�ضتئناف الر�ضافة 

االحتادية؟
- املجمعات التابعة لالستئناف هي محاكم 
مجم��������ع الرصافة ودور القض��������اء في الكرادة 
والش��������عب ومدينة الصدر وبغداد الجديدة 
والزهور ودار القضاء املدائن، ويحتوي كل 
مجمع على محاكم بداءة وأحوال شخصية 

وتحقيق وجنح.

* هل اأن املحاكم املوجودة يف ا�ضتئناف 
الر�ضافة م�ضتوعبة للرقعة اجلغرافية 

التابعة لها، خ�ضو�ضا وان منطقة الر�ضافة 
يف بغداد ذات كثافة �ضكانية عالية؟

- بكل تأكيد أن محاكمنا تس��������توعب الكثافة 
الس��������كانية لجانب الرصافة م��������ن العاصمة 
والت��������ي تش��������كل غالبية الس��������كان، وعلى هذا 
األساس أنش��������أت املجمعات واملحاكم بشكل 
يتناس��������ب والحجم الس��������كاني، ولذا تجد أن 
معام��������الت املواطن��������ني تس��������ير بسالس��������ة وال 
يش��������تكي أحد م��������ن هذا األمر كُبع��������د املحاكم 
ع��������ن مراجعيها وبرغم ذل��������ك أجرينا بعض 
التغييرات مثل نق��������ل دار القضاء في بغداد 
الجديدة التي كانت ضمن مجمع االستئناف 
الى منطقة البلديات وهي منطقة كما يعرف 
ب��������ني مناطق عدة ما يجع��������ل الوصول إليها 
يس��������يرًا على أبناء تلك املناط��������ق، وهو جزء 
من مساعي التخفيف عن كاهل املواطنني و 

تسهيل املراجعات.

* باحلديث عن كثافة �ضكانية يف جانب 
الر�ضافة، ما الذي عملتم عليه من اأجل 
ت�ضريع اجناز املعامالت واملراجعات؟ 

- م��������ن أج��������ل بي��������ان ه��������ذا املوض��������وع ينبغي 
االلتف��������ات ال��������ى أن الزخ��������م كان ف��������ي محاكم 
األحوال الش��������خصية، خاص��������ة في معامالت 
عقود الزواج والحجج والقس��������ام الش��������رعي 
وغيره��������ا، و م��������ن أج��������ل ه��������ذا أصدر الس��������يد 
رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعل��������ى القاضي 
فائق زيدان قرارا بتنس��������يب ثالثة الى اربعة 
قضاة متخصصني بإنجاز هذه املعامالت، 
وهذه بادرة غير مسبوقة، فقاضي األحوال 
املعام��������الت  ه��������ذه  ينظ��������ر  كان  الش��������خصية 
باإلضافة الى معام��������الت أخرى في االحوال 
الش��������خصية، وق��������د رأين��������ا أن ه��������ذا اإلج��������راء 
اس��������تطاع إنهاء الزخم الذي كانت تش��������هده 

محاكم األحوال الشخصية بشكل كبير.

* ت�ضنمتم منذ فرتة لي�ضت بالبعيدة 
رئا�ضة ا�ضتئناف بغداد الر�ضافة، 

هل وجدمت اأن جمريات العمل على 

امل�ضتويات املختلفة ي�ضري كما ينبغي اأم 
لديكم روؤية لتطوير العمل؟

- أعتقد شخصيا باإلدارة الجماعية، ولذلك 
قم��������ت بتقاس��������م صالحياتي بما يس��������مح به 
القان��������ون م��������ع رؤس��������اء املجمع��������ات، وكذل��������ك 
فعلنا بشكل كبير مجلس االستئناف وهو 
مجل��������س يض��������م ن��������واب رئيس االس��������تئناف، 
وأحد مصاديق هذا أننا بعد كل جلسة من 
جلسات مجلس القضاء األعلى، نتلوها مع 
مجلس االس��������تئناف إلبالغه��������م بما دار وتم 
اقراره في جلس��������ة مجلس القض��������اء األعلى، 
فضال ع��������ن هذا فالعم��������ل جار بش��������كل كبير 
معه��������م ومع كل رؤس��������اء املجمع��������ات وكذلك 
الضب��������اط م��������ن أصن��������اف األجه��������زة االمني��������ة 
املختلف��������ة ف��������ي املنطق��������ة االس��������تئنافية، وقد 
أفضى هذا الى ق��������رارات وإجراءات جميعها 

تصب في تطوير العمل.

* ما هي اأبرز هذه القرارات؟
- مثال كان في السابق عندما يشتكي مواطن 
يطلب منه مركز الش��������رطة موافقة القاضي، 
وهذه حلقة زائدة قررنا إلغاءها، و كذلك ما 
يرتبط بفقدان املستمسكات الرسمية قررنا 
عدم حاجة املواطن الذي يفقد مستمسكاته 
ملراجعة مركز الش��������رطة بل يكتفي بمراجعة 

املحكمة فقط.

* ومبا يرتبط بتوا�ضل املواطنني مع 
رئا�ضة املحكمة وتقدمي ال�ضكاوى يف حال 
وجود حاجة، ما هي القنوات التي عملتم 

على توفريها؟
- القن��������وات الت��������ي تتحدث عنها ليس��������ت مع 
رؤس��������اء املحاكم واملجمعات فحسب، بل مع 
رئيس االس��������تئناف فقد أوجدنا )الش��������كوى 
االلكتروني��������ة( وذلك عبر دائ��������رة الكترونية 
ملنظومة كاميرات لكل محاكم االس��������تئناف 
وترتبط بمكتبنا مباشرة، و بإمكان املواطن 
عبر هذه املنظومة تقديم ش��������كواه مباش��������رة 

إلى رئيس االستئناف. 

* ما هي ابرز التحديات التي تواجهوها 
خا�ضة ما يرتبط مبوؤ�ض�ضات ال�ضلطات 

االأخرى؟ 
- هذا املوضوع يرتبط باس��������تقالل الس��������لطة 
القضائية وتكاملها مع الس��������لطات األخرى، 
االنع��������زال  يعن��������ي  ال  حتم��������ا  فاالس��������تقالل 
والقطيعة، والقضاء بحسب عمله يرتبط مع 
السلطة التنفيذية أكثر من غيرها وخاصة 
وزارة الداخلية و كذل��������ك ما يرتبط بقضايا 
تحقيق النزاهة و محاسبة الفاسدين، نعم 
هنالك م��������ا يرتب��������ط بتعث��������ر التحقيقات في 
مكاتب املفتتش��������ني العموميني وغيرها من 
الجهات التنفيذية وه��������و أمر يمثل تحديا، 
بل ه��������و مورد من موارد املش��������كلة؛ ولذا أرى 

أن تسريع تنفيذ هذه االعمال هو شكل مهم 
من أشكال محاربة الفساد.

* ما دمنا نتحدث عن التحديات، ميكن اأن 
منر على مو�ضوع التاأثريات ال�ضيا�ضية 

على الق�ضاء والق�ضاة، كيف تتعاملون مع 
ما تواجهونه منها؟ 

- دعن��������ي أك��������ون صريح��������ا معك؛ باب��������ي هذا 
مفت��������وح لجمي��������ع العراقي��������ني مواطن��������ني أو 
سياسيني، لكن ال أحد له سلطان علينا غير 
القانون، ال ولن يؤثر سياس��������ي على عملي، 
ليس بمعنى عدم االستماع والتواصل؛ لكن 
القاضي يخضع ويقع تحت تأثير القانون 
وليس أي ش��������يء آخر، وم��������ن يعتقد أن هناك 
تأثيرا ف��������ي قضية ما فليأت��������ي بها، وهنالك 
سلس��������لة عتيدة لحماي��������ة تطبي��������ق القانون 
لي��������س على املواطن بل على القاضي نفس��������ه 
تتمثل برئيسه ورئيس االستئناف ورئيس 
مجل��������س القضاء األعلى ومحكم��������ة التمييز 
واإلشراف القضائي ولجنة شؤون القضاة، 
ه��������ذه كله��������ا تجعلني أقول وبثق��������ة أن القرار 

القضائي محصن من أي تأثير.

* رغم هذا فان الق�ضاء العراقي يواجه 
بع�ض االتهامات خا�ضة ما يرتبط بق�ضايا 

الف�ضاد والنزاهة؟
- ينبغ��������ي تفكي��������ك ه��������ذا املوض��������وع؛ فهنالك 
بع��������د إعالم��������ي ص��������رف يتمث��������ل باإلث��������ارات 
غي��������ر التخصصي��������ة أو غي��������ر الواعية ومنها 
املقصودة، نعم نحن نستمع إلى كل ما يقال 
لذلك ينبغي معرفة طبيعة هذا املوضوع في 
مرحلته القضائية، نحن قبل قليل قلنا أن ال 
سلطان على القاضي غير القانون، وهنالك 
م��������ن يري��������د أن يك��������ون ما يق��������ال ف��������ي اإلعالم 
بأش��������كاله املختلفة س��������لطان عل��������ى القاضي 
والقض��������اء، فكل من يتهم ينبغي الزج به في 
الس��������جن أو معاقبته، ولذلك تستمع الى من 
يقول هذا فاسد ملاذا ال يحاسبه القضاء، و 

عندما تسأل عن اثبات تهمة الفساد يسكت 
الكثي��������ر وم��������ن يملك م��������ا يعتق��������ده دليال كما 
يحص��������ل على االغلب، هو في الواقع ال قيمة 
قضائي��������ة له كدلي��������ل، لذا تج��������د أن أغلب من 
يقدمون إلى محاك��������م تحقيق النزاهة يفرج 

عنهم لعدم توفر الدليل. 

* لكن ال ميكن اإنكار ان الف�ضاد ينخر يف 
البالد؟

- ف��������ي قانون أصول املحاكم الجزائية هذا ال 
قيمة له، أنا ق��������اض أحقق العدالة عن طريق 
القان��������ون، والقانون يطلب منك عندما تتهم 

أحدا أن تجلب دليال قادرا على إدانته.

* هل يعني هذا اأن اجلهات الكا�ضفة اأو 
التحقيقية تعاين من م�ضكلة يف اإدانة 

الفا�ضدين؟
- نعم ه��������ذا ال يمكن إنكاره؛ فه��������ذه الجهات 
بحاجة إل��������ى تطوير قدراته��������ا وإمكاناتها، 
لذلك اغلب القضاي��������ا يحكم عليها باإلفراج 
ولي��������س بالبراءة، الن اإلف��������راج يعني وجود 

دليل لكنه غير كافي لالدانة عكس البراءة.

* مما يثار على الق�ضاء انه يتعامل مع 
ق�ضايا امل�ضوؤولني بطريقة خا�ضة، يعني 

اأن ما يرتبط بهم تنتهي اإجراءاته ب�ضرعة، 
فيما يحتاج املواطن اإىل وقت طويل؟

- م��������ن يعتق��������د إن معاملته أي��������ا كان صنفها 
فليراجعن��������ي  وقته��������ا،  م��������ن  أكث��������ر  أخ��������ذت 
ش��������خصيا، لكن ينبغي معرف��������ة أن إجراءات 
العدالة مختلفة عن غيرها، بعض القضايا 
تفرض إجراءات تمتد ألش��������هر، هذه العدالة 

و ليست اإلجراءات.

* ما زال احلديث عن التحديات التي 
يواجهها الق�ضاء يف عمله، هل تعتقد ان 
هنالك حتديا ت�ضريعيا تواجهونه لتحقيق 

العدالة خا�ضة ما يرتبط بتحقيق النزاهة؟ 
- نع��������م ؛ أن��������ا م��������ع تش��������ديد العقوب��������ات ضد 
الفاسدين، و ينبغي إعادة النظر في الكثير 
من مواد قانون العقوبات وتشديدها، وهذا 

كفيل في الحد من حاالت الفساد.

* ملاذا مل يعد النظر بقانون العقوبات 
ال�ضيما املواد اخلا�ضة بالف�ضاد؟

- هذا الس��������ؤال يوجه ملجل��������س النواب، نحن 
نطبق القانون و ال نشرعه. و رغم هذا نحن 

اقترحنا و طالبنا كثيرا بذلك.

* يف االنتقال اىل مو�ضوع االإرهاب، ما هو 
دور الق�ضاء العراقي يف مكافحة االإرهاب؟

الس��������ؤال ال يمك��������ن اإلجاب��������ة علي��������ه  ه��������ذا   -

بعموميت��������ه ه��������ذه وباختصار، ف��������كل جهود 
مكافح��������ة اإلره��������اب ف��������ي الع��������راق مرتبط��������ة 
بالقضاء خاصة املحكمة الجنائية املركزية، 
ودعني أقول لوال مساندة القضاء لألجهزة 
األمني��������ة لس��������قطت م��������دن عراقية قب��������ل 2014 
بس��������نوات، فمنذ 2003 تصدى القضاء وقدم 
في هذا السبيل قضاة افذاذا شهداء، وعمل 
على تفكيك خاليا إرهابية وكش��������ف مخابئ 
وكنا ومازلنا نعمل ومعنا األجهزة االمنية 
كأننا في مكان واحد، وخارج كل س��������ياقات 
االلتزام��������ات  او  الرس��������مي  ال��������دوام  أوق��������ات 

الروتينية األخرى.

* ما اأبرز ما تت�ضم به ق�ضايا االإرهاب عن 
غريها من الق�ضايا ؟

- يكفي ان اقول ل��������ك الجرائم األخرى عندما 
تق��������ارن باإلره��������اب تصبح بس��������يطة بش��������كل 
كبي��������ر، فالجرائ��������م املنظم��������ة أو غيرها يكفي 
القبض على شخص أو طرف للوصول إلى 
كل العصاب��������ة، فيما هنالك تعقيد رهيب في 
قضايا االرهاب، ودعني اضرب لك مثال في 
واحدة من التحقيق��������ات توصلنا إلى مخبأ 
س��������ري لإلرهابيني وبالفع��������ل تمت مداهمته 
من قبل الق��������وات األمنية، وكان من ضمن ما 
ضبطناه كراس بعن��������وان "كيف تتعامل مع 

املحقق". 

* عملت كثريا يف ق�ضايا االإرهاب هل 
هذه التنظيمات جمرد جماعات لها اأهداف 

عقائدية؟
-ه��������ذه الجماعات وان كان��������ت تزعم بأهداف 
ديني��������ة متطرف��������ة اال انه��������ا أكث��������ر م��������ن ذل��������ك، 
التحقيقات م��������ع اإلرهابيني وحجم التعقيد 
ال��������ذي نواجهه ف��������ي تفكيك ه��������ذه الجماعات 
يدل مع ادلة أخرى على ان هذه التنظيمات 
تقف م��������ن خلفها جه��������ات داعمة وهذا س��������ر 

قدرة التنظيم على املستويات كافة.

* بالتزامن مع االنت�ضارات الع�ضكرية 
الكبرية التي حتققها قواتنا امل�ضلحة كيف 

هي االأحوال الداخلية للتنظيم يف عموم 
العراق؟

- التنظي��������م يم��������ر بمرحلة غير مس��������بوقة من 
االرتب��������اك الداخل��������ي خاص��������ة بعد خس��������ارته 
الكثير من قيادات��������ه، اال ان هذه االنتصارات 
رغ��������م عظمتها ال تعني نهاي��������ة التنظيم في 
العراق برغ��������م ضعفه، الن هذا التنظيم لديه 
م��������ن القدرة على إعادة بناء نفس��������ه كما فعل 

في السابق.

* هل لدى التنظيم االإرهابي مقاتلون 
يف العراق غري الذين تطاردهم قواتنا 

امل�ضلحة؟
- ينبغي اإليمان بان التنظيم انكس��������ر بفعل 
العملي��������ات العس��������كرية بش��������كل كبي��������ر لك��������ن 
هنالك أتباعا له رغم قلتهم لم يش��������اركوا في 
القتال ويتحينون الفرص للقيام بعمليات 
إرهابي��������ة، ولذلك لن ينته��������ي عملنا بتحرير 
املدن بل س��������يتضاعف في املرحل��������ة القادمة 
للوصول الى كل ه��������ؤالء خاصة عبر العمل 

االستخباري. 

* ما الذي بتقديريك ينبغي القيام به مع 
العمليات الع�ضكرية ملكافحة اجلماعات 

االإرهابية يف العراق؟
- ينبغي معرف��������ة أن عددا كبيرا ممن انتموا 
للتنظيمات اإلرهابية هم من قيادات البعث 
وأبنائهم الذين يعتبرون ان النظام الحالي 

ه��������و عدوهم و ينبغي إس��������قاطه بأي ش��������كل 
حت��������ى ل��������و بالتحالف م��������ع اإلرهابيني وهذا 
م��������ا حص��������ل... اال ان هذا ال يمن��������ع من معرفة 
ان هنال��������ك عوام��������ل مهم��������ة كتوفي��������ر ف��������رص 
العم��������ل للش��������باب الذين تح��������ررت مناطقهم 
وتعزيز العالقة الطيبة بني األجهزة األمنية 
واملواطن��������ني خاص��������ة بعد مع��������ارك التحرير 
وحماية املخبرين الذين يساهمون باإلبالغ 
عن هذه التنظيمات وتنقية األجهزة املعنية 

مما يساهم بفرض القانون بشكل قوي. 

* اريد ان انتقل اىل مو�ضوع اإجرائي 
يف عملكم وهو )ت�ضابه االأ�ضماء( يف 

التحقيقات هل مت جتاوز هذه املع�ضلة و 
كيف؟

- علين��������ا ان ن��������درك ان ه��������ذه املعض��������الت هي 
بس��������بب املرحلة الخطيرة التي عشناها في 
الس��������نوات الس��������ابقة، الجمي��������ع يعرف حجم 
الهجم��������ة االرهابي��������ة الت��������ي واجهناها، لكن 
رغ��������م ذلك فان العمل ل��������م يتوقف عن تطوير 
اآلليات ومنه ما سألت عنه فلم يعد يسمح 
بتعميم أوامر القاء القبض على اسم ثنائي 
بل يحفظ في القضية وينفذ بداللة املشتكي 
ولم يعد يس��������مح لضابط التحقيق بتعميم 
أمر إلقاء قب��������ض إال بموافقة القاضي وهذه 
ابرز القرارات مجل��������س القضاء االعلى التي 
اتخذها بهذا الش��������أن وقد حدت بشكل كبير 

من الوقوع بتشابه األسماء. 

* حتدثنا عن االإرهاب والف�ضاد، لكن 
اأريد ان ا�ضاأل عّما يهدد املجتمع العراقي 

والبغدادي على االأخ�ض غري االرهاب 
والف�ضاد عن طريق ما يعر�ض اأمام 

حماكمكم؟
- ال يمكن فصل املخاطر عن بعض فاإلرهاب 
والفساد مثلما هما مشكلتان بذاتهما، هما 
منتجان ملش��������كالت أخرى، وأري��������د ان أجيب 
ع��������ن الس��������ؤال بموضوع��������ني: االول؛ ارتف��������اع 
نسبة الطالق وسأكتفي بان أحمل الجهات 
املعني��������ة مس��������ؤولية دراس��������ة ه��������ذه الظاهرة 
ومعالجتها النها تش��������كل واح��������دة من اكبر 
التحديات التي تواجه املجتمع العراقي. أما 
الثاني فه��������ي ظاهرة املخدرات؛ الخطر الذي 
ننبه من��������ه ونقوم بحملة كبيرة للتصدي له 
على اكثر من مستوى، ومن اجل هذا نطالب 
مجلس النواب العراقي بتعديل مواد عقوبة 
متعاطي املخ��������درات وتش��������ديدها كجزء من 

ردع هذا الخطر .

*  كيف مل�ضتم ارتفاع ن�ضبة التعاطي؟
- ع��������ن طري��������ق م��������ن يقدم��������ون إل��������ى املحاكم، 
ه��������ذه  تفش��������ي  تؤك��������د  الت��������ي  والتحقيق��������ات 
الظاهرة بشكل كبير وانتشارها في بعض 
املقاهي، وقد تم بالفع��������ل القاء القبض على 
بعض التجار املوردين للمخدرات وحكموا 
بعقوبة االعدام وهو الحكم القانوني، ولذلك 
ندعو الجميع ملؤازرة القضاء ملكافحة هذه 

الظاهرة.

* كذلك من الظواهر التي تف�ضت هي 
اجلرمية املنظمة واخلطف وال�ضرقة، ما 

هي ن�ضب هذا اللون من اجلرائم يف هذه 
املرحلة؟

- بالفع��������ل ارتف��������ع هذا الن��������وع م��������ن الجرائم 
بالتزامن مع أحداث ع��������ام 2014 لكن هذا تم 
التصدي له بش��������كل كبير واستطيع اآلن أن 
أقول لك وباالستناد الى اإلحصائيات انها 

انحسرت بشكل كبير .

* ما الر�ضالة التي تريد اأن توجهها يف 
نهاية هذا اللقاء؟

- ادعو الجميع إلى ان يأخذوا حقوقهم عبر 
القض��������اء، أبواب املحكم��������ة مفتوحة للجميع 
وهي امل��������كان الوحيد الذي ينبغي أن يقصد 
في الفص��������ل في النزاعات واخ��������ذ الحقوق و 

ليس أي مكان آخر.

ال يبدو الحوار عاديًا مع القاضي ماجد األعرجي رئيس استئناف بغداد الرصافة ففي جعبة الرجل من أسرار وملفات التنظيمات 
االرهابية ماال يملكه غيره نظرا لعمله الطويل في محاكمة اإلرهابيني وترؤس��������ه ألكبر محكمة مختصة بهذا الش��������أن، باإلضافة إلى 

ترؤسه مؤخرا ملحكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية.
القاضي األعرجي تحدث في حوار موسع مع "القضاء" عن أهم امللفات األمنية التي تشغل العاصمة، ولم ينس أن يعرج على ملفات 
الفساد في الدوائر الحكومية وسبل معالجتها، وكما حذر من ازدياد نسب الطالق في جانب الرصافة فأنه طالب بمعالجة ظاهرة 

ارتفاع نسب تعاطي املخدرات.

رئيس استئناف الرصافة ماجد االعرجي:

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
الســنة الثانية/ العدد )21( متوز 2017
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* "منذ 2003 تصدى القضاء لإلرهاب وقدم في هذا السبيل قضاة أفذاذا 
شهداء، وعمل على تفكيك خاليا إرهابية وكشف مخابئ وكنا ومازلنا 
نعمل ومعنا األجهزة االمنية كأننا في مكان واحد، وخارج كل سياقات 

أوقات الدوام الرسمي او االلتزامات الروتينية األخرى".

* "بعد إلقاء القبض والحكم على أكثر من 200 عصابة خطف 
وسرقة انحسر هذا النوع من الجرائم بشكل كبير والقضاء يقوم 

بحملة شاملة ملواجهة جريمة تفشي ظاهرة املخدرات".

* "داعش انكسر بفعل العمليات العسكرية بشكل كبير لكن هنالك 
أتباعا له رغم قلتهم لم يشاركوا في القتال ويتحينون الفرص 

للقيام بعمليات إرهابية، ولذلك لم ينتهي عملنا بتحرير املدن بل 
سيتضاعف في املرحلة القادمة"

أكد انحسار اجلرائم املنظمة وحّذر من عودة اجلماعات اإلرهابية يف املستقبل 

لوال مساندة القضاء لألجهزة األمنية لسقطت مدن عراقية 
قبل 2014 بيد اإلرهاب

■ مبنى قصر القضاء في الرصافة/ عدسة حيدر الدليمي

في ما يلي نص الحوار:
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الحكم بوفاة المفقود العسكري

رؤية
قانونية

نصت املادة )87( من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 
1980 املعدل على انه )يتم اإلعالن عن حالة املفقود بقرار 
من املحكمة، ويقوم ق��������رار وزير الدفاع أو وزير الداخلية 
مقام قرار املحكمة بالنس��������بة الى أفراد القوات املس��������لحة 
وقوى األمن الداخلي، ويلغى اإلعالن إذا ظهر دليل على 

حياة املفقود(.
 كما نص��������ت املادة )93( من القان��������ون انف الذكر على انه 
)للمحكم��������ة أن تحكم بموت املفقود ف��������ي إحدى الحاالت 

االتية:
 أوال - إذا قام دليل قاطع على وفاته.  ثانيا - إذا مرت أربع 
سنوات على إعالن فقده.  ثالثا- إذا فقد في ظروف يغلب 

معها افتراض هالكه ومرت سنتان على إعالن فقده(.
كما نصت املادة 95 من القانون املذكور على انه )يعتبر 
يوم صدور الحكم بموت املفقود تاريخا لوفاته(، في حني 
نصت املادة 49 من قانون الخدمة والتقاعد العس��������كري 
رقم 3 لس��������نة 2010 على ان��������ه )أوال-عند فقدان أو احتجاز 
العسكري يصرف راتبه الكامل ملن يعيلهم شرعا حتى 
يعود أو تثبت وفاته ويقصد بالراتب الكامل ما يتقاضاه 

أقرانه املستمرون بالخدمة من الراتب واملخصصات.
 ثاني��������ا - يوق��������ف صرف الرات��������ب أو املحتج��������ز في إحدى 
الحالت��������ني اآلتيت��������ني:-  أ-عند ثبوت وفات��������ه واعتبارا من 
تاريخ ثبوتها 0 ب - بعد مضي س��������نتني على فقدانه أو 

احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة.
يقصد باملفقود العسكري : من يفقد وال يعرف مصيره 

أثناء قيامه بالواجب او......(.
ويثار التس��������اؤل هنا: ه��������ل إن امل��������ادة 49 / ثانيا / ب من 
قانون الخدمة والتقاعد العس��������كري رقم 3 لس��������نة 2010 
عطلت حكم املادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين 
رق��������م 78 لس��������نة 1980 املعدل؟ وكيف يتم احتس��������اب املدة 

للحكم بالوفاة؟ 
ن��������رى أن اإلجابة تكمن بمعرفة مضم��������ون نص املادة 49 
/ ثانيا / ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري انف 
الذك��������ر، إذ إنها تطرقت الى الراتب الخاص باملفقود ولم 
تتط��������رق الى الحكم بم��������وت املفقود ،في ح��������ني جاء نص 
امل��������ادة 93 / ثانيا من قانون رعاي��������ة القاصرين واضحا 
وصريح��������ا للحكم بموت املفقود إذا مرت أربع س��������نوات 
على إعالن فقده ،وأش��������ارت امل��������ادة 93 / أوال من القانون 
ان��������ف الذكر الى الحكم بموت املفق��������ود إذا فقد في ظروف 
يغل��������ب معها افتراض هالكه ومرت س��������نتان على إعالن 
فق��������ده، وبذلك فأن نص امل��������ادة 49 / ثانيا / ب من قانون 
الخدمة والتقاعد العس��������كري رقم 3 لسنة 2010 لم يعطل 
حكم املادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 
لس��������نة 1980 املعدل، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة املوقرة ف��������ي قرارها بالع��������دد181 / 
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لكن ه��������ذه التحصينات جرى 
اختراقها بع��������د أن نفذ أربعة 
"داعش"  إرهابيني من تنظيم 
عملي��������ة إجرامي��������ة طالت عدة 
ضحايا قب��������ل أقل من عام في 

آب املاضي.
وروى شهود عيان ومدعون 
بالح��������ق الش��������خصي وكذل��������ك 
مصاب��������ون م��������ن املدين��������ة أمام 
كرب��������الء  جناي��������ات  محكم��������ة 
بأنهم كانوا قد تعرضوا إلى 
إطالق نار كثيف من مجموعة 
مس��������لحة وكذل��������ك إلى رش��������ق 
بالقنابل اليدوية "الرمانات"، 
بصعوب��������ة  أق��������روا  لكنه��������م 
تش��������خيص وجوههم كونهم 
انتحروا بأحزمة ناس��������فة في 

النهاية.
تض��������ررت  مواطن��������ون  وق��������ال 

االنتحاري��������ني  إن  دوره��������م 
داخل  نفس��������ه  بعضه��������م فجر 
الدار بع��������د أن تحصن به عند 
انتهاء عتاده، وآخرون فجروا 
أنفسهم خارج الدور وطلبوا 
الش��������كوى ضد كل م��������ن تثبت 

إدانته أو اشتراكه بالحادث.
بع��������د أيام ت��������م القب��������ض على 
أحد املتهمني بتسهيل دخول 
االنتحاري��������ني ال��������ذي اعت��������رف 
بأن اتفاقًا حصل مع مسؤول 
ق��������وات "الصحوة" ف��������ي قضاء 

عني التمر.
وأف��������اد املته��������م بأن مس��������ؤول 
الصح��������وة كان يتول��������ى مهمة 
أخ��������رى وه��������ي أن��������ه كان يدير 
حماية الساتر الترابي  وهو 
اح��������د التحصين��������ات األمني��������ة 
املهم��������ة الذي يفص��������ل منطقة 

عني التمر عن الرحالية.
وجرى االتفاق بحسب املتهم 
مع مس��������ؤول الصح��������وة الذي 
يس��������كن الرحالي��������ة عل��������ى قتل 
لوجود  مق��������دم  برتبة  ضابط 

خالفات للمتهم معه.
ويذك��������ر املتهم أنه اتفقوا على 
اللقاء لي��������ال قبل الحادث عند 
الس��������اتر الترابي، الفتا إلى أن 
الصحوة  مس��������ؤول  اإلرهابي 
كان برفقة أشخاص متهمني 
الجريم��������ة  ف��������ي  باالش��������تراك 
عائ��������دة  بس��������يارة  جلبه��������م 

للصحوة.
ويبع��������د الس��������اتر الترابي عن 
مدين��������ة ع��������ني التمر مس��������افة 
عش��������رة كيلومت��������رات، وهناك 
"محم��������د"  اإلرهاب��������ي  التق��������وا 
انتحاري��������ني  أربع��������ة  ومع��������ه 

األفغان��������ي  ال��������زي  يرت��������دون 
الخفيفة  األسلحة  ويحملون 
وت��������م  اليدوي��������ة  والرمان��������ات 
نقله��������م إل��������ى دار املته��������م ليال 
ومس��������اء الي��������وم التال��������ي ت��������م 
س��������يارة  بواس��������طة  نقله��������م 
الصحوة إلى قرب جامع في 
منطقة حي الجه��������اد وقاموا 
باالعت��������داء عل��������ى املواطن��������ني 
بإط��������الق العي��������ارات الناري��������ة 
ومن ثم تفجير أنفس��������هم بعد 

انتهاء عتادهم.
أيد املتهمون الثالثة "مسؤول 
كالم  ورفيق��������اه"  الصح��������وة 
املتهم في اشتراكهم بتسهيل 
دخول اإلرهابيني إلى مدينة 

عني التمر.
أما املتهم "س��������عيد" الذي قام 
األربعة  اإلرهابي��������ني  بجل��������ب 

الذين نفذوا العملية.
دوري  ف��������ي  اعت��������رف  فق��������د 
التحقي��������ق واملحاكم��������ة بأن��������ه 
ينتم��������ي إل��������ى تنظي��������م داعش 
اإلرهابي وإن التنظيم يوكل 
عائ��������الت  نق��������ل  إلي��������ه مهم��������ة 

املقاتلني بداعش.
وأفاد بأنه قبل الحادث اتصل 
ب��������ه اإلرهابي محم��������د وطلب 
من��������ه إحضار ثالث��������ة مقاتلني 
انتحاريني من منطقة الرطبة 
جنوبي األنبار إلى الرحالية 
من ش��������خص يدعى أبو همام 
وزوده بهاتفه فتم كل ش��������يء 

بحسب االتفاق املعهود.
أحض��������ر  أن��������ه  إل��������ى  ولف��������ت 
كان��������وا  الذي��������ن  اإلرهابي��������ني 
الزي  البداي��������ة  ف��������ي  يرت��������دون 
وقبل  "الدشداش��������ة"  العرب��������ي 

وصولهم إلى منطقة الرحالية 
قام��������وا بخلعها ولبس��������وا زيا 
آخ��������ر وأثناء ذلك الحظ املتهم 
وج��������ود أحزمة ناس��������فة تحت 
مالبسهم إضافة إلى حملهم 
لألسلحة الخفيفة والرمانات 

اليدوية، بحسب أقواله.
وأفاد املتهم بأنه قام بنقلهم 
الترابي  الس��������اتر  ق��������رب  إل��������ى 
ال��������ذي يفصل ع��������ني التمر عن 
إلى  إياهم  مس��������لّما  الرحالية 
املته��������م محمد بع��������د ان قبض 
سعيد أجرته لقاء نقلهم وهي 
خمس مئة ألف دينار، ويقول 
بعدها سمعت انفجارات في 

مدينة عني التمر.
إل��������ى ذل��������ك أحال��������ت محكم��������ة 
بع��������د  القضي��������ة  التحقي��������ق 
االنته��������اء م��������ن إجراءاتها إلى 
محكمة جنايات كربالء التي 
رأت بدوره��������ا أن األدلة كافية 

ومقنعة لإلدانة.
محكم��������ة  ق��������رار  ف��������ي  وج��������اء 
الجنايات أن املحكمة وجدت 
املتهم��������ني  اعتراف��������ات  م��������ن 
الدقيق  التفصيلي  وبالشكل 
اذ ما كان لهم ذكر القصة بهذه 
الدق��������ة ل��������وال خوضه��������م غمار 
هذه الجريمة البشعة السيما 
ان هذا تعزز بمحاضر كشف 
الداللة وتطابق مع ش��������هادات 
الش��������هود واملصاب��������ني وكذلك 

الدور املتضررة.
وعطف��������ا عل��������ى ه��������ذا، أصدرت 
املحكمة حكما باإلعدام شنقا 
حت��������ى املوت بح��������ق 4 مدانني 
الجريمة وفق  في  باالشتراك 
املادة الرابع��������ة / 1 من قانون 
 13 رق��������م  اإلره��������اب  مكافح��������ة 

لسنة 2005.
املحكوم  املحكم��������ة  وأفهم��������ت 
عليه��������م ب��������أن أوراق دعواه��������م 
سترسل إلى محكمة التمييز 
للنظر في  تلقائيا  االتحادية 
الحكم، كم��������ا أن للمتهمني أن 
يطعن��������وا في الحك��������م الصادر 
عليهم ل��������دى محكمة التمييز 
االتحادية خالل ثالثني يوما 
اعتب��������ارا م��������ن الي��������وم التال��������ي 

لصدور الحكم.

جنايات كربالء تقضي بإعدام 4 مدانني باالشرتاك يف العملية

"القضاء" تروي تفاصيل تسلل داعش 
إلى "عين التمر" واالعتداء بأربعة انتحاريين

كربالء/ مروان الفتالوي

حصلت "القضاء" 
على تفاصيل الحادث 
اإلرهابي الذي طال 
قضاء عني التمر غربي 
كربالء العام املاضي 
وأسفر عن استشهاد 
وجرح مجموعة من 
األبرياء.

ويعد قضاء عني 
التمر الذي يتبع 
كربالء آخر وحدة 
إدارية للمحافظة 
قبل محافظة األنبار، 
إذ كان قبل تحرير 
الرمادي يمثل خط 
 ساخنًا طاملا 

ٍّ
صد

شغل القوات األمنية 
بتحصينه

■ قضاء عني التمر غربي محافظة كربالء

"المؤبد" لعصابة مخدرات قبض 
عليها بعد سلسلة مداهمات  

عشريني يدفع ثمن الصحبة 
وينتهي جليسا في البيت 

بغداد / ايناس جبار 

ألقت القوات األمنية القبض 
على عدة متهمني من مناطق 
مختلفة في بغداد بعد ورود 
إخبار بمتاجرتهم بالحبوب 

املخدرة.
التي  امل����ع����ل����وم����ات  وأف����������ادت 
"القضاء"  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ح��ص��ل��ت 
بقيام متهم بعمليات ترويج 
وبيع الحبوب املخدرة، وتم 
ف��ي داره  القبض عليه  ال��ق��اء 
إح��دى ضواحي  في  الكائنة 
 )104( وت��م ضبط  العاصمة 
أشرطة من الحبوب املخدرة 
ال����������وردي كانت  ال�����ن�����وع  م�����ن 
م��خ��ب��أة داخ�����ل ث���الج���ة داره، 
وع��ن��د س��ؤال��ه م��ن قبل افراد 
القابضة عن مصدر  امل��ف��رزة 
ت��ل��ك ال��ح��ب��وب اخ��ب��ره��م بانه 
م�����ن متهم  ع���ل���ي���ه���ا  ي���ح���ص���ل 
املفرزة االمنية  انتقلت  آخ��ر، 
القابضة بداللته الى منطقة 
على  القبض  وال��ق��ي  الشعب 
املتهم إال أن��ه لم يتم العثور 
ع���ل���ى م�������واد م�����خ�����درة داخ�����ل 

الدار.
أج����ري ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع املتهم 
االخ�������ي�������ر واخ�������ب�������ر امل������ف������رزة 
ال��ق��اب��ض��ة ب���أن ش��ري��ك��ا ثالثا 
الحبوب  ب�����ت�����روي�����ج  ي�����ق�����وم 
املخدرة وتم التوجه الى دار 
امل��ت��ه��م ال��ج��دي��د وال���ت���ي تقع 
ال���ش���ع���ب ايضا  ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
وب��دالل��ة ش��ري��ك��ه وت���م ضبط 
الحبوب  م��ن  ش��ري��ط��ا(   260(
م��ن ال��ن��وع ال��ق��ب��رص��ي كانت 
نومه  غ�����رف�����ة  ف������ي  م����خ����ب����أة 

وقبض عليه ايضا.

الشهود والواقعة
دونت اقوال الشاهدين املنوه 
ان���ف���ا وه���م���ا اعضاء  ع��ن��ه��م��ا 
امل������ف������رزة ال����ق����اب����ض����ة واف��������ادا 
املتهمني  ع����ل����ى  ب����ال����ق����ب����ض 
الحبوب  وض���ب���ط  امل���ح���ال���ني 
التي  وب��ال��ك��ي��ف��ي��ة  امل�����ذك�����ورة 
ذكرت،  اقر املتهمون املحالني 
دون������ت  ان  ب����ع����د  ب���ال���ت���ه���م���ة 
اق��ر املتهم )ع  اق��وال��ه��م حيث 
الحبوب  ع��ل��ى  بحصوله  ع( 
املخدرة واملضبوطة في داره 
من عمه املتهم )ك ظ( لغرض 
اث����م����ان منها  ب��ي��ع��ه��ا واخ������ذ 
باستالمه  اق����ر  االخ���ي���ر  وان 
ال��ح��ب��وب امل��خ��درة م��ن املتهم 
)ع خ( ليقوم ببيعها واستالم 
مبالغ مالية جراء ذلك والذي 
اق��ر بقيامه باحضار  ب���دوره 

للمتهم  امل�����خ�����درة   ال���ح���ب���وب 
)ك ظ( بغية بيعها.

اجراءات المحاكمة 
املحالني جاء  املتهمني  اق��رار 
دقيقا ومفصال وتعزز باقوال 
عنهما  امل����ن����وه  ال���ش���اه���دي���ن 
الحبوب  وم��ح��ض��ري ض��ب��ط 
التحري  امل���ذك���ورة وم��ح��ض��ر 
الطب  )دائ��������رة  وت���ق���ري���ري  و 
العدد  ذي  االول  ال����ع����دل����ي( 
 2016/7/26 ف����ي   )20146(
والذي اشار الى فحص عينة 
م��ن اش��رط��ة ال��ح��ب��وب البالغ 
عددها )104( شريط املنيوم 
والتي    )baltane( ب������������� م��ع��ل��م��ة 
قرص   )2080( على  تحتوي 
م��ن مادة  ال��ل��ون  طبي وردي 
)benzhexol5 mg(  واملعروف 

ت���ج���اري���ا ب����االرت����ني وه����و من 
امل���خ���درة ب��ع��د الحاقه  امل�����واد 
ب��ج��داول امل��خ��درات والتقرير 
 )20154( ال��ع��دد  ذي  ال��ث��ان��ي 
اشار  ال���ذي   2016/7/26 ف��ي 
 )260( ف���ح���ص ع��ي��ن��ة م����ن ال���������
انفا  املذكورة  املنيوم  شريط 
 procyclidinehcl( ب���  معلمة 
pb5 mg(  وه��و اليعتبر من 
اذا ما  امل��خ��درة ولكنه  امل���واد 
بالجرعات  استعماله  اس��يء 
اعراضة  اه����م  وم����ن  ال��ع��ال��ي��ة 
بالوهم  ال���ش���ع���ور  ال���ج���ان���ي���ة 
والنشوة والهلوسة والدوار.

املركزية  الجنائية  املحكمة 
ل�������دى ال����ت����دق����ي����ق وامل������داول������ة 
التحقيق  س���ي���ر  وم���الح���ظ���ة 
االبتدائي والنهائي  توصلت 
امل�����ح�����ك�����م�����ة ل�����ق�����ن�����اع�����ة ت����ام����ة 

وجازمة مفادها كفاية االدلة 
املتهمني  لتجريم  املتحصلة 
املحالني عما نسب اليهم من 
تهمة وان انكارهم في جلسة 
املحاكمة جاء بقصد االفالت 
ال����ع����ق����اب الس����ي����م����ا وان  م�����ن 
السيد قاضي  ام���ام  اق��راره��م 
كافة  ب��ت��واف��ر  ج���اء  التحقيق 
الضمانات القانونية كما ان 
ف��ي جلسة  اق���ر  امل��ت��ه��م )ع,ع( 
على  ب����ال����ع����ث����ور  امل����ح����اك����م����ة 
الحبوب  م���ن  ش���ري���ط   )104(
واف��������اد  داره  ف������ي  امل�������خ�������درة 
بكونها عائدة للمتهم )ك.ظ( 
ك��م��ا اق���ر ه���و وامل��ت��ه��م )ع,خ( 
بتعاطيهما  امل���ح���اك���م���ة  ف����ي 

الحبوب املخدرة.
الحكم  امل�����ح�����ك�����م�����ة  ق�������������ررت 
امل��ت��ه��م��ني )ع ع، ع  ب��ت��ج��ري��م 
خ ،ك ظ( وف��ق امل���ادة الرابعة 
ع��ش��رة/اوال/ب/2 من قانون 
امل������خ������درات وب������دالل������ة امل������واد 
ق�����ان�����ون  م�������ن   )47،48،49(
ال��ع��ق��وب��ات وت��ح��دي��د عقوبة 
بموجبها  م��ن��ه��م  واح�����د  ك���ل 
وص����������در ال�������ق�������رار ب����االت����ف����اق 
استنادا الحكام املادة 182/أ 
وجاهيا  ق��������رارا  االص����ول����ي����ة 
قابال وواجبا للتمييز وافهم 
 2016/12/5 ب���ت���اري���خ  ع��ل��ن��ا 
ال������ح������ك������م ع������ل������ى امل�����ج�����رم�����ني 
ب��ال��س��ج��ن امل��ؤب��د وف���ق املادة 
ال��راب��ع��ة ع��ش��رة/ اوال/ ب /2 
م����ن ق����ان����ون امل������خ������درات رقم 
املعدلة   1965 ل���س���ن���ة   )68(
وبداللة م��واد االشتراك )47، 
48، 49( من قانون العقوبات 
املنقولة  اموالهم  وم��ص��ادرة 

وغير املنقولة.

بغداد/ سحر حسين 

يعيش احمد حياة مستقرة مع 
والديه وإخوته موفقا بني عمله 
كان  حيث  الجامعية  ودراس��ت��ه 
ق��ن��وع��ا ب��ع��م��ل��ه ك��س��ائ��ق تكسي 
ان  اال  الجامعة،  عند عودته من 
ه���ذا ال���ح���ال ل���م ي���دم ط��وي��ال فقد 
ت��ح��ول ال���ى ش��خ��ص م��ق��ع��د دون 
عمل او دراسة بسبب استغفاله 
رفقاء  ق����ب����ل  م������ن  واس�����ت�����غ�����الل�����ه 

السوء.
تعرف احمد الى صديقه عالء في 
احد مقاهي االنترنت وتوطدت 
تلك العالقة بمرور الوقت، وفي 
اح���د األي�����ام دع���ا أح��م��د صديقه 
ع����الء ل��ت��ن��اول ال��ع��ش��اء ف���ي احد 
االتفاق  وت�����م  ب���ب���غ���داد  امل���ط���اع���م 

على موعد ومكان اللقاء.
التقى  امل�������ح�������دد  ال�������ي�������وم  وف���������ي 
احمد  وت�����ف�����اج�����ى  ال����ص����دي����ق����ان 
ب��ح��ض��ور ش��خ��ص ث��ال��ث يدعى 

قيس برفقة عالء. 
لم يكن احمد يعرف أن مخططا 
مسبقا قد اعده الصديقان لغرض 
اإلطاحة به بعد أن يسحباه إلى 
ال��ف��خ، ف��ق��د اس��ت��درج��اه للذهاب 
األبنية  اح����د  مل���ش���اه���دة  م��ع��ه��م��ا 
غير مكتملة البناء )هيكل( على 
في  يعمالن  ان صديقيه  اعتبار 

تشييد الدور.
 اق��ت��ن��ع اح���م���د ب���ال���ذه���اب معهم 
لكنه عندما دخل البناية فوجئ 
ال���ذي���ن باغتاه  ب��ه��ج��وم رف��ي��ق��ي��ه 
انه  اال  اغ����ت����ص����اب����ه،  م����ح����اول����ني 
رفض فقام احدهم برمي رمانة 
يدوية بعد سحب مسمار األمان 
منها على احمد محاوال رميها 
بعيدًا ل��غ��رض إخ��اف��ت��ه ف��ق��ط، اال 

ب���ني يديه  ان��ف��ج��رت  ال��ق��ن��ب��ل��ة  ان 
وأدى الحادث الى بتر يد أحمد 
ال��ي��م��ن��ى وإص����اب����ات ب��ل��ي��غ��ة في 

جسده.
التقرير  ع��ل��ى  امل��ح��ك��م��ة  اط��ل��ع��ت 
الكف  ب����ت����ر  امل���ت���ض���م���ن  ال����ط����ب����ي 
االي���م���ن م���ع ش��ظ��اي��ا م��ت��ع��دد في 
ال��ج��س��م وك��س��ور واط��ل��ع��ت على 
ال����ك����ش����ف ع����ل����ى م����ح����ل ال����ح����ادث 
تقرير  على  واطلعت  ومرتسمة 
االدل����������ة ال���ج���ن���ائ���ي���ة وح�����ي�����ث ان 
اقوال املدعني بالحق الشخصي 
وامل���ص���اب امل��ش��ت��ك��ي ق���د تعززت 
ب���اع���ت���راف امل���ت���ه���م أم������ام ضابط 
بتواجد  ت��ع��ززت  ك��م��ا  التحقيق 
الجريمة  م�����س�����رح  ف�����ي  امل����ت����ه����م 
واش���ت���راك���ه ف���ي ال���ح���ادث والذي 
االعتداء  م���ح���اول���ة  اس���اس���ه  ه���و 
املتهمني على  الجنسي من قبل 
امل���ش���ت���ك���ي ول����رف����ض األخ����ي����ر ثم 
سحب مسمار ام��ان الرمانة من 
املتهم سجاد ورميها على  قبل 
إلى  ال�����ح�����ادث  وأدى  امل���ش���ت���ك���ي 

ان��ف��ج��ار ب��ني ي��دي��ه بعد محاولة 
رميها بعيدا عنه إال أن ذلك حال 

دون جدوى.
 كما تعززت بالكشف على محل 
تعززت  كما  ومرتسمه  ال��ح��ادث 
ب��ت��ق��ري��ر األدل�������ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة كما 
ت���ع���ززت ب����ان امل��ت��ه��م م��ح��م��د قام 
ب��االت��ف��اق واالش���ت���راك م��ع املتهم 
امل��ف��رق��ة قضيته ع��ن هذه  اآلخ���ر 
الرمانة  ب���اس���ت���ع���م���ال  ال���ق���ض���ي���ة 
من  استعماال  الدفاعية  اليدوية 
ت���ع���ري���ض ح���ي���اة املجنى  ش���أن���ه 
ال��خ��ط��ر وت��رت��ب جراء  ال���ى  عليه 
ذلك الخطر إلحاق ضرر جسيم 
ب��امل��ش��ت��ك��ي م����ن خ�����الل ب���ت���ر يده 
وإصابات وكسور وتمزقات في 

جسده. 
وع��ل��ي��ه ق����ررت امل��ح��ك��م��ة السجن 
ست سنوات على احد املتهمني 
املحكمة  ق������رار  ي��ن��ت��ظ��ر  واآلخ�������ر 
ل����ح����ني إك������م������ال ال����ت����ح����ق����ي����ق في 
ال����ج����رائ����م االخ���������رى ال����ت����ي ثبت 

تورطه فيها.

                                                                     
القاضي حيدر علي نوري

■ عقوبات مشددة على مروجي املخدرات

■ السجن ٦ سنوات ملتهم استعمل قنبلة يدوية
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أحكام الوقف

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

الوق��������ف هو تحبي��������س األصل فال ي��������ورث وال يباع وال يوهب 
وتس��������بيل الثمرة ملن وقفت عليهم، وهو مندوب اليه مرغوب 
فيه لقوله تعالى :)إال أن تفعلوا إلى أولياكم معروفا ( وقول 
الرس��������ول "صلى الله عليه وس��������لم": )إذا مات اإلنسان انقطع 
عمله إال من ثالثة أش��������ياء : صدقة جاري��������ة، أو علم ينتفع به 
،أو ولد صالح يدعو له(، ومن الصدقة الجارية وقف البيوت 

واالراضي واملساجد وغيرها .
ويشترط في صحة الوقف أن يكون الواقف أهال للتبرع بأن 
يكون رش��������يدا مالكا للمال محل الوق��������ف وأن يكون املوقوف 
عليه معينا ممن يصح تملكه لالشياء فال يوقف على جنني 
في بط��������ن أمه ويجب أن تك��������ون الجهة املوق��������وف عليها غير 
مخالف��������ة للنظام الع��������ام واالداب فال يجوز مث��������ال وقف محل 
لله��������و او محرم ويجب أن يك��������ون التوقيف بنص صريح وان 
يكون املوقوف مما يبقى بعد أخ��������ذ غلته كالدور واألراضي 
وما إليها أما ما يفنى بمجرد االنتفاع به كاملأكوالت واملواد 
التي تس��������تهلك بمجرد اس��������تعمالها فاليص��������ح وقفها وانما 
تعتبر من باب الصدقة وتنقس��������م االوقاف الى ثالثة اقس��������ام 

هي:
 الوق��������ف الذري  وه��������و ما وقفه الواقف على نفس��������ه او ذريته 
او عليهما معا او على ش��������خص مع��������ني او ذريته او عليهما 
مع��������ا على ان يؤول الى جهة م��������ن جهات الخير عند انقراض 

املوقوف عليه او عليهم.
 والوق��������ف املش��������ترك ما وقف��������ه الواقف على جه��������ة خير وعلى 
االف��������راد او ال��������ذراري او عل��������ى االفراد او ال��������ذراري وعلى جهة 
خير، وأخيرا الوقف الخيري وهو ما وقف على جهة خيرية 

حني إنشائه او ال اليها نهائيا.
 وفي العراق صدر قانون ادارة االوقاف رقم 64 لس��������نة 1966 
الذي تضمن جميع االمور املتعلقة باالوقاف وكيفية ادارتها 
وكذلك صدر مرس��������وم جواز تصفية الوق��������ف الذري  رقم )1( 
لس��������نة 1955 الذي بني كيفية تصفية الوقف الذري واملشترك 
اما الوقف الخيري فترك امر تصفيته الى االحكام الش��������رعية 

والقوانني املرعية.
 وقد حدد املرس��������وم املذكور محاك��������م البداءة التي يقع ضمن 
اعماله��������ا العق��������ارات املوقوفة لالختصاص بنظ��������ر الدعاوى 
املتعلقة بتصفية االوقاف. مع مالحظة القانون رقم 41 لسنة 
2016 ال��������ذي الغى ن��������ص املادة 2 من املرس��������وم وعدلها. وهنا 
نشير الى انه يجوز للواقف الرجوع عن الوقف املضاف الى 
ما بعد املوت سواء كان وقفا ذريا او خيريًا حيث اشارت الى 
ذلك محكمة التمييز بقرارها املرقم 488 /مدنية ثانية /1979 
ال��������ى انه الوقف املضاف الى م��������ا بعد املوت غير ملزم ويجوز 
الرجوع عنه ذلك ان الوقف الذي يخرج من ملك الواقف محله 
الوقف املنجز الالزم غي��������ر املضاف الى مابعد املوت. كما انه 
يجوز استبدال املوقوف الذي تتحقق املصلحة في استبداله 
بعقار او نق��������د ايهما انفع للوقف اس��������تنادا الى احكام املادة 

السادسة الفقرة 2 من القانون رقم 64 لسنة 1966 املعدل.

بغداد/ إيناس جبار

املنصور مركز  س��������اهمت مدينة 
كرخ بغداد في تصاعد الدعاوى 
الواردة إلى محكمة بداءة الكرخ، 
مل��������ا لها م��������ن ثقل تج��������اري كبير، 
وإضاف��������ة ال��������ى ه��������ذا ف��������أن قضاة 
املحكمة يرجعون أسبابا أخرى 
إل��������ى درج��������ة  لزي��������ادة الدع��������اوى 
وص��������ول املحكمة للمرتبة األولى 
بني نظيراتها بحسب إحصاءات 

مجلس القضاء األعلى األخيرة.
وأكد قضاة املحكمة أن املستوى 
الثقاف��������ي الذي يتمتع به س��������كان 
املدين��������ة ولجوؤهم ال��������ى القضاء 
في حل مشكالتهم باب آخر مهم 
لزي��������ادة الدع��������اوى، إضاف��������ة إلى 
تركز اغلب املؤسسات الحكومية 
ومقراته��������ا في ه��������ذا الجانب من 
العاصم��������ة م��������ا يجع��������ل محاكمه 
تثرى بقضايا ودعاوى معينة. 

وق��������ال قاض��������ي محكم��������ة ب��������داءة 
الكرخ س��������امر جاس��������م الشريفي 

إن "محكمة البداءة هي صاحبة 
تخت��������ص  أي  العام��������ة،  الوالي��������ة 
بنظر كافة القضايا التي تخص 
تعامالت املواطنني في الدعاوى 
املدنية عدا انها ال تنظر القضايا 
الجزائية و األحوال الشخصية".

 وأضاف الشريفي إلى "القضاء" 
كونه��������ا  الب��������داءة  "محكم��������ة  أن 
صاحبة الوالية تنظر أي دعوى 
ليس هناك قان��������ون معني ينص 
على اختص��������اص النظ��������ر فيها"، 
الفت��������ا إل��������ى أن "الدع��������اوى الت��������ي 
تنظره��������ا محاكم الب��������داءة عامة، 
وه��������ي الدع��������اوى الخاضع��������ة في 
أحكامه��������ا اس��������تنادا إل��������ى أحكام 
امل��������ادة 29 من قان��������ون  املرافعات 

املدنية".
وعن االختصاص املكاني لبداءة 
الكرخ ذكر الشريفي أن "املحكمة 
مكاني��������ا يمت��������د اختصاصها من 
الجس��������ر املعلق  في جانب الكرخ  
حتى يصل إلى مناطق الغزالية 
احي��������اء  ويش��������مل   والعامري��������ة  

القادسية، اليرموك، شارع حيفا،  
مجمع  28 نيس��������ان،  الصالحية، 
الع��������الوي، املنص��������ور، االس��������كان، 
الجامعة،  الخضراء،  الوش��������اش، 
ونفق الشرطة، لذلك فأن املحكمة 
تغطي رقعة جغرافية واسعة من 

جانب الكرخ".
وعن نوعية الدعاوى التي تروج 
في بداءة الكرخ أفاد بأن "املحكمة 
املدنية  القضايا  تستقبل جميع 
)الس��������يارات  املنق��������ول  كالدي��������ن 
واملكائن وعائديتها( او املطالبة 
باجر املثل عن العق��������ارات، كذلك 
تش��������مل دعاوى ديون الش��������ركات 
ودعاوى التمليك وتخلية املؤجر 
ودعاوى منع املعارضة ودعوى 
الغاصب في العقارات واالراضي 

وابطال القيد العقاري".
وذكر الشريفي أن "ميزة محكمة 
بداءة الك��������رخ هي كثرة الدعاوى 
التجارية  بالنش��������اطات  املتعلقة 
كثيرين  مراجعني  فهي تستقبل 
ومن فئ��������ات مختلفة من املجتمع 

ودعاواه��������م  التج��������ار  الس��������يما 
الناشئة عن املعامالت التجارية 
العاملني السيما  الى  وتتعّداهم 
التج��������ار واملحال  املتعاقدين مع 
في جانب الك��������رخ والخصومات 

الناشئة عن تلك املعامالت".
وعّما يتعل��������ق بدعاوى العقارات 
أفاد الشريفي بأن "املدينة تتميز 
ب��������أن عقاراته��������ا مرتفع��������ة الثمن 
ألنها تش��������مل املناطق املهمة في 
بغداد م��������ا يفاقم م��������ن املنازعات 

القانونية عليها".
ولفت إل��������ى أن "املواطن��������ني الذين 
يسكنون ضمن دائرة اعمال هذه 
املحكم��������ة م��������ن طبق��������ات املجتمع 
التحصي��������ل  وذوي  الواعي��������ة 
م��������ا  غالب��������ا  والذي��������ن  الدراس��������ي 
ال��������ى ح��������ل نزاعاته��������م  يلج��������أون 
بعيدا  القض��������اء  أم��������ام  قانوني��������ا 
العش��������ائري فنتيجة  الطابع  عن 
لهذا الوع��������ي القانوني فان اغلب 
خالفاته��������م تكون ام��������ام املحكمة 
م��������ا يؤدي الى وزي��������ادة الدعاوى 

تنظره��������ا  الت��������ي  أو  املعروض��������ة 
املحكمة". 

"محكمة  أن  الش��������ريفي  ويؤش��������ر 
دعاوى  تس��������تقبل  الك��������رخ  بداءة 
أكثر م��������ن أي محكم��������ة أخرى في 
بغ��������داد بحس��������ب اإلحصائي��������ات 
االخيرة ملجلس القضاء األعلى"، 
الفت��������ا إل��������ى "التن��������وع الكبير في 
هذه الدع��������اوى"، وأفاد بأن "اكثر 
الدعاوى هي دعاوى التخلية أو 
إزالة الشيوع والتمليك والديون  
التعام��������الت  ع��������ن  الناش��������ئة  

التجارية".
ويؤك��������د متحدثن��������ا أن "محكم��������ة 
الب��������داءة م��������ن أه��������م  املحاكم  الن 
جان��������ب عمله��������ا  ينظ��������م  قوانني  
موضوعي��������ة   جدية  وتطبق  في 
عمله��������ا كل دع��������وى ال يعرف لها 
قانون خاص او تنظمها قوانني 
بحس��������ب  وتعليم��������ات  وأنظم��������ة 
قان��������ون املرافع��������ات املدنية الباب 

األول".
من جانبه يتفق القاضي س��������يف 

عب��������اس م��������ع حدي��������ث الش��������ريفي 
"الب��������داءة  إن  بالق��������ول  ويزي��������د 
محكم��������ة ذات والي��������ة عام��������ة لكن 
القاع��������دة  ه��������ذه  م��������ن  تس��������تثنى 
املحكم��������ة املتخصصة إن وجدت 
فاملتخصصة تنظر نوعا معينا 
من القضاي��������ا"، مؤك��������دا ما ذهب 
اليه في أن "كل نزاع أو خصومة 
لم يح��������دد لها القان��������ون محكمة 
فتنظره��������ا الب��������داءة الت��������ي تنظر 
أيض��������ًا أي ن��������زاع غي��������ر مألوف أو 
لم يعرض أمام املحاكم العراقية 

فيكون من ضمن اختصاصها".
ويرج��������ع عب��������اس ايض��������ًا الزيادة 
في الدع��������اوى املعروضة أمامها 
بخالف محاك��������م البداءة األخرى 
لجانب  الجغرافية  "الرقع��������ة  إلى 
الكرخ واحتوائه على الكثير من 
مق��������رات وزارات الدولة والدوائر 
وكذل��������ك  والش��������ركات  الرس��������مية 
مق��������ر الحكوم��������ة ممثال برئاس��������ة 
الوزراء، ما يؤث��������ر على الدعاوى  
املقامة امام هذه املحكمة حجما 

ونوعا".
 ويضي��������ف القاض��������ي عباس في 
حديث إلى القض��������اء أن "محكمة 
ب��������داءة الك��������رخ تحت��������وي أيض��������ا 
جانبا مهما وهو محكمة املواد 
الش��������خصية التي تنظر األحوال 

الشخصية لغير املسلمني".
 ولف��������ت القاضي عب��������اس إلى أن 
"محكمة املواد الشخصية تتلقى 
الطلب��������ات الخاص��������ة بالديان��������ات 
األخ��������رى ف��������ي ما يخص ش��������ؤون 
االح��������وال الش��������خصية م��������ن زواج 
وطالق ونفق��������ة وحضانة وباقي 

قضايا االحوال الشخصية".
وفي ما يخ��������ص العقارات وبقية 
التعامالت لغير املسلمني يوضح 
عب��������اس أنه��������ا  "م��������ن اختصاص 
محكمة البداءة كباقي املواطنني، 
وينظ��������ر القضايا قاضي البداءة 

نفسه".
يش��������ار إل��������ى أن محكم��������ة ب��������داءة 
الك��������رخ أعلنت ع��������ن إحصائيتها 
للفصل األول م��������ن العام الحالي 
حيث حس��������مت )751( دعوى من 
مجمل املعروض أمامها والبالغ 
)1412( دعوى من ضمنها )321( 

دعوى مدورة.

معظم النزاعات املدنية يف احملكمة تتعلق مبؤسسات الدولة والشركات والعاملني

طابع المنصور التجاري ومستوى السكان 
يضاعفان دعاوى بداءة الكرخ

■ مبنى رئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادية/ عدسة حيدر الدليمي

بابل: أكثر من 12 ألف طالق طرفاه دون الثالثين خالل 4 أعوام
بابل/ مروان الفتالوي

س��������جلت محافظ��������ة باب��������ل 12662 طالقًا بني 
الش��������باب فقط خالل أربع سنوات، فيما أكد 
ق��������اض متخص��������ص بامللف��������ات الش��������رعية أن 
معظم أس��������باب طالقات الش��������بان تعود إلى 

تزويج القاصرين وسوء االختيار.
وذكرت إحصائية رس��������مية تحصلت عليها 
"القضاء" أن "محاكم األحوال الشخصية في 
بابل شهدت تس��������جيل 12662 طالقا للفئات 
بني 15-30 عام��������ًا مقابل 89878 زواجًا خالل 

األعوام األربعة املاضية".
وأف��������ادت اإلحصائية بأن "عام 2012 ش��������هد 
2343 حالة ط��������الق، وكان��������ت 2248 حالة في 
2013، بينما ش��������هد العام ال��������ذي يليه 2577 
حالة، وفي 2015 كانت 2593، بينما وصلت 

حاالت الطالق في عام 2016 الى 2901".
ووضع��������ت اإلحصائي��������ة مجموعة أس��������باب 
أدت إل��������ى تفاق��������م ظاهر الطالق خ��������الل هذه 

املدة منها "الخالفات العائلية وتدخل ذوي 
الزوجني، وعدم مطاوع��������ة الزوجة لزوجها، 
وعدم التكافؤ في املستوى االجتماعي وعدم 
اإلنجاب والهجر وعدم اإلنفاق واس��������تخدام 
االنترنيت بصورة سلبية وحاالت الخيانة 

الزوجية".
لك��������ن قاضي محكم��������ة األحوال الش��������خصية 
يلق��������ي  الغريب��������اوي  الحل��������ة مرتض��������ى  ف��������ي 
بالالئمة على املكاتب الش��������رعية الخارجية 

والتشريعات أيضًا.
وقال الغريباوي في تعليق إلى "القضاء" إن 
"املشّرع رسم في املادة 39 من قانون األحوال 
الش��������خصية طريقة للط��������الق يتبعها الزوج 
متّمثلة بمراجعة املحكم��������ة والطلب بإيقاع 
الط��������الق"، مش��������يرا إل��������ى أن "املحاكم تش��������رع 
ا باملحاول��������ة إلصالح ذات  بخطواته��������ا ب��������دء
البني واس��������تجواب الطرفني ومحطة البحث 
االجتماع��������ي وتعم��������د إلى تأجيل جلس��������ات 

الدعوى للصلح بني األزواج".

لكن الغريباوي يلفت إلى أن "القانون سمح 
للزوج اذا تعذر عليه اللجوء الى املحكمة أن 
يطلق شريكته خارج املحكمة وفق ما يسّمى 
بالطالق الخارجي الذي يش��������كل حاليا نحو 

%90 من حاالت الطالق ويعّد أحد األسباب 
املهمة في ارتفاع نس��������ب انفص��������ال األزواج"، 
عل��������ى  يقتص��������ر  املحكم��������ة  "دور  أن  مؤك��������دا 
تصديقه بعد البحث في الشروط القانونية 

والشرعية لهذا الطالق".
وأف��������اد أن "معظ��������م مكاتب الط��������الق يديرها 
أش��������خاص يزعمون أن لديه��������م مأذونية من 
جهة ش��������رعية، واغلبهم ف��������ي الحقيقة كتاب 
عرائض تحولوا إلى ُمطلقني ال يتوانون عن 
التطليق املباشر دون مراعاة كون الزوج في 

حالة عصبية أو ظرف مختلف".
وع��������ن أس��������باب الطالق بالنس��������بة ل��������ألزواج 
الشباب يذكر الغريباوي أن "سوء االختيار 
وعدم االنسجام سبب عدم ديمومة العالقة 
الزوجي��������ة إذ أن %80 م��������ن ح��������االت الط��������الق 
تك��������ون له��������ذا الس��������بب اضاف��������ة ال��������ى العامل 

االقتصادي".
ويضيف الغريباوي س��������ببا مهما آخر وهو 
"زواج القاص��������رات، فاملحاك��������م تتلقى الكثير 
من دعاوى عدم املطاوعة بس��������بب عدم إدراك 

الزوجات الشابات مسؤولياتهن".
وأشار إلى أن "هذا النوع من الزيجات يزداد 
على الرغم من برام��������ج التوعية في األرياف 

واملدن، حيث يكون الرأي معدوما للفتاة أو 
الشاب". وأكد الحاجة الى "تعديل تشريعي، 
فالقانون العراقي س��������مح بالزواج ملن أتموا 
الرابعة عش��������رة بموافقة ول��������ي األمر، وهكذا 
تتم العديد من الزيجات ثم يأتون لتصديق 

الزواج في املحكمة".
وفي ما يتعلق بالطالق لألزواج متوسطي 
األعم��������ار خارج ه��������ذه اإلحصائي��������ة أفاد بأن 
"هناك نسبة ليست قليلة أيضا وإن لم تكن 
بنس��������بة املطلق��������ني الش��������بان، ومعظم حاالت 
الط��������الق ال تختلف أس��������بابها عن الش��������باب 
وه��������ي ع��������دم التكاف��������ؤ الثقافي ب��������ني األزواج 

ومواقع التواصل االلكتروني". 
وطال��������ب الغريب��������اوي بتفعي��������ل دور "مكاتب 
البحث االجتماعي من خالل رفدها بكوادر 
متخصص��������ة إضافية وااللتف��������ات أيضا إلى 
أخطار التكنولوجيا واالس��������تعمال الخاطئ 
ال��������زواج والط��������الق  له��������ا ومراقب��������ة مكات��������ب 

الخارجي وتقنينها".

العام املاضي شهد تسجيل احملافظة أعلى نسبة انفصال للشّبان

"العنف ضد األطفال" على طاولة قضاة المثنى
المثنى / القضاء

في إطار الندوة الشهرية التي تنظمها رئاسة االستئناف، 
ناق��������ش قضاة محكمة اس��������تئناف املثن��������ى ظاهرة تعنيف 
األطفال، وأّشر القضاة تزايد معدالت العنف مؤخرا ضد 
األطفال س��������واء كان ذلك في االسرة الواحدة أو من خارج 

األسرة ضمن نطاق املجتمع. 
والظواه��������ر  الس��������لوكيات  ه��������ذه  تزاي��������د  قض��������اة  وارج��������ع 
املرفوضة ألس��������باب عدة اجتماعية واقتصادية وتربوية 
وبيئي��������ة فضال عن العادات والتقاليد الخاطئة الس��������ائدة 

ف��������ي املجتم��������ع والتي أصبح��������ت بمثابة القوان��������ني الثابتة 
لدى بع��������ض األرياف ومنها التمييز ب��������ني الذكر واالنثى، 
والتعنيف النفس��������ي ال��������ذي يطول االنثى واس��������تصغارها 

واهمالها وعدم إعطائها فرصتها في الحياة.
وق��������ال رئيس اس��������تئناف املثن��������ى القاضي طال��������ب حربي 
إن "ندوة عقدتها رئاس��������ة االستئناف بمش��������اركة أعضاء 
محكم��������ة الجناي��������ات واملدع��������ي الع��������ام وع��������دد م��������ن قضاة 
التحقي��������ق وقضاة محاكم الجنح في الس��������ماوة وعدد من 

نواب االدعاء العام العاملني أمام تلك املحاكم".
وأضاف حربي في حديث إلى "القضاء" أن "الندوة ناقشت 

مفهوم العنف ضد األطفال وأس��������بابه وأشكاله فضال عن 
موق��������ف التش��������ريع العراق��������ي منه ألهمية ه��������ذه املوضوعة 

وآثارها الكبيرة على املجتمع". 
واكد حربي ان "االهتمام بالطفل تشريعيا بدأ منذ مطلع 
العش��������رينات من الق��������رن املاضي بظه��������ور قوانني لحماية 
الطفل"، موضح��������ًا أن "أول اعالن لحق��������وق الطفل كان عام 
1923، م��������ن ث��������م جاء إع��������الن جني��������ف 1924 وق��������د اعتمدت 
الجمعي��������ة العامة لألمم املتحدة ع��������ام 1959 إعالنا عامليا 
لحقوق الطفل ثم أص��������درت عام 1989 اتفاقية الطفل التي 
تعهدت بحماية وتعزيز حقوق الطفل ومناهضة أشكال 

العنف كافة".
وفي ما يخص الصعيد املحلي أش��������ار رئيس اس��������تئناف 
املثن��������ى إلى أن "القوانني العراقية ل��������م تنص صراحة على 
اصط��������الح جرائم العنف األس��������ري"، الفتًا ال��������ى أن "قانون 
العقوب��������ات العراقي نص على الجرائ��������م املتعلقة بالبنوة 
ورعاي��������ة القاصر وتعري��������ض الصغار والعج��������زة للخطر 
وهجر العائلة في املواد )381�385( وكذلك املادة )392( من 
قانون العقوبات اإلغراء على التس��������ول او الجرائم املخلة 

باألخالق".
وتابع حربي أن "قانون األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 

1959 عال��������ج موضوع العنف األس��������ري حيث نصت املادة 
)40( من القانون على انه )لكل من الزوجني طلب التفريق 
إذا اض��������ر احد الزوجني بالزوج اآلخر او بأوالدهما ضررا 

يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية(". 
أما قانون رعاية القاصرين رقم 76 لسنة 1983 فقد أوضح 
حربي انه "كفل للح��������دث الرعاية والتربية من قبل أولياء 
األمر ورتب في خالف ذلك مس��������ؤوليات معينة وقد حدد 
قانون رعاية األحداث سن املسؤولية للصغير بالتاسعة 
من العمر أي ال تقام الدعوى الجزائية على الصغير اذا لم 

يكن أتّم التاسعة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".

ندوة نقاشية استعرضت تشريعات عاملية وحملية حلماية الصغار
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فالعدال��������ة بالنس��������بة للمواطن هي مس��������احة 
االنس��������جام ب��������ني احت��������رام حق��������وق املواط��������ن 
وتطبي��������ق القواع��������د القانوني��������ة الت��������ي اقرها 
املشرع وتطبيق هذه املهمة ُتوكل الى القضاء 
والتي تتوقف ماهيته ومفهومه على طبيعة 
النظ��������ام السياس��������ي القائم وه��������و االمر الذي 
جعل االنظمة القضائي��������ة متعددة فالبعض 
يرى في القضاء س��������لطة ثالثة موازية لعمل 
الس��������لطتني التش��������ريعية والتنفيذي��������ة وهي 
رؤية الديمقراطيات الرأس��������مالية الليبرالية 

املأخوذة من  مبدأ )مونتيسكيو(.
 ف��������ي حني ي��������رى مفهوم آخ��������ر أن القضاء اداة 
بيد رئيس الدولة )السلطة التنفيذية( وهي 
رؤي��������ة ديغ��������ول للقض��������اء امليالة ال��������ى النزعة 
الثوري��������ة في رقاب��������ة املش��������روعية القانونية، 
في حني ي��������رى املفهوم االش��������تراكي للقضاء 
بان��������ه مرف��������ق ع��������ام لكن��������ه مرف��������ق ذو صف��������ة 
خاصة، ويس��������ير بالتوازي م��������ع ذلك مفهوم 
راب��������ع يعتم��������د الس��������لوك في تحدي��������د مفهوم 
القضاء ويقول )باس��������تقالل القض��������اء( لكنه 
في الجانب التطبيقي يش��������كل اجهزة اخرى 

تمارس العمل القضائي خارج إطار النطاق 
القضائ��������ي، وباملحصل��������ة التراكمي��������ة يقترن 
السياس��������ية  بالتط��������ورات  القض��������اء  مفه��������وم 
واالجتماعي��������ة واالقتصادية التي تعيش��������ها 
الدول، فالقضاء في العراق خرج من جلباب 
الس��������لطة التنفيذية بعد التغيير النيس��������اني 
ف��������ي عام 2003 وبموجب االم��������ر رقم )35( في 
تاريخ 18 / 9 / 2003 كسلطة مستقلة تعززت 
استقالليته بصدور الدستور العراقي الدائم 
ع��������ام 2005 والذي نص في امل��������ادة )47( على 
مبدأ الفصل بني الس��������لطات واس��������تقالليتها 
بع��������د ان اعتب��������ر الس��������لطة القضائي��������ة احدى 

السلطات الثالث االتحادية.
اال ان��������ه وبالرغم من االس��������تقاللية في العمل 
والت��������ي يمكن تلمس��������ها بوض��������وح في العمل 
القضائي بمقابل السلطات االخرى وبخاصة 
التنفيذية اال ان التش��������ريعات املنظمة لعمل 
السلطة القضائية ظلت في حالة شد وجذب 
ضم��������ن التناف��������س والصراع السياس��������ي كما 
هو حال قان��������ون املحكم��������ة االتحادية العليا 
ب��������ل ان القوانني التي صدرت ل��������م تكن محط 

قبول ورضا الس��������لطة القضائية التي اعدت 
مدون��������ة للقوانني املنظمة للعم��������ل القضائي 
وارسلتها للس��������لطة التنفيذية والتشريعية 
االمر الذي رأين��������ا القوانني الصادرة كقانون 
هيأة االشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016 
وقان��������ون مجل��������س القض��������اء االعل��������ى رقم 45 
لس��������نة 2017 بمواجهة النقض والذي أطاح 
بمواد قانونية مخالفة للدستور عند النظر 
في مش��������روعيته القانونية م��������ن قبل املحكمة 
االتحادي��������ة في الوقت الت��������ي تعاني القوانني 
االجرائية كقان��������ون املرافعات املدنية رقم 83 
لسنة 1969 املعدل وقانون اصول املحاكمات 
الجزائي��������ة رق��������م 23 لس��������نة 1971 املع��������دل من 
قصور في العمل التطبيقي تم تالفي بعضه 
م��������ن خالل التعدي��������الت وظ��������ل البعض االخر 
علما ان التعديالت كما هو معروف تش��������كل 

ارهاقا للقوانني وبالتالي العمل القضائي.
 ناهي��������ك عن ان الوقائ��������ع واالوضاع املنتجة 
للقضاي��������ا املدني��������ة والجنائي��������ة ونصوصها 
العقابي��������ة صارت بحاجة ماس��������ة الى قوانني 
جدي��������دة تأخ��������ذ بنظ��������ر االعتب��������ار تط��������ورات 

املجتمع اآلخذة باالتس��������اع والتعقيد في ظل 
ث��������ورة التقني��������ات واملنظوم��������ات االلكترونية 
اضاف��������ة ال��������ى ان طبيع��������ة العم��������ل القضائ��������ي 
بحاجة الى رؤية تخصصية ترتقي بالعمل 
وذل��������ك عب��������ر وجود ق��������اض متخص��������ص في 
القضاء املدني والقضاء الجنائي او القضاء 
الدس��������توري  القض��������اء  ع��������ن  فض��������ال  االداري 
وقضايا منازعات العمل وغيرها، فتوس��������ع 
التش��������ريعات وتطور الحياة خلق��������ت الكثير 
من األنظمة والتعليم��������ات مع وجود قوانني 
متعددة وحاجة ضرورية ملس��������ايرة التطور 
القضائ��������ي الذي يتجه نح��������و التخصص في 
جانب قضائ��������ي وتنقل القاضي بني ميادين 
العمل املدني والجنائي واللجان القضائية 

مع قضايا العمل واالدارة وغيرها.
 كل ذلك يخلق نوعا من الصعوبة في االملام 
بكافة تلك القوان��������ني واالنظمة والتعليمات 
وبخاص��������ة ان القاضي س��������يكون في االغلب 
بمواجه��������ة اختص��������اص مضى وق��������ت طويل 
بعيدا عنه وغير مواكب للتطورات الخاصة 
ب��������ه بمناس��������بة الن��������زاع املع��������روض امامه مع 

االشارة اال ان القضاء العراقي وقبل صدور 
الدستور الدائم ال يعرف نظام تعدد القضاء 
وكان القضاء موحدًا وال يوجد قضاء اداري 
باملعن��������ى املعروف في فرنس��������ا او مصر وان 
وج��������دت اش��������كال له��������ذا القضاء على ش��������كل 
مؤسسات كمجلس انضباط موظفي الدولة 

وغيره اال انها محدودة الصالحيات.
 اما  بعد صدور الدستور واستقالل القضاء 
والغاء املحاكم الخاصة واللجان التنفيذية  
املمنوح��������ة صالحيات قضائي��������ة اضافة الى 
ظهور املحكمة االتحادي��������ة العليا والتي تم 
تش��������كيلها بموجب االمر رقم 30 لسنة 2005 
املس��������ند عل��������ى امل��������ادة )44( من قان��������ون ادارة 
الدولة للمرحلة االنتقالية والتي تم اقرارها 
دس��������توريا بع��������د ذل��������ك بالدس��������تور العراقي 
الدائم والتي تمثل القضاء الدس��������توري في 
العراق وتضخم مؤسسات القضاء االداري 
بوج��������ود محكمة القض��������اء االداري ومجلس 
االنضباط العام ومجلس شورى الدولة كل 
ذلك يقتضي  وجود قضاء متخصص بنوع 
م��������ن انواع القض��������اء الن وج��������ود التخصص 

والتفرغ الكلي  لهذا النوع س��������يحقق مهنية 
اعلى واس��������تقرار اكثر في العم��������ل القضائي 
وبالتال��������ي ينعك��������س عل��������ى تحقي��������ق العدالة 
الهدف املنش��������ود والغاي��������ة املهمة وباإلمكان 
تحقيق ذلك من خالل تش��������ريعات تنظيمية 
قضائية تعتم��������د رؤية جديدة تتمثل بخلق 
نوع م��������ن ورش العم��������ل القضائية الصغيرة 
والتي تش��������ابه جدا االجتماع��������ات القضائية 
ويتم مناقش��������ة املوضوع وصياغته بش��������كل 
مق��������ررات  االعتب��������ار  بنظ��������ر  آخذي��������ن  اكب��������ر 
القضائي��������ة  العم��������ل  ورش  او  اجتماع��������ات 
وباإلمكان اعتماد ورش��������ة قضائية موسعة 
بالتع��������اون مع الجهات القانونية الس��������اندة 
جدي��������دة  قضائي��������ة  بتش��������ريعات  للخ��������روج 
متخصص��������ة كما ه��������و في مختل��������ف العلوم 
االخ��������رى فالتخص��������ص هو االق��������رب لإلبداع 
واملهنية من التع��������دد  وبالتالي اعطاء فكرة 
اكبر للعدالة مع تحقيق ناجز وس��������ريع لها 
فالعدال��������ة في جانبه��������ا املهم ه��������ي الحقيقة 
وقرار الحكم هو عنوانها وصورتها االشد 

وضوحًا واالكثر اتساعًا.

التخصص القضائي

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

املفهوم االصطالحي للقضاء حبيس الرؤى السياس��������ية الخارجة من رحم الوثيقة الدس��������تورية ذات الطبيعة الثنائية السياس��������ية والقانونية والتي لم تأت 
من راهن الحاضر او متبنياته اآلنية او مطالب تغييرية تنشد االصالح ، بل هي منظومة تراكمية جاءت من حاجة املواطن الى العدالة وباملقابل الحاجة 

الى ادوات ضامنة لتحقيق هذه العدالة.
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هذه الحقيقة التي أكدتها العديد من املنظمات 
الدولي��������ة الخاصة بمكافحة اإلجرام والتي دقت 
ناق��������وس الخط��������ر من أن ه��������ذه املواق��������ع تحولت 
إلى أداة الرت��������كاب الجرائم ف��������ي مختلف أنحاء 
العال��������م، وال يقتصر خطره��������ا على بلدان العالم 
الثال��������ث وإنما اجتاحت حتى البل��������دان الغربية 
الت��������ي تض��������ع ضوابط مش��������ددة وقوان��������ني تكفل 
االس��������تخدام اآلمن لش��������بكة االنترنت بشكل عام 

وشبكات التواصل االجتماعي بشكل خاص.
فف��������ي بريطاني��������ا عل��������ى س��������بيل املث��������ال ترتكب 
الجرائ��������م عبر ه��������ذه املواقع بمع��������دل جريمة كل 
أربعني دقيقة وتتنوع هذه الجرائم بني انتهاك 
حرمات األطفال جنس��������يا واالعت��������داء والخطف 
والتهديد بالقتل وتخويف الشهود واالحتيال 
والس��������رقات االلكترونية والتهديدات اإلرهابية 

والتجنيد للمنظمات اإلرهابية.
ويقول الدكتور جيرالد نيرو األس��������تاذ في كلية 
عل��������م النف��������س في جامع��������ة بروفاس الفرنس��������ية 
صاحب كتاب "مخاطر االنترنت" إن أول وأشهر 
ش��������بكة من ش��������بكات التواصل االجتماعي هي 
الفيس بوك وإن هذه الش��������بكة التي تم الكش��������ف 
عنه��������ا ع��������ام 2004 يديره��������ا مجموعة ش��������بكات 
يشرف عليها متخصصون نفسيا الستقطاب 
الش��������باب وان الحوار عبرها هو وس��������يلة لسبر 
أغوارها النفس��������ية وكش��������ف نقاط الضعف وان 

هذه املواقع مزودة بخبراء نفس��������يني يكش��������فون 
عن الكثير من أسرار الشخص وحياته حتى لو 

دخل باسم  مستعار.
 فهذا يعني ان موقع الفيس بوك وهو أحد أهم 
املواق��������ع االجتماعية ليس موقعا للتس��������لية أو 
لقتل الوقت أو اللغو أو للدردش��������ة الفارغة كما 
أن��������ه أحدث انقالبا في نظريات االتصال ش��������كال 

ومضمونا وبه تبدلت األدوار والعالقات .
فش��������بكات  التواص��������ل االجتماع��������ي تحولت الى 
عال��������م حقيقي م��������ن العنف الجس��������دي واملعنوي 
وتزام��������ن ذلك مع ح��������دوث تقدم هائ��������ل في عدد 

مستخدميها في السنوات األخيرة.
هذا يح��������دث في عالم التواص��������ل االجتماعي ما 
دف��������ع الدول املختلفة الى وضع اس��������تراتيجيات 
علمي��������ة للتعاون م��������ع مواقع التواص��������ل قبل أن 
تتحول الى أداة خطيرة للجريمة ومنها وضع 
العدي��������د من التش��������ريعات القانونية وتعديل ما 
هو موج��������ود خصوصا في الجان��������ب اإلجرائي 
املتمث��������ل بالتحقي��������ق ومتابع��������ة الجن��������اة، اذا ان 
أغلب املخالفني يتخفون تحت س��������تار األسماء 
الوهمية وتمث��������ل أدوات اتص��������ال االعالم اليوم 
أهم وس��������ائل الوع��������ي االجتماع��������ي الثقافي في 
املجتمعات الحديثة ولم تعد هناك عزلة وانما 
تع��������دى تأثير ه��������ذه الوس��������ائل خط��������وط الطول 
والع��������رض ف��������ي معمورتن��������ا ملا تمثله م��������ن تقدم 

تقني وفني واعداد عالي املستوى يوظف دائما 
لخدمة االنس��������انية وتس��������تغل من دوائر العوملة 
وتعميم ثقافتها على الشعوب األخرى يقابلها 
اع��������الم عرب��������ي وعراقي ضعيف في مس��������توياته 
التقنية والبشرية ويفتقد الى االساليب الفنية 
املتطورة في الوقت الذي تتسارع فيه املتغيرات 

في العالم بشكل مذهل.
ان الظروف الراهنة تتطل��������ب العمل بكل الطرق 
للح��������د من س��������وء اس��������تخدام وس��������ائل التواصل 
االجتماع��������ي مثل االنترن��������ت واملوبايل والفيس 
بوك واالنس��������تغرام والفايبر ملا لها من مخاطر 
كبيرة على القيم األخالقية والقيمية لش��������بابنا 
املعاص��������ر، فالي��������وم ال أحد يس��������تطيع منع هذه 
الوس��������ائل م��������ن الت��������داول ب��������ني الش��������باب وأبناء 
املجتم��������ع ولكن يمكن إجراء دراس��������ات وابحاث 
ملعرفة تأثير هذه الوس��������ائل في س��������لوك األفراد 
والجماعات من أجل وضع خطط محكمة يمكن 
به��������ا تفادي املخاطر على الف��������رد واملجتمع معا 
فاالستخدام الس��������يئ لهذه الوسائل انما يأتي 
عن جهل وعدم وجود وعي اجتماعي بالفوائد 
لتمكن الحصول عليها من االتصال والحصول 
عل��������ى املعلوم��������ة املفي��������دة فاألجي��������ال الجديدة ال 
تمتلك الخب��������رة الكافية في ه��������ذا املجال إذ أدى 
ذل��������ك الى اس��������تخدام املواقع اإلباحي��������ة واملواقع 

التي تروج للعنف واإلرهاب وغيرها.

القاضي علي كمال

شبكات التواصل االجتماعي من منظور 
القانون الجنائي

ه��������ي مجرد انعكاس للمجتمع الذي نعيش فيه، وال يوجد ش��������يء خطير أو جنائي 
في جوهر مواقع التواصل االجتماعي ولكن من األهمية بمكان أن يتم التعامل مع 

هذه املواقع باحترام نظرا الى املخاطر التي يمكن أن تترافق مع استخدامها.

إن الجريمة

غي��������ر أن إث��������ارة أي من تل��������ك املس��������ؤوليات بحق 
املوظ��������ف ينبغ��������ي أن يح��������اط بضمان��������ات كافية 
تمكن��������ه م��������ن العم��������ل في أج��������واء م��������ن االطمئنان 
واالس��������تقرار الوظيف��������ي، وبخالف ذل��������ك فان أداء 
املوظ��������ف سيتس��������م بطابع اإلرب��������اك والخوف من 
تعسف اإلدارة تجاهه، األمر الذي دعا العديد من 
الدول، ومنها العراق إل��������ى تنظيم آلية التحقيق 
وفرض العقوبات بموجب قوانني خاصة، حيث 
نظم املش��������رع العراقي تلك اآللية بموجب قانون 

انضباط موظفي الدولة والقطاع العام. 
وتقوم تلك القوانني على ركيزتني أساس��������يتني، 
أوالهما التحقي��������ق مع املوظف املخالف، من قبل 
لجن��������ة محايدة توفر كاف��������ة الضمانات للموظف 
املخال��������ف للدفاع عن نفس��������ه، وثانيهم��������ا توفير 
طري��������ق للطعن أمام جهة قضائية مس��������تقلة، في 
قرارات ف��������رض العقوبة. ويكش��������ف واق��������ع الحال 
وع��������دد الدع��������اوى املث��������ارة أم��������ام محاك��������م قضاء 
املوظفني عن انتهاكات عديدة تطال الضمانات 

الواجب توفرها للموظ��������ف حيث تصدر العديد 
م��������ن العقوب��������ات بح��������ق املوظف��������ني، دون أن يت��������م 
التحقيق معهم من قبل اللجان التحقيقية. ودون 
أن يت��������اح لهم تقديم ما لديهم م��������ن أوجه الدفاع 
ع��������ن أنفس��������هم. وما يط��������ال الكثير م��������ن املوظفني 
م��������ن عقوبات مقنع��������ة تحت مس��������ميات مختلفة، 
وبداعي املصلحة العامة. كما أن قانون انضباط 
موظف��������ي الدولة نفس��������ه قد خرق تل��������ك الضمانة 
حني ن��������ص على إمكانية قي��������ام الوزير أو رئيس 
الدائرة بفرض عقوبات معينة دونما حاجة إلى 
تشكيل لجنة تحقيقية بل ُيكتفى باالستجواب، 
والذي لم يبني ش��������كله األمر الذي يجيز أن يكون 
االس��������تجواب ش��������فويا؟ وتتولى محاك��������م قضاء 
املوظف��������ني املرتبطة ب��������وزارة الع��������دل اختصاص 
النظ��������ر في الطعون املوجهة ض��������د قرارات فرض 

العقوبة.
وذل��������ك ما يمث��������ل ف��������ي رأي الكثيري��������ن خرقا آخر 
ا  لضمان��������ات املوظ��������ف ك��������ون وزارة الع��������دل جزء

م��������ن الس��������لطة التنفيذي��������ة التي يطع��������ن املوظف 
في الق��������رارات الص��������ادرة منها، فيك��������ون املوظف 
الذي ينع��������ى على اإلدارة تعس��������فها في معاقبته 
)كاملستجير من الرمضاء بالنار(. لذلك يقتضي 
األم��������ر أن يتول��������ى الفصل في تل��������ك الطعون جهة 
قضائية مس��������تقلة ضمانا للحي��������اد. مع التنويه 
إلى أن الكالم الس��������ابق ال يقلل م��������ن أهمية الدور 
الكبير الذي تقوم به محاكم قضاء املوظفني في 
الوقت الحاضر. وذلك ماتش��������هد ب��������ه العديد من 
األحكام التي أعادت الحق إلى نصابه وأنصفت 
املوظفني، ولكننا نبحث عن الوضع األمثل وفقا 

ملا استقرت عليه تجارب الدول.
وحس��������نًا فعل املش��������رع العراقي حني س��������ار قدمًا 
بتش��������ريع قانون مجلس الدولة )قيد التش��������ريع(، 
وال��������ذي نص بموجب��������ه على فك ارتب��������اط محاكم 
قض��������اء املوظف��������ني والقض��������اء اإلداري ومجل��������س 
ش��������ورى الدول��������ة ب��������وزارة الع��������دل وجمعها تحت 
مس��������مى )مجلس الدولة( انسجامًا مع الدستور. 

لكن��������ه ل��������م يك��������ن موفقًا حني ن��������ص عل��������ى ارتباط 
مجل��������س الدولة برئيس الجمهورية والذي يمثل 
أحد جناحي السلطة التنفيذية )مع أن األسباب 
املوجبة نص��������ت على فصل القض��������اء اإلداري عن 
السلطة التنفيذية(. وكان األجدر به أن ينص على 
اعتباره جهة قضائية مستقلة، كما فعل املشرع 
املص��������ري خاصة وأن النص على إنش��������اء مجلس 
الدول��������ة ورد في الفصل الثال��������ث من الباب الثالث 
من الدس��������تور العراقي والذي ج��������اء تحت عنوان 
)السلطة القضائية(وهو ما يشي بأنه أراد لهذه 
املؤسسة أن تكون من مكونات السلطة القضائية 
ضمانا لحي��������اد اكبر ورقابة أش��������د صرامة تجاه 
تعس��������ف اإلدارة. وبتحقق تل��������ك الضمانات تكون 
األج��������واء أكث��������ر مالئمة لس��������يادة الع��������دل اإلداري.
ويبق��������ى مجل��������س الدول��������ة كما يقول الس��������نهوري 
"الغوث الذي يفزع اليه األفراد والجماعات...وهو 
الحليف الطبيعي لإلدارة وصديقها األمني الذي 

يسمع لها ويشير عليها".

القاضي عامر حسن شنتة

العدل اإلداري 

املوظف عنصرًا أساسيًا في 
نجاح اإلدارة العامة بأداء 

مهامها، األمر الذي ينعكس 
في النهاية سلبًا أو إيجابًا 

على مستوى الخدمات املقدمة 
للجمهور. 

واملوظف عند أدائه لواجباته 
قد تصدر منه أفعاال ترتب 

)مسؤولية انضباطية(، وقد 
تصل في بعض األحيان إلى 
مستوى األفعال التي ترتب 

املسؤولية )الجزائية أو 
املدنية(، 

يعد

خطاب قانوني

ملا يزل

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.

مجموعة قواعد الزامية تحدد ما يجب أن تكون عليه الس��������لوكيات داخل املجتمع 
وهي قواعد معدة مس��������بقا لتوفير االمن االجتماعي وهذه القواعد قد تكون بشكل 
خطاب إخباري الزامي كاملادة 1 من دس��������تور جمهورية العراق التي نصت على أن 

العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي.

النظام القانوني

 وه��������ذا النص أخبرنا بم��������ا يجب أن يكون 
عليه نظام الحك��������م في العراق وليس ألحد 
أن يغير ش��������كل هذا النظام الدستوري وقد 
تكون القاع��������دة القانونية زجري��������ة كاملادة 
405 من قانون العقوبات التي نصت على 
معاقبة كل من يقتل نفس��������ا عمدا بالسجن 
املؤب��������د أو املؤقت ولم يكتف املش��������رع بمنع 
القتل بل قرنه بعقوبة زجرية ردعية وسواء 
أكانت لغة الخط��������اب القانوني إخبارية أم 
زجري��������ة أم تنظيمية فإنها تهدف إلى بناء 
س��������ياج من القيم واملب��������ادئ والنظم تحيط 
باملجتمع لتحقيق األمن والعدل واملساواة 
ولترس��������م نص��������وص القان��������ون واقع��������ا كما 

تريده السلطة التشريعية للدولة.
 لك��������ن الس��������ؤال الذي كثي��������را ما يث��������أر بهذا 
الصدد هو س��������ؤال القان��������ون والواقع ومن 
منهم��������ا يصن��������ع ويس��������ير اآلخ��������ر وه��������ل أن 
القان��������ون هو انع��������كاس ملتطلب��������ات الواقع 
وحاجت��������ه أم أن الواقع هو لوحة ترس��������مها 

وتشكلها النصوص القانونية؟
 وباعتق��������ادي ف��������ان العالق��������ة ب��������ني الواق��������ع 
والقان��������ون عالق��������ة تكاملي��������ة جدلي��������ة أزلية 
متبادل��������ة و متش��������ابكة يس��������اهم كل منه��������ا 
في رس��������م وتحدي��������د مالمح اآلخر وش��������كله 

وما ينبغي أن يكون عليه فاإلنس��������ان منذ 
والدت��������ه ومجيئ��������ه لواقع الحي��������اة يخضع 
لقانون األحوال املدنية وقانون الجنس��������ية 
فيج��������ب أن يس��������جل للمول��������ود اس��������م ولقب 
وتاريخ تولد ثم يخضع لقوانني املؤسسة 
التربوي��������ة ف��������ي امل��������دارس حتى يص��������ل إلى 
درج��������ة انصهاره ف��������ي قوان��������ني الوظيفة ان 
كان موظفا أو القوانني التي تحكم القطاع 
الخ��������اص ان لم يكن كذلك وتصل به األمور 
للخض��������وع لقوان��������ني التقاع��������د او الضمان 
االجتماع��������ي  وكل هذا القواع��������د القانونية 
الت��������ي يخضع له��������ا الف��������رد تمثل س��������ياجا 

قانونيا يحيط بحياته وينظمها.
  وم��������ع مث��������ل ه��������ذه القوان��������ني التنظيمي��������ة 
نس��������تطيع الق��������ول ان القان��������ون ه��������و ال��������ذي 
يرس��������م للواق��������ع جادته التي يس��������ير عليها 
ويسهم في رسم الواقع الحياتي وتشكيله 
وعلى الجان��������ب اآلخر وفي اط��������ار القانون 
الجنائ��������ي نجد أن الواقع هو الذي يس��������هم 
في صياغ��������ة  الخط��������اب القانوني العقابي 
وتحديد مضمونه تماش��������يا مع مقولة أن 
القوانني العقابية ه��������ي ردة فعل للجريمة 
ف��������ان ما يش��������هده الواق��������ع من أفع��������ال تخل 
باألم��������ن االجتماعي يب��������رز الحاجة اليجاد 

املعالجات والتصدي لها ثم يتجه املشرع 
مرغما بعد ذلك إلجراء تغيير على انظمة 
قوانين��������ه العقابية بالتعدي��������ل أو اإلضافة 
ليتمك��������ن من مواجه��������ة الجريمة وتقويض 
أثرها فالنص��������وص القانونية التي تعاقب 
على ارتكاب الجرائ��������م اإللكترونية لم تكن 
موج��������ودة ف��������ي النظ��������م العقابي��������ة القديمة 
وه��������ي نص��������وص فرضه��������ا واق��������ع التق��������دم 
التقني والتكنولوجي الذي ش��������هده مجال 
االتصاالت وأجهزة الحاس��������وب والهواتف 
النقالة وبرامج شبكة اإلنترنت والتواصل 
البع��������ض  أس��������اء  والت��������ي  االجتماع��������ي 
اس��������تخدامها ولج��������أ إلى ارت��������كاب الجرائم 
بواس��������طتها  كجريمة قرصنة الحسابات 
االلكتروني  االرهاب  واملعلومات وجريمة 
ولعجز النصوص العقابية التقليدية عن 
مواجهتها لجئت الكثير من الدول إلى سن 
قوان��������ني للجرائم اإللكتروني��������ة  وهنا نجد 
أن الواق��������ع هو من يفرض تش��������ريع قوانني 
محددة ويفرض في ذات الوقت ما يجب أن 
يكون عليها مضمونها  ومن ذلك نلتمس 
العالق��������ة التبادلي��������ة  الكبي��������رة ب��������ني الواقع 
والقانون فأي منهما م��������ن املمكن أن يكون 

مساهما في تكوين اآلخر وتشكيله.
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)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية 
الصادرة من محكمة التمييز االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

املعارض��������ة الصادرة من قبل الهيئة 
لالث��������ار والت��������راث لش��������مول العق��������ار 
بقانون االثار والتراث رقم 55 لسنة 
2002 ه��������و قيد يرد على حق امللكية 
ف��������ي االنتفاع في العقار وال يعد من 

قبيل العيوب الخفية .

القرار:
ل��دى التدقيق واملداولة وجد أن الطعن التمييزي 
مقدم ضمن املدة القانونية لذا قرر قبوله شكال 
و عن��������د عطف النظ��������ر على الحك��������م املميز وجد 
أن��������ه صحيح ومواف��������ق الحكام القان��������ون ذلك ان 
املعارض��������ة الص��������ادرة من قب��������ل الهيئ��������ة العامة 
لالثار و التراث لشمول العقار بقانون االثار و 
التراث رقم 55 لسنة 2002 هو قيد يرد على حق 
امللكية في االنتفاع في العقار موضوع الدعوى 
و ال يع��������د م��������ن قبيل العي��������وب الخفية ل��������ذا قرر 
تصديق الحكم املميز ورد العريضة التمييزية 
مع تحميل املميز رس��������م التميي��������ز وصدر القرار 
باالتفاق في 26/جمادى االخرة/1438ه� املوافق 

2017/3/26م. 

)2(
املبدأ:
العبرة.

القرار: 
ف��������ي منح الحقوق التقاعدية تكون على الدرجة 
الوظيفي��������ة املحال به��������ا املتقاعد عل��������ى التقاعد 

وليس الدرجو الوظيفية التي عني بها .
ل��������دى التدقيق واملداول��������ة من الهيئة املوس��������عة 
املدنية في محكم��������ة التمييز االتحادية وجد ان 
الطع��������ن التمييزي مقدم ضمن امل��������دة القانونية 
قرر قبوله ش��������كاًل ولدى عطف النظر في القرار 
املميز وجد انه صحيح وموافق للقانون كونه 
ج��������اء اتباع��������ًا لقرار النق��������ض الص��������ادر عن هذه 
الهيئة بعدد 393/الهيئة املوسعة املدنية/2015 
ف��������ي2015/12/30 حي��������ث اتبع مجل��������س تدقيق 
قضاي��������ا املتقاعدين ما رس��������مه له ق��������رار النقض 
التمييزي بعد ان تبني من االضبارة التقاعدية 
ان املمي��������ز/ املعت��������رض )خ. ع. ح( م��������ن موالي��������د 
1940/7/1 وتم تعيينه باملرس��������وم الجمهوري 
رقم )1( في 2004/7/1 بوظيفة سفير في وزارة 
الخارجية ثم نس��������ب للعمل بدرجة مدير مكتب 
رئيس الجمهورية وأحيل الى التقاعد باعتباره 
مدي��������رًا ملكت��������ب رئي��������س الجمهوري��������ة بموج��������ب 
املرس��������وم الجمهوري رقم )77( في 2005/7/25 
وال��������ذي لم يتضمن احالته الى التقاعد بوظيفة 
س��������فير وحي��������ث ان درج��������ة مدير مكت��������ب رئيس 
الجمهورية ال تدخ��������ل ضمن الدرجات الخاصة 
وبم��������ا ان العبرة ف��������ي منح الحق��������وق التقاعدية 
تكون على الدرجة الوظيفية املحال بها املتقاعد 
الى التقاعد وليس على الدرجة الوظيفية التي 
عني به��������ا فيكون بذلك طل��������ب املميز/ املعترض 
بص��������رف راتبه التقاعدي باعتب��������ار وظيفته من 
الدرجات الخاصة ال س��������ند له م��������ن القانون. لذا 
قرر تصديق القرار املميز ورد الطعن التمييزي 
وان للممي��������ز/ املعت��������رض ح��������ق مراجع��������ة هيئة 
التقاعد الوطني��������ة وتقديم طلب فيما اذا تحقق 
ل��������ه بعد ذلك ان كان لطلبه مقتضى من القانون 
بس��������بب تصحيح املرسوم الجمهوري رقم )77( 
في 2005/7/25 الخ��������اص باحالته الى التقاعد 
وصدر القرار باالتفاق في 20/شعبان/1438ه� 

املواف�ق 2017/5/16م.

)3(
املبدأ:

توق��������ع املتهم لنتائ��������ج فعله وقبوله 
املخاطرة بذلك يجعله مسؤواًل عن 

جريمة القتل املقترنة بالشروع.

القرار:
ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة 
الجزائي��������ة في محكم��������ة التميي��������ز االتحادية 
وج��������د ان الق��������رار الص��������ادر بالدع��������وى 2145/

محكم��������ة  م��������ن   2016/5/24 ف��������ي  ج2015/4 
جناي��������ات الرصاف��������ة باالصرار عل��������ى قرارها 
الصادر ب��������ذات الدعوى بتاري��������خ 2015/9/3 
والقاض��������ي بادان��������ة املته��������م )ع. ص. ح( وف��������ق 
أحكام امل��������ادة 1/406/ز قانون العقوبات عن 
جريمة قت��������ل املجنى عليه )ع . ع. ن( واصابة 
الطفل )ح. ن. س( والحكم عليه بالسجن ملدة 
خمس عش��������ر س��������نة صحيح وموافق ألحكام 
القانون ملا اس��������تند اليه من اس��������باب ذلك الن 
الثابت من وقائع الدع��������وى وادلتها تحقيقًا 
ومحاكمة ان��������ه وبتاريخ الح��������ادث املصادف 
2012/11/2 كان املته��������م ومجموعته قادمني 
من منطقة آمرلي بعد اش��������تراكهم في عملية 
تحريرها وانه كان يحمل سالح غدارة وعند 
الوصول الى محل الحادث قام مع مجموعته 
باطالق النار عش��������وائيًا ف��������ي الهواء ابتهاجًا 
باملناس��������بة حيث اسفر ذلك عن مقتل املجنى 
علي��������ه واصابة الطف��������ل ه��������ذه الوقائع وردت 
بأقوال املدعني بالحق الش��������خصي واملصاب 
واعت��������راف املتهم بتل��������ك التفاصيل وهي ادلة 
قانوني��������ة كافي��������ة الدانته وفق م��������ادة التهمة 
ذلك الن املتهم قام باطالق النار وس��������ط جمع 
م��������ن املواطنني قاباًل املخاط��������رة بامكانه قتل 
او اصاب��������ة احدهم وان توق��������ع املتهم لنتائج 
فعله وقبوله املخاطرة بذلك يجعله مسؤواًل 
ع��������ن جريمة القت��������ل املقترنة بالش��������روع وهو 
ما توصل��������ت اليه املحكمة بقرار املش��������ار اليه 
عليه ق��������رر تصديق كافة الق��������رارات الصادرة 
بالدعوى ورد الطعن التمييزي وصدر القرار 
باالكثرية اس��������تنادًا ألحكام املادة )259/أ/1( 
من قان��������ون أصول املحاكم��������ات الجزائية رقم 
23 لسنة 1971 املعدل في 1/شعبان/1438ه� 

املواف�ق 2017/4/27م.

)4(
املبدأ:

فعل املتهم يش��������كل نش��������اط اجرامي 
زمان��������ي  تعاص��������ر  لوج��������ود  واح��������د 

ومكاني .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن قب��������ل الهيئة 
محكم��������ة  ان  وج��������د  الجزائي��������ة  املوس��������عة 
الجنايات املركزية/ه� 2 قررت بالعدد 2860/

ج2012/2 وتاريخ 2014/1/29 تجريم املتهم 
)س.ع.ح.س( عن تهمت��������ني كل واحدة منهما 
وف��������ق احكام املادة الرابع��������ة/1 وبداللة املادة 
الثانية/1 ،8 من قانون مكافحة االرهاب رقم 
13 لسنة 2005 وحكمت عليه باالعدام شنقا 
حتى املوت عن كل واحدة منهما. ويتلخص 
الح��������ادث كم��������ا اظهرته وقائ��������ع الدعوى بانه 
وبتاريخ 2007/4/6 تعرض املجنى عليهما 
)ز.ج.ب( وول��������ده )ط.ز.ج( ال��������ى حادث خطف 
م��������ن دارهم��������ا في منطق��������ة املهدي��������ة / الثانية 
في ال��������دورة وت��������م التوجه بهما ال��������ى منطقة 
االسكان الشعبي وقتلهما قرب مدرسة بالط 
الش��������هداء في الدورة وقد عثر على جثتيهما 
في مستش��������فى اليرموك بتاريخ 2007/4/18 

ول��������دى القبض على املتهم املذكور اعاله فقد 
اعترف بارتكابه عدة جرائم ارهابية ومنها 
الجريم��������ة موض��������وع ه��������ذه الدع��������وى وتعزز 
اعتراف��������ه بالكش��������ف ملحل الح��������ادث ومحضر 
كش��������ف الداللة وش��������هادتي الوف��������اة للمجنى 
عليهم��������ا وه��������ي ادل��������ة كافية للتجري��������م اال ان 
املحكم��������ة ق��������د اخطات ف��������ي تطبي��������ق القانون 
تطبيقا صحيحا ذلك ان املجنى عليهما قد 
تم خطفهما سوية من دارهما يوم 2007/4/6 
لذا فان فعل املتهم يش��������كل نش��������اطا اجراميا 
واح��������دا لوج��������ود تعاص��������ر زمان��������ي ومكاني 
وبالتال��������ي فاملقتضى توجي��������ه تهمة واحدة 

عم��������ال باحكام املادت��������ني 132/أ و 188/ب من 
قان��������ون اصول املحاكم��������ات الجزائية وحيث 
ان محكمة املوضوع لم تالحظ ما تقدم مما 
يس��������توجب نقض كاف��������ة الق��������رارات الصادرة 
بالدع��������وى بغية توجيه تهم��������ة واحدة عليه 
قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى 
واعادته��������ا ملحكمتها بغية اج��������راء املحاكمة 
مج��������ددا على ضوء ما تق��������دم ، وصدر القرار 
باالتفاق اس��������تنادا الحكام املادة )259/أ/7( 
م��������ن قان��������ون اص��������ول املحاكم��������ات الجزائي��������ة 
رقم 23 لس��������نة 1791 املع��������دل في 29/جمادى 

االولى/1438ه� املواف�ق 2017/7/26م.
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موجز المحاكم

القاضي جعفر كاظم المالكي 
ان اصط��������الح الظاه��������ر يعد م��������ن املصطلح��������ات الغامضة التي 
تتضم��������ن معاني عديدة . ففي اللغة يقصد به ) صفة ملا يبدو 
واضحًا( أي املحسوس الذي تدركه الحواس , وهذا ما يطلق 
علي��������ه بالظاهر املادي . وقد يقصد به م��������ا يبدو خالفا ملا هو 
علي��������ه . أي ال��������ذي يكون وهما او خدعة أي  ه��������و ما يعتقد في 

وجوده وهذا ما يطلق عليه بالظاهر املعنوي.
 اما من الناحية القانونية فيقصد به )) املحس��������وس املخالف 
للحقيقي��������ة , و الذي يوهم بانه مرك��������ز يحميه القانون (( وقد 
تناول قانون االثبات هذا املفه��������وم في املادة 7/ ثانيًا بالقول 
)) املدع��������ي هو من يتمس��������ك بخالف الظاه��������ر , و املنكر هو من 
يتمس��������ك بإبق��������اء االص��������ل (( و الظاه��������ر بهذا املعنى يس��������تمد 
العناص��������ر املكون��������ة له م��������ن املعنيني املادي و املعن��������وي . وهنا 
تتحرك البوصلة في تحديد مركز الخصوم من خالل الطرف 
املكلف باإلثب��������ات . اذ ان القاعدة او االص��������ل العام التي اخذت 
بها غالبية التش��������ريعات هي البينة على م��������ن ادعى و اليمني 
عل��������ى من انك��������ر , أي يتحمل املدعي وحده ع��������بء االثبات وهو 
املكل��������ف به قانونًا , وهذا ما صرحت ب��������ه الفقرة اوال من املادة 
اع��������اله  حيث نصت )) البينة على من ادعى و اليمني على من 
انك��������ر (( و بناًء على ذل��������ك اصبح لزاما تحديد من هو املدعي . 
اذ ان النظرة الس��������طحية لهذه املادة تذهب الى تكليف املدعي 
دائم��������ًا بعبء االثب��������ات , وهذا يجافي الص��������واب اذ ال يلزم من 
كان مدعيا في صورة الدع��������وى على اقامة الحجة الن املدعى 
علي��������ة في معظم االحوال ال يلتزم جان��������ب الصمت او الوقوف 
في موقف س��������لبي ,  اذ لي��������س العبرة في ص��������ورة الدعوى في 
تحدي��������د املدع��������ي و املدعى عليه وانما العب��������رة بالحقيقة , الن 
معرفة املدعي الحقيقي و املدعى عليه تتعلق بطبيعة مزاعم 
الخص��������وم في الدعوى , فمن زعم اثن��������اء جريان املرافعة زعمًا 
يخال��������ف مجرى العادة او مقتضى الظاهر ) أي احدث تغييرًا 
في املرك��������ز القانوني للظاه��������ر( ويكون هو املدع��������ي الذي يقع 

عليه عبء االثبات.
 وم��������ن يقف موقف املنك��������ر ملزاعم خصمه فان��������ه ال يكون عليه 
اثب��������ات ما , فان اجاب الدعوى بقول يدفعها ويخالف الظاهر 
فيك��������ون عليه عبء اثبات دفعه , ف��������ان عجز جاز الحكم عليه , 
ألنه يكون قد اضاع على نفسه مركزه االصلي في الخصومة 
بخروج��������ه من االن��������كار و الدفاع الى االدع��������اء والهجوم . وهذا 
املب��������دأ يتفق م��������ع املنطق و العقل الن املدعي ع��������ادة يدعي امرًا 
خفيًا يستوجب اظهاره بالبينة , فالدعاء املجرد ال يخرج من 
كونه خبر , فاذا لم تدعمه بينة قال مرجح الحد االحتمالني , 
اما املدعى عليه فيتمسك بالظاهر , فال يحتاج الى تأييد اخر 
و ال يمك��������ن تكليفه باإلثبات . وهكذا يتقاذف الخصمان الكرة 
) على حد تعبير الدكتور عبدالرزاق السنهوري ( وكل منهما 
يدفعها الى خصمه الى ان يعجز احدهما عن ردها , فتسقط 
من يده ويس��������جل على نفسه الخسارة . وهذا هو دور الظاهر 

في تحديد املدعي او املدعى علية في الدعوى.

دور الظاهر في تحديد مركز 
الخصوم

نوافذ العدالة 

سالم مكي

ما تتع��������رض له الس��������لطة القضائية من هجم��������ة اعالمية وبعض 
األحيان شعبية، مرده الى امر واحد فقط: نقص الثقافة القانونية، 
اضافة الى االجندات السياس��������ية والحزبي��������ة التي تحاول بعض 
الكتل السياس��������ية تسويقها بواس��������طة وصوليني وسّذج لغرض 

تشويه صورة القضاء أمام الرأي العام.
 مجلس القضاء األعلى، ليس مؤسسة مالئكية، وال معصومة من 
األخطاء، فالقضاة بش��������ر ويخطئ��������ون احيانا، لكن اي خطأ؟ خطأ 
في تطبيق القانون وهذا يحتمل التصحيح، عبر لجوء املتضرر 
من الحكم الى الطعن به بالطرق املقررة قانونا. وربما ثمة أخطاء 

أخر، لكن اين تلك األخطاء من ممارسات باقي السلطات؟ 
الس��������لطة التنفيذية مس��������ؤولة عن تس��������يير امور الدولة، وحماية 
ارواح الناس، وتوفير مستلزمات العيش والخدمات وكل ما يهم 
املواطن. الواقع ينطق ويقول بكلمات اكثر بالغة من قول البعض 
الذي ال يصمد في صناديق االقتراع. الس��������لطة القضائية ليس��������ت 
بمعزل عن الظرف الذي يعيش��������ه البلد، فهي ج��������زء ال يتجزأ منه، 
بالتالي، ما يصيب باقي املؤسس��������ات البد ان ينال القضاء ش��������يء 
من��������ه، لكن رغم هذا، ف��������إن ظاهرة خطيرة كالفس��������اد مثال، تكاد ان 
تكون قاعدة في بعض املؤسسات الحكومية، لكنها ال تكاد تذكر 
في السلطة القضائية، فلو س��������ئلت عن نسبة وجود قاض فاسد 
بني مئات القضاة، لكان الجواب واحدا او ال احد. في حني ان اغلب 
وزراء الحكوم��������ات املتعاقب��������ة على الحكم بع��������د التغيير، متهمون 
بالفس��������اد. لألس��������ف، ثمة تيار داخل الفئة التي تدعي انها تحترم 
القانون والجهة التي تطبق القانون، تس��������عى الى تشويه صورة 
القضاء امام الرأي العام، ألس��������باب حزبية وفئوية ضيقة. فمثال، 
اصدرت احدى محاكم الجنح، قرارا بحبس مس��������ؤول محلي، تراه 
الجماهي��������ر مذنبا هنا اصبح القضاء منب��������را للحق، وان القضاة 
ش��������جعان وال تأخذهم في الحق لومة الئ��������م. قبلها تم الحكم على 
مس��������ؤول آخر نفس الجماهير تراه نزيها، ال يأتيه الباطل من اي 
جه��������ة، هنا اصبح القض��������اء، مناوئا للجماهير، يحابي الس��������لطة 
على حس��������اب الش��������رفاء. واملش��������كلة ان ال احد اطل��������ع على حيثيات 
قضية كل منهما، ولم يعرفوا ايا من األسباب التي ادت باملحكمة 
الى اص��������دار حكميه��������ا. ومثلها الكثي��������ر من الح��������االت، التي تريد 
بعض الجهات ان تجعل من القضاء ميدانا لتنفيذ اجنداتها. في 
حني ان القاضي ملزم بتطبيق القانون بش��������كل س��������ليم وبعيد عن 
اي ضغوطات. شجاعة القضاة، شاخصة، في شوارع العديد من 
املحافظات، حيث صور ش��������هداء الس��������لطة القضائية تدين كل من 
يتجاوز على اهم ش��������ريحة في املجتمع، وما حادثة االعتداء على 
احد قضاة التحقيق في البصرة قبل ايام اال دليل على ان القضاة 
يس��������يرون في الطريق الصحي��������ح. اذا: علينا الدفاع عن الس��������لطة 
القضائي��������ة، ألنها الحصن األخير الذي يلجأ اليه املواطن، واألمل 

املتبقي بوجود نزاهة حقيقية في بلد، يعاني من الفساد.

لماذا علينا دعم القضاء؟

عين قانونية

■ حضور االدعاء العام

ناق��������ش مجل��������س القض��������اء األعل��������ى ف��������ي 
جلس��������ته األخيرة ضرورة التأكيد على 
حضور عضو االدعاء العام في الدعوى 
البدائي��������ة التي تك��������ون الحكوم��������ة طرفًا 

فيها.
وق��������ال القاضي عب��������د الس��������تار بيرقدار 
املتحدث الرسمي ملجلس القضاء األعلى 
إن "املجلس أكد ضرورة حضور أعضاء 
االدع��������اء العام ف��������ي الدع��������اوى البدائية 
التي تكون الحكومة طرفًا فيها ملتابعة 

حسن سير اإلجراءات".
إل��������ى  ف��������ي حدي��������ث  وأض��������اف بيرق��������دار 
"القضاء" أن "حض��������ور االدعاء العام من 
ش��������أنه أيضًا الطعن باألحكام الصادرة 

ضد الحكومة ومؤسساتها املختلفة". 
وتابع املتح��������دث الرس��������مي أن "املجلس 
ش��������دد على ه��������ذه الخطوة الس��������يما في 
الدعاوى التي تخ��������ص أمانة بغداد من 
أجل الحفاظ على املال العام من الهدر".

■  دورة للتبليغ القضائي

أقام��������ت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف البصرة 
القضائي��������ني  للمبلغ��������ني  دورة  االتحادي��������ة 
خاص��������ة باملراكز التابعة ملديرية ش��������رطة أبو 

الخصيب. 
وقال نائب رئيس محكمة استئناف البصرة 
القاضي محس��������ن جميل جريح إلى "القضاء" 
إن "دورة نظمته��������ا االس��������تئناف في محكمة 
بداءة أبو الخصيب بإش��������راف القاضي األول 
للمحكمة لتطوير عمل املبلغني القضائيني". 
وأض��������اف جري��������ح أن "مدة ال��������دورة ثالثة أيام 
واملحاضرة بواقع ساعة ونصف يوميا، كما 
أنها اس��������تهدفت أربعة عش��������ر مبلغا وحضر 
فيه��������ا مبلغ��������ان ع��������ن كل مركز تاب��������ع ملديرية 

شرطة ابو خصيب".
وتاب��������ع أن "ثالثة قض��������اة تناوبوا ف��������ي إلقاء 
املحاض��������رات، الت��������ي تناولت ماهي��������ة التبليغ 
وامل��������دة  تبليغ��������ه  يح��������ق  ال��������ذي  والش��������خص 
القانونية وكانت املناقش��������ات حاضرة بشأن 

كل ما يتعلق بعملية التبليغ".

■  قضايا النزاهة 

أف��������ادت محكم��������ة تحقيق ف��������ي النج��������ف بأن 
تجاوز املوظف��������ني حدود واجباتهم هو أكثر 
املوضوع��������ات التي تش��������غل املحكم��������ة في ما 

يتعلق بقضايا النزاهة.
وقال قاضي محكم��������ة تحقيق النزاهة أحمد 
كاظم املوسوسي إن "أكثر القضايا التي ترد 
أمام امامنا تتعلق بتجاوز املوظفني حدود 
واجباتهم الوظيفية الس��������يما في ما يخص 

سلك الشرطة".
وأضاف املوسوي في تصريح إلى "القضاء" 
أن "املحكم��������ة نظ��������رت قضاي��������ا متنوعة منها 
م��������ا يتعل��������ق بملف��������ات فس��������اد في املش��������اريع 

االستثمارية".
ولفت قاض��������ي التحقيق إلى "حس��������م العديد 
من القضايا منها قضية مصرف بن عقيل"، 
مش��������يرا إل��������ى "إص��������دار محاك��������م الجناي��������ات 
والجن��������ح في النجف أحكام��������ا مختلفة بحق 
املدانني ف��������ي ملفات فس��������اد داخ��������ل املصرف 

الحكومي".

كتاب قضائي

ويوضح الكاتب األهمي��������ة البالغة لخطاب 
الضمان ف��������ي الحياة االقتصادية باعتباره 
نوعا م��������ن أنواع االعتم��������اد بالضمان الذي 

تقدمه املصارف لعمالئها.

وي��������رى الكات��������ب أن الحاج��������ة إل��������ى خطاب 
الضمان تنش��������أ كلما اتسع نطاق التعامل 
العالق��������ة  أط��������راف  وتباع��������دت  التج��������اري 
التجارية وخلت املعرفة الشخصية بينهم 

أو نتيجة اش��������تراط جهة رس��������مية حصول 
األم��������ر ال��������ذي تعاق��������د معه��������ا عل��������ى خطاب 
ضم��������ان من مص��������رف يتعهد في��������ه أمامها 
بالوف��������اء بمبل��������غ معني مت��������ى طالبته تلك 
الجهة بذلك، حيث يك��������ون تدخل املصرف 
بإصدار خطاب ضم��������ان مبعثا للثقة بني 
أط��������راف التعامل ملا يملكه من مالءة مالية 
وس��������معة تجارية ال تتوفر عادة في غيره 

من األشخاص الطبيعية واملعنوية . 
ويش��������ير الكاتب الى األهمية التي تحظى 
الحي��������اة  ف��������ي  الضم��������ان  خطاب��������ات  به��������ا 
االقتصادي��������ة م��������ن خ��������الل األرق��������ام الهائلة 
ملبالغ خطابات الضمان التي تشير إليها 
اإلحصائي��������ات املعدة لهذا الش��������أن س��������واء 

على صعيد خطابات الضم��������ان الداخلية 
او الخارجية بكونها بديال عن التأمينات 
النقدي��������ة الت��������ي يقدمها املق��������اول في عقود 

تنفيذ املشاريع.
ويج��������د الالم��������ي أن التوس��������ع الكبي��������ر ف��������ي 
اس��������تعمال خطاب��������ات الضمان في ش��������تى 
املجاالت وملختلف األغراض وزيادة حجم 
إصدارات املص��������ارف لهذه الخطابات جاء 
نتيجة لنمو العالقات التجارية واالنفتاح 
االقتصادي الذي يشهده العراق خصوصا 
بعد تحّول االقتصاد العراقي إلى اقتصاد 
الس��������وق، األمر الذي ساهم في تعزيز دور 
القطاع الخاص وجعله مس��������اهما رئيسا 
مع الجهات والدوائر الرس��������مية في تنفيذ 

املش��������اريع العام��������ة م��������ن مق��������اوالت وعقود 
وغيرها. ويتابع "االمر الذي جعل موضوع 
خط��������اب الضمان يحظ��������ى باهمي��������ة كبيرة 
في مجال الدراس��������ات القانونية للعمليات 
املصرفية واملش��������اكل العملية التي يثيرها 

التعامل بهذه االداة االئتمانية املهمة". 
ويع��������زز الكات��������ب ف��������ي مؤلف��������ه في دراس��������ة 
خطاب الضمان وم��������دى صالحية املصرف 
ف��������ي تنفيذه في ظ��������ل التطبيقات القضائية 
ملحكمة التمييز االتحادية ليساهم في بيان 
مكامن النقص والقصور في التش��������ريعات 
التي تناول��������ت موضوعه وباألخص قانون 
التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ 

والحلول املقترحة لها.

كتاب "خطاب الضمان" للقاضي جبار جمعة الالمي

صدر عن مكتبة الصباح كتاب للقاضي جبار جمعة الالمي بعنوان 
)خط��������اب الضم��������ان( وهو دراس��������ة قانونية تحليلي��������ة ألحكام خطاب 
الضم��������ان وتطبيقاته القضائية متضمنًا  ش��������رحًا الحكام العمليات 

املصرفية في القانون العراقي واملقارن.

بغداد/ القضاء

 ■ غالف 

الكتاب

النجف / مروان الفتالوي

أدى شجار بسيط في أحد محال 
األزياء وس��������ط مدينة النجف إلى 
مقت��������ل ش��������اب عش��������ريني والحكم 
على 5 جناة بأحكام تراوحت بني 

اإلعدام والسجن املؤبد.
وتفي��������د تفاصي��������ل القضي��������ة التي 
النجف  نظرتها محكمة جنايات 
بأن رجال وام��������رأة حاولوا إرجاع 
سلعة اشتروها من محل لأللبسة 
النس��������ائية في يوم س��������ابق فوافق 
الش��������اب الذي يعم��������ل بأجر يومي 
كبائع في املحل، لكن عند فحصه 
للبضاعة وجد أن بطانتها ممزقة 

فاعتذر عن إرجاعها.

الت��������ي  الدع��������وى  أوراق  وتذك��������ر 
حصل��������ت "القض��������اء" على نس��������خة 
منها أن الش��������اب تعّرض إلى كيل 
م��������ن الش��������تائم والس��������باب، وف��������ي 
األثناء خرجت املرأة ليدخل رجل 
آخ��������ر كان ينتظرهما في س��������يارة 
خ��������ارج املحل واعت��������دى مع رفيقه 
على الشاب بالضرب لكن األخير 
استطاع اإلفالت منهما الى محل 
ج��������اره ال��������ذي تدخ��������ل ومنعهم��������ا 
من االعت��������داء علي��������ه لتنتهي هذه 
املش��������ادة ويغادر املتهمان بعد أن 

هددا بالعودة مجددا.
اتص��������ل الش��������اب صاح��������ب املح��������ل 
باملال��������ك فأم��������ر األخي��������ر بإغ��������الق 
املح��������ال العائدة ل��������ه والذهاب إلى 

مرك��������ز الش��������رطة لتقديم ش��������كوى، 
ش��������ريكه  م��������ع  األخي��������ر  فذه��������ب 
وبرفتهما ش��������ابان م��������ن أصحاب 
املحال املجاورة كش��������اهدين على 
الحادثة لتحريك ش��������كوى اعتداء 
في مرك��������ز الغري ملكافحة اإلجرام 
اال أن أف��������راد حرس الب��������اب طلبوا 
منهم االتصال على خط الطوارئ، 
باملركز  أحده��������م  اتص��������ال  وعن��������د 
تلقوا طلبا بالعودة إلى محالهم 
في محل الحادث على أن تحضر 

مفرزة من الشرطة هناك.
دقيق��������ة  ثالث��������ني  حوال��������ي  وبع��������د 
حضرت س��������يارتان تقالن عش��������رة 
أشخاص كان من بينهم املتهمني 
منه��������م  ع��������دد  وكان  باالعت��������داء 

يحم��������ل أس��������لحة ناري��������ة فجددوا 
املش��������اجرة وقاموا بإط��������الق النار 
بشكل عش��������وائي حتى أطلق أحد 
املتهم��������ني رصاصة اس��������تقرت في 
رأس املجن��������ى عليه الذي كان أحد 
الش��������اهدين الذي��������ن ذهب��������ا برفقة 
صاحب املحل للتبليغ عن شكوى 

االعتداء.
حضرت القوات األمنية إلى مكان 
بالقبض على  الح��������ادث وقام��������ت 
املتهم��������ني وجرى تدوي��������ن األقوال 

ابتدائيا وقضائيا.
املتهم��������ون اعترف��������وا ب��������أن من قام 
بالش��������جار صديقهم هو من طلب 
منهم تجديد الشجار مع أصحاب 
املحالت فهرعوا الى محل الحادث 

وقام أحدهم باالعتداء على مالك 
املحل بواس��������طة عصا ثم توس��������ع 
الش��������جار ال��������ى اط��������الق العي��������ارات 

النارية.
وج��������دت محكم��������ة  م��������ن جانبه��������ا 
جناي��������ات كرب��������الء ان األدلة كافية 
ومقنعة إلدانة املتهمني وأصدرت 
حكما باإلعدام شنقا حتى املوت 
على امل��������دان بالقتل اس��������تنادا الى 
أح��������كام امل��������ادة 406 / 1 من قانون 
العقوبات، وكذل��������ك أصدرت قرارا 
مدان��������ني  أربع��������ة  عل��������ى  بالحك��������م 
اش��������تركوا في الجريمة بالس��������جن 
الق��������رار  أن  إل��������ى  الفت��������ة  املؤب��������د، 
التلقائي  ابتدائي خاضع للطعن 

في محكمة التمييز االتحادية.

خالف على "ثوب" يقتل شابا ويقضي باإلعدام والمؤبد آلخرين
تقوم الس��������فارة باإلنابة عن الدوائر القضائية العراقية بإبالغ ذوي الش��������أن 
بالدع��������اوى املقامة في املحاكم  العراقية وذلك عن طريق  إبالغ املدعى عليه  

بموعد املرافعة في الدعوى وتتولى ما يلي: 
* اذا كان الش��������خص )املدع��������ى  عليه( عراقيا وعنوان��������ه معروف تقوم البعثة 
باس��������تدعائه وإبالغ��������ه  باملوعد املحدد واخذ توقيعه عل��������ى نموذج التبليغ  
وختم التبليغ  والتوقيع  عليه من قبل السفير أو القنصل وإعادته، ويعتبر 

هذا التبليغ مهما إلجراء املحاكمة. 
* أو ان يق��������وم القنص��������ل بإرف��������اق  التبلي��������غ القضائ��������ي  بمذكرة  إل��������ى وزارة  
الخارجي��������ة  املعنية  لتقوم  بنقله إلى الجه��������ات القضائية  املعنية لتبليغه 

وإعادته واملصادقة عليه وتحديد تاريخ التبليغ.
أم��������ا اذا كان املدعى عليه غير عراقي فتقوم البعثة  بإبالغ وزارة الخارجية 

والرجاء منها تبليغه وإعادته بعد املصادقة عليه ويحدد تاريخ التبليغ.
أم��������ا تحليف اليمني  فيقوم القنصل باس��������تدعاء الش��������خص املعني باليمني 
ويتلو نص اليمني  على املواطن املطلوب ويطلب منه ترديده ملرتني ثم بعد 
ذل��������ك يتم تدوين عبارة )أدى اليم��������ني أمامي( ويتم توقيعه من قبل القنصل 
ويخت��������م بخت��������م  القنصلية ويوض��������ع التاريخ ويع��������اد إلى الدائ��������رة بكتاب 

رسمي.

كيف يتم التبليغ عن شخص في الخارج؟
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هو ضياء شيت خطاب احمد محمد من قبيلة املحامدة  
الدليمي��������ة، ولد  في مدينة املوصل  )محلة باب البيض( 
ع��������ام 1920 وهي  م��������ن محالت مدينة املوص��������ل العربية 

املوغلة في القدم.
كانت أسرته تمتهن تجارة الخيول وهي أسرة شريفة 
النس��������ب وضمت ثالثة أش��������قاء أبرزه��������م العالم واملؤرخ 

العسكري اللواء الركن محمود شيت خطاب.
نشأ القاضي ضياء شيت خطاب في بيئة علمية دينية 
فشب وشاب على العفة  والنزاهة  وشرف القصد وكان 
لتلك النش��������أة أثره��������ا في خلق رزانة ش��������خصيته وهمة 
عالية ونزاهة األداء الوظيفي  فكانت العدالة فيه فطرة 

من الله في قلبه وضميره.
أكمل دراس��������ته االبتدائي��������ة واملتوس��������طة واإلعدادية في 
املوص��������ل ع��������ام 1938 والتحق بكلية  الحق��������وق ليتخرج  
منه��������ا ع��������ام  1942 وتزوج  من س��������ليلة  أش��������هر عائالت  
املوص��������ل  وانجبت ل��������ه ثماني��������ة أوالد والتحق بجامعة 
جورج واش��������نطن ببثعة دراس��������ية  ونال منها ش��������هادة 

املاجستير في القانون املقارن  سنة 1963.
منح ش��������هادة تقديرية من كلي��������ة القانون جامعة بغداد 
في الذكرى ال�75 لتأسيس��������ها كما كرمت��������ه كلية القانون 
في العام 2008 باعتباره من خريجيها املميزين وكذلك 
ك��������رم في الذكرى املئوية  لتأسيس��������ها  واصدر عنه بيت 

الحكمة كتابا من تأليف الكاتب حميد املطبعي. 
م��������ارس في بداي��������ة حياته مهنة املحام��������اة ولجأ بعدها 
الى الوظيفة العامة كاتبا للضبط في املحاكم العراقية 
حت��������ى عني ع��������ام 1945 قاضيا في محكم��������ة بداءة هيت  
ونقل بعد عام الى محكمة بداءة عانة واس��������تمر سنتني 
نقل بعدها الى  محكمة  بداءة املوصل  وعمل أيضا في 
األحوال الشخصية واستمر للعام 1954 حيث نقل إلى 
بغ��������داد وكانت األهم في مس��������يرته القضائية حيث عني 

عضوا في محكمة التمييز عام 1979.
وقبل أن يترأس��������ها انت��������دب للعمل في دي��������وان التدوين 
القانوني عام 1975، أصدر اول نشرة للديوان التدوين 
القانون��������ي افتت��������ح عدده��������ا بمق��������ال )وأمره��������م ش��������ورى 

بينهم(.
أحي��������ل إل��������ى التقاعد  عن��������د بلوغه الس��������ن القانوني  عام 
1983، ولم يقتصر نشاطه على العمل القضائي بل امتد 

للتدريس والتأليف أيضًا.
وامتد نشاطه إلى مصر وتولى مناصب عدة ساهم من 
خالله��������ا في خدم��������ة العدالة في الع��������راق وكان لحضوره 
العلمي أثره في  انتخابه عضوا عامال في املجمع العلمي  
العراقي، سنة 1975 وضع مع زمالئه مصطلحات قانون 
املرافعات املدني��������ة وقانون التنظي��������م القضائي وقانون 

العقوبات وأصول املحاكمات الجزائية.

قضاة عراقيون

خطاب شيت  ضياء 
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