
بغداد / إيناس جبار

تروي إحدى النساء املنتميات إلى تنظيم داعش رحلتها 
ف��������ي عالم اإلره��������اب الذي ولجت إليه عب��������ر وظيفة غريبة 
وقاس��������ية، وهي العقوب��������ة بالعض ملن يخالف��������ن األحكام 

األصولية من نساء مدينة املوصل.
وحصل��������ت صحيفة "القضاء" على إف��������ادة املتهمة )ش. م. 
ر( الت��������ي روت فيه��������ا قصتها الكامل��������ة وعملها في ديوان 
الحس��������بة أح��������د تش��������كيالت تنظي��������م "داع��������ش" اإلرهاب��������ي 
رفق��������ة زوجها، وأف��������ادت املتهمة بأنها عراقية الجنس��������ية 

ومتزوجة م��������ن رجل عراقي وتس��������كن محافظة نينوى / 
ناحية بادوش.

وقالت املتهمة التي تقف أمام املحكمة الجنائية املركزية 
بتهمة اإلرهاب "بعد دخول داعش بش��������هرين إلى مدينة 
املوصل أقدم زوجي على االنتماء إلى التنظيم ومبايعة 
 لديهم وأوكلت ل��������ه مهام العمل في 

نّ
"الخليف��������ة" حتى عي

ديوان الحس��������بة". ومع��������روٌف أن ديوان الحس��������بة بمثابة 
ش��������رطة الش��������وارع يتولى مراقبة الناس والتضييق على 
حرياتهم ومحاسبة مخالفي أوامر وتعليمات التنظيم 
دة وفق أحكام فوري��������ة وينفذ عناصره  اإلرهابي املتش��������دنّ

عقوباتهم باملخالفي أمام الجمهور في األماكن العامة. 
وتضيف العضاضة أن "تنظيم داعش احتاج الى نس��������اء 
في ديوان الحس��������بة، وبعد حوالي ش��������هر واحد من عمل 
زوجي ف��������ي الدي��������وان وتحديدا في أيلول م��������ن عام 2014 
طلب من��������ي االنضمام إلى تنظيم داع��������ش والعمل معهم 
في ديوان الحس��������بة". وتواصل أن "حديث زوجي أقنعني 
نت  بمبايعة التنظيم واالنخراط في ديوان الحسبة إذ عينّ

للعمل في ما يسمى باألمنية". 
وعن ماهية عملها ضمن هذا الديوان قالت أم بكر "أوكلت 
إلي مهام تفتيش النساء ومراقبة سلوكهن وفيما إذا ما 

التزمن بتعليمات تنظيم داعش أم ال".
وأضاف��������ت "كنت أتولى محاس��������بة النس��������اء ممن يخالفن 
التعليمات مث��������ال إذا لم يلتزمن بلبس الحجاب والنقاب 
وتن��������ص التعليمات األصولية أيض��������ا على عدم الخروج 
إال برفقة محرم وعدم مزاولتهن ألي أعمال خارج املنزل 
حت��������ى وان كان��������ت تخص املن��������زل كتنظيفه أو اس��������تقبال 
 وااللت��������زام بجميع 

ٍّ
ضي��������وف بعلنية دون س��������تر أو تخف

األوامر التي يصدرها ديوان الحسبة".
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"العضاضة" أم بكر: أراقب نساء الموصل وأشد أسناني على المخالفات!
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القاضي عبد الستار بيرقدار

من القواعد املس��������لم به��������ا أن العلم بالقان��������ون مفترض وال عذر 
ألحد وال حج��������ة بالجهل بالقانون، وفي التطبيقات القضائية 
تعتبر ه��������ذه القاع��������دة قرينة قانوني��������ة قاطعة ال تقب��������ل إثبات 
ى ذلك أن علم الناس بأي قانون يصدر أو يعدل  عكس��������ها، مؤدنّ
مفت��������رض قانونا بعد نش��������ره في الجريدة الرس��������مية وال يقبل 
من أي ش��������خص أن يدفع بع��������دم اطالعه على القانون أو بجهله 
بنصوص��������ه وأحكامه، فهل كلنا يعلم م��������ا تحويه القواني من 
نصوص وأحكام تنظم حياتنا ومعامالتنا ولو حتى بالقواني 
الت��������ي نتعامل مع نصوصها بش��������كل كبير كقان��������ون العقوبات 
والقانون املدني وقانون الشركات والقانون التجاري وقانون 
العمل وغيرها، وهل كلنا يتابع ويقرأ الجريدة الرس��������مية وما 

تتضمنه من مواضيع قانونية مختلفة؟..
إذن، كي��������ف يمك��������ن أن نعمل عل��������ى إيصال املعلوم��������ة القانونية 
إلى جميع فئات املجتمع حتى يتس��������نى له��������م االطالع على ما 
يحكمه��������م وينظم معامالتهم ويحم��������ي مصالحهم من قواني 

وأنظمة؟
من أه��������م الوس��������ائل التي يمكن م��������ن خاللها إيص��������ال املعلومة 
القانوني��������ة إل��������ى األفراد وتوعيتهم ونش��������ر الثقاف��������ة القانونية 
هي وس��������ائل اإلعالم املختلفة ومن أهمه��������ا الصحافة املكتوبة 
وااللكتروني��������ة، والت��������ي هي الوس��������يلة املثلى لالتص��������ال بأفراد 
املجتمع إليص��������ال األخبار واملعلومات لألف��������راد على اختالف 

مستوياتهم.
تتميز الصحافة عن غيرها من وس��������ائل االتصال باملصداقية 
العالية، ذلك أن لها س��������حرها الخاص الذي يؤثر على القارئ، 
ت��������ه عدة مرات  باإلضاف��������ة إل��������ى أنها يمكن االحتف��������اظ به وقراء
وباإلم��������كان إعادة اس��������ترجاع املعلومة، على عكس الوس��������ائل 
األخرى كالتلف��������از واإلذاعة، كما أن الصدور الدوري للصحافة 
يعط��������ي األثر األكبر لتواصل قرائها مع م��������ا تصدره من أخبار 

ومعلومات.
للصحافة مهمة تنويرية أساس��������ية في تعريف أفراد املجتمع 
بأهمي��������ة القانون وض��������رورة تطبيقه وااللتزام ب��������ه، وتعريفهم 
بحقوقه��������م وواجباتهم وتنمي��������ة الوعي الحقوق��������ي للمجتمع 
املدن��������ي وتناول قضايا حقوق اإلنس��������ان والتوعي��������ة بالحقوق 
السياس��������ية واملدنية واالقتصادية والثقافية وترسيخ الوعي 
الديمقراط��������ي ورصد أوكار الفس��������اد والتقصي��������ر للوصول إلى 
معالجات جدية لجوانب التقصير بكل ش��������فافية وموضوعية 
من خ��������الل إثارة حراك قانون��������ي وترويج للقضاي��������ا الحقوقية 
املدنية لخل��������ق مجتمع مدني يفهم الحق��������وق واالختصاصات 

والواجبات.

الثقافة القانونية المفقودة

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

)JAMC(

hjc.idep2013@gmail.com

اإلفتتاحية

بغداد/ عدنان صبيح

 أكدت إحصائية رسمية تحصلت عليها 
ر بغداد ح��������االت االتجار  "القضاء" تص��������دنّ
بالبشر، مش��������يرة إلى أن هذه الجريمة في 
العاصمة ش��������كلت %50 من مجموعها في 
املحافظات. وأرجع قض��������اة ازديادها إلى 
"امتهان" االتجار من قبل عصابات تستغل 
الفتيات واألطفال، فيم��������ا رجح آخرون أن 
العامل االقتصادي والفقر هو أهم أسباب 
ازدياد هذه الحاالت، الفتي إلى أن العوز 

دفع عائالت إلى طرح أبنائها للبيع.

  وذك��������رت إحصائي��������ة س��������نوية يصدرها 
مجلس القض��������اء األعلى أن محاكم العراق 
س��������جلت جرائم االتجار بالبشر في أغلب 
املحافظ��������ات خالل العام املاض��������ي والبالغ 

عددها ما يقارب 200 جريمة.
وبينت اإلحصائية تقدم محافظة بغداد 
بنس��������بة 50 % من مجموع ع��������دد الجرائم 
ف��������ي الع��������راق، وان عدد الذك��������ور الضحايا 
في بغداد بل��������غ 91 ضحية أغلبهم أطفال، 

يقابله 80 ضحية من اإلناث. 
خل��������و  اإلحصائي��������ة  س��������جلت  بينم��������ا 
محافظ��������ات النج��������ف وكرك��������وك وديال��������ى 

واألنبار والبصرة واملثنى من أي دعوى، 
باملرتب��������ة  القادس��������ية  محافظ��������ة  وتأت��������ي 
الثاني��������ة، بينما خلت محافظ��������ة بابل من 
املتاجري��������ن بالبش��������ر الذك��������ور واقتصرت 
نسبة الضحايا فيها خالل العام املاضي 

على اإلناث فقط.
وبحث��������ا ف��������ي األس��������باب التي ت��������ؤدي إلى 
ارت��������كاب ه��������ذه الجرائ��������م قال��������ت قاض��������ي 
التحقيق ندى محمد عيس��������ى ان "الجانب 
االقتصادي احد االسباب املهمة لظاهرة 
االتجار بالبش��������ر، الن الفقر يدفع البعض 
الى بي��������ع أطفاله��������م للتخلص م��������ن أعباء 

الحياة بحسب فهمهم".
وأضافت عيسى في مقابلة مع "القضاء" 
أن "ابتع��������اد الن��������اس ع��������ن ال��������وازع الديني 
باعتب��������اره املوجه للحف��������اظ على الروابط 
العائلي��������ة قد يك��������ون واحدا من األس��������باب 
التي ادت إلى ازدياد هذه الحاالت السيما 
أن الكثير من أدوات التنشئة االجتماعية 
انحرفت عن أداء دورها الحقيقي في بناء 

هيكلية أساسية لوعي الناس".
وكش��������فت عيس��������ى أن "هن��������اك الكثي��������ر من 
ح��������االت االتج��������ار بالبش��������ر مرتبطة ببيع 
النس��������اء بناته��������ن عند ال��������والدة وإبدالهن 

بذك��������ر خوفا م��������ن النظ��������رة العائلية تجاه 
إنج��������اب اإلناث، وهو ن��������وع آخر من أنواع 
االتج��������ار بالبش��������ر"، فضال عن "اس��������تغالل 
الفتيات الصغار جنس��������يا وبيع أطفالهن 

خوفا من الفضيحة".
ولفتت إل��������ى أن "االتجار بالبش��������ر يحوي 
ع��������دة ان��������واع الغال��������ب منها املنتش��������ر في 
الع��������راق هو االتج��������ار باألطف��������ال، وهناك 
اتجار بالنساء الس��������تخدامهن في بيوت 

البغاء واملالهي وصاالت القمار".
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بغداد تتصدر قائمة "االتجار بالبشر" 
عن استغالل الفتيات واألطفال 

الفقر يدفع عائالت إىل طرح أبنائها للبيع

بغداد / سحر حسين

م��������ع أن القانون أل��������زم األزواج باإلنفاق على 
شريكاتهم، إال أن نساء كثيرات، موظفات أو 
عام��������الت، يقع على عاتقه��������ن تحمل تكاليف 
املعيش��������ة. وأف��������رزت الوقائ��������ع القضائي��������ة أن 
بع��������ض الرجال يفض��������ل الزواج م��������ن موظفة 

لتحم��������ل األعباء املالية بدال عنهم، الس��������يما 
أن أغلب النس��������اء يقبلن بهذه الزيجات طردا 

لشبح العنوسة.
وفيما ذكر ق��������اض أن "للمرأة عند االنفصال 
ح��������ق املطالب��������ة بنفقاته��������ا الت��������ي بذلتها في 
بيت الزوجية قبل س��������نة واح��������دة من تاريخ 
الدع��������وى"، لف��������ت باح��������ث اجتماع��������ي إلى أن 

القانون العراقي اعتبرها "متبرعة".
وقال قاضي األحوال الش��������خصية في مدينة 
الصدر عم��������اد العكيلي إن "املب��������دأ القانوني 
والش��������رعي نص على أن نفقة كل إنسان في 

ماله، إال الزوجة فنفقتها في مال زوجها".
القاض��������ي  أورد  كم��������ا  بالنفق��������ة  واملقص��������ود 
العكيل��������ي "ه��������ي م��������ا تتطلب��������ه املعيش��������ة من 

 ملب��������س ومس��������كن وأج��������رة تطبي��������ب بالقدر 
املعروف".

وأض��������اف العكيلي في حدي��������ث إلى "القضاء" 
أن "املادة 58 من قانون األحوال الش��������خصية 
رقم 188 لس��������نة 1959 تناولت مسألة النفقة 

بشكل مطلق".
التفاصيل ص2

الرجال ملزمون باإلنفاق لكن كثيرين يحملون زوجاتهم المسؤولية
بابل / مروان الفتالوي

لقي قانون املخدرات الجديد الذي شرعه 
مجل��������س الن��������واب ونف��������ذ مؤخرًا إش��������ادة 
قضائية، فيما لفت متخصصون إلى أن 
القان��������ون متكامل ال يكتف��������ي بالعقوبات 
فقط إنما بتنظيم آلية لجميع مؤسسات 
الدولة من أج��������ل مكافحة املخدرات، فيما 
أبدوا قلقهم م��������ن أن يبقى القانون "حبرًا 

على ورق".
وقال القاضي حس��������ي مب��������در إن "الواقع 
العمل��������ي غالبا م��������ا يفرز وقائ��������ع جديدة 
تحتاج إلى تحديث��������ات في القواني، ألن 
القانون ثاب��������ت والجرائ��������م متغيرة تبعًا 

للزمن".
وأض��������اف القاضي مبدر ف��������ي مقابلة مع 
"القضاء" أن "التشريعات العراقية عالجت 
ظاهرة املخدرات قبل أكثر من نصف قرن 

وذلك من خ��������الل إقرار قان��������ون املخدرات 
العراقي رقم )68( لسنة 1956 وعاقب هذا 
القانون على االتج��������ار والتعاطي"، الفتًا 
إل��������ى أنه "نظم املواد املخ��������درة في جداول 
خاصة لغرض حصرها، إذ يتم الكش��������ف 
الطبي عليها وكذلك للمتعاطي وفرض 

العقوبة بموجب ذلك".
وتاب��������ع مب��������در أن "األعوام الت��������ي أعقبت 
صدور هذا القان��������ون أفرزت وجود مواد 
وعقاقي��������ر جدي��������دة خارج تل��������ك الجداول، 
بعدها أخذت املحاكم تحقق وتحاس��������ب 
بموج��������ب ق��������رار مجل��������س قي��������ادة الثورة 
ال��������ذي   1994 لس��������نة   )39( رق��������م  املنح��������ل 
 اعتب��������ر املتاجرة بامل��������واد الطبية تخريبا 

اقتصاديًا".
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إشادة قضائية بقانون المخدرات الجديد

إرهابيون يروون هزائم داعش 
يف جرف النصر والفلوجة واملوصل

املعـونة القضائية.. مبدأ يعفي الفقراء 
245من رسوم احملاكم وكلف الدعاوى

القضاء واليونيسيف يدرسان جرائم 
األحداث يف معهد "التطوير القضائي"

كتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد

حريات الكرتونية

■ سعي لتطوير المعهد القضائي بعد ضمه لمجلس القضاء األعلى/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد / حيدر زوير

يعم��������ل مجلس القض��������اء األعلى 
عل��������ى تطوير املعه��������د القضائي 
بع��������د التحاق األخير ب��������ه، وذلك 
بضخ مناه��������ج جديدة وتطوير 
آليات الدراسة وفق خطة شاملة 
ص��������ادق عليها رئي��������س مجلس 

القضاء األعلى.
للمعه��������د  الع��������ام  املدي��������ر  وق��������ال 
هاش��������م  القاض��������ي  القضائ��������ي 
ض��������منّ  "قان��������ون  إن  الخفاج��������ي 
املعه��������د القضائي إل��������ى مجلس 
القضاء األعلى وضع املعهد في 
مكان��������ه الصحيح وأنهى الحالة 
املرفوضة في بقاء املعهد بعيدا 

عن املكان املفترض له".
وأضاف في حديث إلى "القضاء" 
أن "املعه��������د من��������ذ تأسيس��������ه هو 
ج��������زء من وزارة الع��������دل كما كان 
ا م��������ن هذه الوزارة،  القضاء جزء
و بع��������د التغيير الذي حصل في 
العام 2003 واس��������تقالل القضاء 
بق��������ي املعهد رغم أن��������ه جزء مهم 
م��������ن مجل��������س القض��������اء االعل��������ى 

ف��������ي وزارة الع��������دل إل��������ى أن ق��������ام 
بالتصوي��������ت  الن��������واب  مجل��������س 
على ضم��������ه إلى مجلس القضاء 
األعل��������ى مؤخ��������را بالق��������رار رق��������م 
)70( لس��������نة 2017". وعن طبيعة 
عم��������ل املعه��������د القضائ��������ي ذك��������ر 
القاض��������ي الخفاج��������ي أن "املعهد 
��������ة بإعداد  ه��������و املؤسس��������ة املعنينّ
القض��������اة واملدعي العامي، عبر 
دورة تخصصي��������ة يق��������وم عليها 
واألكاديمي��������ي  القض��������اة  كب��������ار 
القانونيي في الع��������راق، تعتمد 
على مناه��������ج رصينة ومتطورة 

ومتجددة".
 وبش��������أن خطوة ضمنّ املعهد إلى 
مجلس القضاء، أجاب الخفاجي 
األعل��������ى  القض��������اء  "مجل��������س  أن 
ه��������و املوقع الصحي��������ح للمعهد، 
وكونه اآلن تابعًا للمجلس فهو 
تحت إدارة الجهة األكثر إدراكا 
ألهمي��������ة وظيفت��������ه واألقدر على 
جعله في أفض��������ل أوضاعه على 

املستويات كافة".

التفاصيل ص2

خطة متكاملة لتطوير 
المعهد القضائي

بغداد/ القضاء

عل��������ى الرغم من س��������قوط أجزاء م��������ن محافظة ديال��������ى بيد تنظيم 
داع��������ش اإلرهاب��������ي خالل األع��������وام املاضي��������ة، إال أن محاكم ديالى 
حاول��������ت أن تبق��������ي أبوابه��������ا مفتوح��������ة أمام املواطني س��������واء في 
مواقع أصلي��������ة أم بديلة. وقدمت محكمة اس��������تئناف ديالى على 
س��������بيل ش��������رف الخدمة القضائية كوكبة من الشهداء والجرحى 

من قضاتها وموظفيها لتواصل عملها من دون توقف.
ويقول رئيس اس��������تئناف ديالى القاضي حس��������ي كاظم وس��������مي 
في حوار موس��������ع لصحيفة "القض��������اء" إن األحداث التي مرت بها 
املحافظ��������ة لم توقف املحكمة ول��������م تعطل أعماله��������ا، الفتا إلى أن 
محاك��������م ديالى بقيت تعم��������ل وتنظر دعاواها وتص��������در قراراتها 
بحرية غير آبهة بكل التأثيرات واألحداث التي مرت باملحافظة.

وتحدث رئيس االستئناف عن أهم القضايا التي تشغل املحاكم 

ف��������ي ديالى، الفت��������ا إل��������ى أن "الدعاوى الت��������ي تتعل��������ق بالعمليات 
اإلرهابي��������ة التي طال��������ت املحافظة هي أكثر ما ي��������رد الى املحاكم"، 
من غير أن ينس��������ى قضاي��������ا املخدرات والتهري��������ب الذي يضاعف 
من وجود دعاواها موقع ديال��������ى الجغرافي في منتصف البالد 

اضافة الى وجود معابر حدودية فيها.

الحوار كامال في الصفحات الداخلية

رئيس استئناف ديالى: حاكمنا نحو ألفي متهم باإلرهاب

فتحي الجواري
حرية قاٍض
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اختصاصات المحكمة الكمركية

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

عرف االختصاص بأنة املعيار الذي يحدد نطاق الوالية القضائية  وهي 
صالحية مباش��������رة الوظيفة القضائية بصوره عامة و الجهات املختصة 
أصال للنظر بجرائم الجنايات و الجنح هي محكمتي الجنايات و الجنح 
الت��������ي يكون لها االختصاص األصيل وفقا إلحكام املادة 137/أ من قانون 

أصول املحاكمات الجزائية املرقم 23 لسنة 1971 املعدل حيث جاء فيها:
 )املحاك��������م الجزائية هي محكم��������ة الجنح و محكم��������ة الجنايات و محكمة 
التميي��������ز و تختص هذه املحاك��������م بالنظر في جميع الدعاوي الجزائية إال 
ما استثني بنص خاص (  إال إن هذا األصل يرد عليه استثناء بان يخرج 
بع��������ض الجرائم ليحدد اختصاص النظ��������ر بها إلى محاكم أخرى بموجب 
نصوص قانوني��������ة صريحة تحدد ذلك االختصاص االس��������تثنائي للنظر 
بن��������وع معي من الجرائم لج��������ة قضائية معينة  إذ جاء ف��������ي املادة 2/ أوال 
م��������ن قانون مكافحة تهريب النفط و مش��������تقاته رقم 41 لس��������نة 2008انه : ) 
يحال على املحكمة الكمركية س��������ائق املركبة أو الزورق أو ربان الس��������فينة 
و مس��������تخدمو وس��������ائل النقل األخرى  ومن اش��������ترك معهم في ارتكابها (  
و قد يبرر اتجاه املش��������رع إلى ذلك بالتخص��������ص الذي يحتاجه من يخول 
النظر بهذه الدعاوى رغبة منه الخروج على األس��������اليب املألوفة من حيث 
الوس��������يلة  املستخدمة في ارتكابها أو من حيث مرتكبها لذا يعمد املشرع 
إلى إنشاء محاكم مختصة للنظر بنوع معي من الجرائم كاملحكمة الكمر 

كية  التي أنشاها بموجب القانون رقم 23 لسنة 1984 املعدل.
وق��������د انعقد االختص��������اص الوظيفي للنظ��������ر بالدعاوى املتعلق��������ة بجرائم 
تهريب النفط ومشتقاته  للمحكمة الكمركية باإلضافة إلى اختصاصها 
الوارد في املادة 246 من قانون الكمارك وهو الفصل في الدعاوى املتعلقة 
بالتهري��������ب  و الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل 
تحصيل الرس��������وم الكمر كية و الضرائب و التكاليف األخرى  و النظر في 
االعتراض��������ات على قرارات  التحصيل والتغريم عم��������ال بإحكام املادة 240 
م��������ن قان��������ون الكمارك  و النظر في قضايا وس��������ائل النقل التي اس��������تعملت 
في التهريب و كانت محورة أو معدة أو مس��������تأجرة لهذا الغرض  و التي 
تمت إحالتها إل��������ى املحكمة الكمر كية من قبل املدير العام للكمارك أو من 

يخوله.
ويتح��������دد عمل املحكمة الكمركية في ح��������دود االختصاص املكاني  لها إذ 
توج��������د أرب��������ع محاكم كمركية في الب��������الد حاليا وهي )املحكم��������ة الكمركية 
للمنطقة الوس��������طى  واملحكم��������ة الكمركية للمنطق��������ة الجنوبية و املحكمة 
الكمركية  للمنطقة الش��������مالية واملحكمة الكمركية للمنطقة الغربية( كما 
إن املحكم��������ة الكمر كية تختص بتأييد ق��������رار حجز األموال املنقولة و غير 
املقولة للمتهم الهارب في القضايا الكمركية  و ال يجوز للمحاكم األخرى 

أن تنظر في الدعاوى التي هي من اختصاص املحكمة الكمركية. 
وقد أعطى املش��������رع العراقي للمحكمة الكمركية س��������لطة بمستوى السلطة 
املمنوح��������ة ملحكمة الجنايات بموجب قانون أص��������ول املحاكمات الجزائية 
وم��������ع التط��������ور الهائل في إدخ��������ال البضائ��������ع نجد من الض��������روري تعديل 
قان��������ون الكمارك و التوس��������ع في اس��������تحداث املحاك��������م الكمركية خصوصا 
إن اختصاص��������ات املحكمة الكمر كية هي اختصاصات كثيرة و متش��������عبة 
نجدها في أكثر من قانون و  منها قانون األس��������لحة و قانون املخدرات و 
املؤثرات العقلية  و ملس��������اهمة املحكمة الكمركية في القضاء على التهريب 

و جرائم التخريب االقتصادي.
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بغداد/ إيناس جبار

منح املش��������رع العراقي املتعففي واملعوزين من املواطني 
املعون��������ة القضائي��������ة، وه��������ي إعفاؤهم من رس��������وم املحاكم 
وكل��������ف إج��������راءات الدع��������وى، وذلك عب��������ر طل��������ب يرفق مع 

إضبارة الدعوى بشرط ثبوت الفاقة.
وأكد قضاة أن املعونة مبدأ إنساني موجود في تشريعات 
عاملية أخرى، لكنهم أش��������اروا إلى ن��������درة وجود تطبيقات 
في املحاكم العراقية، وعزوا األسباب إلى الجهل بالثقافة 

القانونية.
وق��������ال القاضي س��������عد عيدان في مقابلة م��������ع "القضاء" إن 
"الكثير من التش��������ريعات واألنظمة أخ��������ذت بالعمل بمبدأ 
املعون��������ة القضائية ومن ضمنها القان��������ون العراقي، وهو 
وجه من الوجوه اإلنس��������انية  التي دأبت التشريعات على 
منحه إلى مستحقيه". ويعرف عيدان املعونة بأن "يعفى 
الفقي��������ر طالب اإلعان��������ة من الرس��������وم االبتدائية ورس��������وم 
استيفاء إقامة الدعوى والرسوم القضائية املترتبة على 
الطع��������ن باألحكام"، الفتا إل��������ى أن "طلبات املعونة نادرا ما 

تردنا على الرغم من ان التشريع قديم وموجود".
ويؤكد عيدان ان "املعونة القضائية استثناء من القاعدة 
العامة، فاملعروف أن أي دعوى ال تسير إجراءاتها اال بعد 
استيفاء الرس��������م القانوني لكن في هذه الحالة اإلنسانية 

ال تخضع للقاعدة العامة".
وعن شروط مستحقيها أوضح عيدان أن "طالب املعونة 
تش��������ترط في��������ه حالة الفق��������ر ووجوبها أي يج��������ب ان تكون 
مس��������تمرة طيلة فترة اس��������تمرار إقامة الدعوى القضائية 
ابت��������داء من تقديم الطلب، وإذا  أيس��������ر وتحس��������نت حالته 
املادي��������ة خالل مراحل الدعوى فله أن يس��������دد ما ش��������مل به 
من معونة". وعن اآللي��������ة املتبعة او اإلجراءات التي تمنح 
بها املعون��������ة القضائية قال عيدان: "يتوجب أن يطلب مع 
عريضة الدعوى إل��������زام املدعى علي��������ه بموضوع الدعوى 
كأج��������ر املثل او أتعاب املحام��������اة كتخلية ومنع املعارضة، 
ونظ��������را لثب��������وت فقر الحال يص��������در القاضي ق��������رار قضاء 

مستعجل على عريضة الدعوى يقرر شموله باملعونة".
 وتابع "هنا يأتي دور الحسابات في املحكمة التي تؤجل 
استيفاء الرسم القانوني عن طالب املعونة او إنها تعفيه 
بش��������كل نهائي هذا". من جانبه قال القاضي ضياء جبار 
الجابري "لم يرد تعري��������ف للمعونة إال انه أوردها قانون 
املرافعات على ش��������كل نصوص من املادة 293 حتى املادة 

298 ومن الباب الخامس".
وأض��������اف إل��������ى "القض��������اء" أن "املعونة ضمانة للش��������خص 
الذي ال يتمكن من دفع الرس��������وم التي تثقل كاهله، بحيث 
يمكنه املطالبة بحقه أمام القضاء، وقد رس��������مها القضاء 
وفق طريق قانونية معينة وكيفية منحها لألش��������خاص 
وخصصه��������ا القان��������ون للفق��������راء والذي��������ن ال يس��������تطيعون 
دف��������ع الرس��������وم القضائية ف��������ي الدعاوى وكذل��������ك الطعون 
املقدم��������ة بمقتضى القانون وكما أنها تمنح لألش��������خاص 

الطبيعيي وكذلك تمنح معنويا للبر واإلحسان".
ويستدرك الجابري "ومع أن القانون اشترط حالة ثبوت 
الفقر فقد وضع ش��������رطا آخر وهو احتمال كسب الدعوى 
وهي سلطة تقديرية للمحكمة تمنحها بحسب ما ترى".  
وزاد عل��������ى ذلك "يجب تقديم الطلب من الش��������خص الفقير 
او الذي ال يس��������تطيع دفع الرس��������وم القضائي��������ة للمحكمة 
املختص��������ة او الطع��������ن ويوضح في وقائ��������ع الدعوى وأدلة 
الثبوت او مرفق في طلبه ما يدل على فقره كما أش��������ارت 

املادة 294 الفقرة األولى".
ويمك��������ن إظهار ما يدل عل��������ى الفاقة من خ��������الل تأييد من 
املجل��������س البل��������دي أو األمان��������ة في العاصمة بغ��������داد يثبت 
فيه وضعه املادي، بحس��������ب الجابري الذي أفاد بأنه "من 
دون هذه الكتب ال نس��������تطيع تقديم املعونة، كون القانون 
العراقي شرط إقامة الدعوى بدفع الرسوم وأجاز املعونة 

القضائية باستثناء".
وع��������ن تطبيقاتها العملية، أوضح الجابري: "على صعيد 
الواقع وخبرتي لم أر تطبيقًا للمعونة القضائية"، ويعزو 
ذلك "ربما لجهل املواطني بموضوعة املعونة ومن يشمل 

يعتبر ذلك على سبيل التبرع او موقف إنساني ربما".

مسؤولوه أكدوا أن اجمللس أعّد خطة شاملة لتطويره

التحاق المعهد القضائي بمجلس القضاء األعلى 
ترسيخ لالستقاللية وتطبيق للدستور 

  

ويعمل مجل��������س القضاء األعلى 
على تطوير املعهد بعد التحاق 
األخير به، وذل��������ك بضخ مناهج 
جديدة وتطوير آليات الدراس��������ة 
وفق خطة شاملة صادق عليها 

رئيس مجلس القضاء األعلى.
للمعه��������د  الع��������ام  املدي��������ر  وق��������ال 
هاش��������م  القاض��������ي  القضائ��������ي 
ض��������منّ  "قان��������ون  إن  الخفاج��������ي 
إل��������ى مجلس  املعه��������د القضائي 
القضاء األعلى وضع املعهد في 
مكانه الصحي��������ح وأنهى الحالة 
املرفوضة في بقاء املعهد بعيدا 

عن املكان املفترض له".
 وم��������ن أج��������ل معرف��������ة نب��������ذة عن 
تأريخ املعه��������د حدثنا الخفاجي 
إن "املعه��������د القضائ��������ي تأس��������س 
سنة 1976 بعد أن كانت املحاكم 

هي من تقوم بترشيح املؤهلي 
منها من أجل اإلع��������داد كقضاة، 
وشكل تأس��������يس املعهد مرحلة 
متقدم��������ة ف��������ي بن��������اء املؤسس��������ة 

القضائية في العراق".
 وأضاف في حديث إلى "القضاء" 
أن "املعه��������د من��������ذ تأسيس��������ه هو 
ج��������زء من وزارة الع��������دل كما كان 
القض��������اء جزء من ه��������ذه الوزارة، 
و بع��������د التغيير الذي حصل في 
العام 2003 واس��������تقالل القضاء 
بق��������ي املعهد رغم أن��������ه جزء مهم 
من مجلس القض��������اء االعلى في 
وزارة الع��������دل إلى أن قام مجلس 
الن��������واب بالتصويت على ضمه 
األعلى  القض��������اء  إل��������ى مجل��������س 
مؤخرا بالقرار رقم )70( لس��������نة 

."2017

املعه��������د  عم��������ل  طبيع��������ة  وع��������ن 
القضائي ذكر القاضي الخفاجي 
ة  أن "املعهد هو املؤسس��������ة املعنينّ
واملدع��������ي  القض��������اة  بإع��������داد 
العامي، عب��������ر دورة تخصصية 
القض��������اة  كب��������ار  عليه��������ا  يق��������وم 
القانوني��������ي في  واألكاديمي��������ي 
الع��������راق، تعتم��������د عل��������ى مناهج 

رصينة ومتطورة ومتجددة".
 وبش��������أن خطوة ضمنّ املعهد إلى 
مجلس القضاء، أجاب الخفاجي 
األعل��������ى  القض��������اء  "مجل��������س  أن 
ه��������و املوقع الصحي��������ح للمعهد، 
وكونه اآلن تابعًا للمجلس فهو 
تحت إدارة الجهة األكثر إدراكا 
ألهمي��������ة وظيفته واألق��������در على 
جعله في أفض��������ل أوضاعه على 

املستويات كافة".

وعن خطة تطوير املعهد تحدث 
إج��������راءات عديدة  الخفاجي عن 
نفذه��������ا املجلس منه��������ا  "العمل 
على تطوير املناهج الدراس��������ية 
يتناس��������ب  بم��������ا  وتحديثه��������ا 
ومتطلب��������ات العم��������ل القضائ��������ي 
الحالي، وغير ه��������ذا نحن نعمل 
على تأهي��������ل بناي��������ة املعهد بما 
مؤسس��������ة  وكونه��������ا  يتناس��������ب 
أكاديمي��������ة ومعل��������م م��������ن معال��������م 

العاصمة بغداد".
 من جانبه، رأى القاضي ضياء 
جعفر مع��������اون مدير عام املعهد 
أن  التدريس��������ات  قس��������م  ومدي��������ر 
ال��������ى مجلس  انضم��������ام املعه��������د 
م��������ع  انس��������جامًا  "كان  القض��������اء 
أكد  ال��������ذي  العراق��������ي  الدس��������تور 
بش��������كل  القض��������اء  فص��������ل  عل��������ى 

كامل عن الس��������لطات التشريعية 
والتنفيذية، وهي خطوة جبارة 
القضاء والس��������لطة  بذل مجلس 
التشريعية جهود كبيرة القرار 
القان��������ون لغ��������رض التأكيد على 
ان الع��������راق متج��������ه نح��������و مب��������دأ 

استقاللية القضاء".
وأض��������اف جعفر إل��������ى "القضاء": 
"كان من املفترض الحاق املعهد 
القضائية  بالس��������لطة  القضائي 
منذ وقت طوي��������ل لكن طيلة تلك 
الفترة ل��������م يكن املعهد القضائي 
مرتبط��������ًا بش��������كل كامل ب��������وزارة 
الع��������دل حصرًا، ب��������ل كان مجلس 
القض��������اء االعل��������ى يش��������رف عليه 
بشكل مباشر باعتبار أن رئيس 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى ه��������و 
أحد رؤس��������اء السلطة القضائية 

وله إش��������راف بشكل مباشر على 
املعه��������د القضائي كون��������ه معنيا 

بتخريج الكوادر القضائية".
 وع��������ن التطلع��������ات املس��������تقبلية 
لعمل املعهد أكد أن "هناك خطة 
ش��������املة وكامل��������ة ت��������م إعداده��������ا 
وإتمامه��������ا بن��������اًء عل��������ى توجيه 
الس��������يد رئيس مجل��������س القضاء 
األعلى باعتباره رئيس مجلس 

املعهد".
وأك��������د أن "الخطة س��������يتم العمل 
بها للمرحلة الثانية من الدورة 
)39( ونراه��������ا متكاملة للمرحلة 

املقبلة للمعهد".
وعن التعاون مع وزارة التعليم 
العال��������ي واملعاه��������د النظيرة في 
العال��������م، أش��������ار جعفر إل��������ى "هذا 
األم��������ر ه��������و اح��������د بن��������ود الخطة 
املقدمة من قبل رئاس��������ة مجلس 
القض��������اء األعل��������ى، حيث س��������يتم 
التنس��������يق بش��������كل مباشر وعبر 
جلسات حوارية مع السادة في 
وزارة التعلي��������م العالي للوقوف 
تفرضها  الت��������ي  املتطلبات  على 
املذك��������ورة ألجل وضع  ال��������وزارة 
درج��������ة علمية للس��������ادة القضاة 
املعه��������د  م��������ن  تخرجه��������م  بع��������د 

القضائي".
التع��������اون  يخ��������ص  م��������ا  أم��������ا   
الخارج��������ي فأكد جعف��������ر أن "هذا 
أيضًا م��������ن ضمن بن��������ود الخطة 
املوضوع��������ة م��������ن قبل الرئاس��������ة، 
اضف ال��������ى ان ملجل��������س القضاء 
تجرب��������ة س��������ابقة ف��������ي العالقات 
الدولية أثناء وجودنا في معهد 
وس��������نحاول  القضائي  التطوير 
توجيه تلك التجربة الى املعهد 
القضائ��������ي حيث من وجهة نظر 
مجل��������س القضاء تحويل قس��������م 
من املواد الدراس��������ية بما يتعلق 
م��������ع االنس��������جام م��������ع التوجهات 
الدولية بشكل يتناسب مع عمل 
العراق،  في  القضائية  املس��������يرة 
جراء حاجتنا في بعض األحيان 
إل��������ى االتفاقي��������ات والتطبيق��������ات 
الدولية لالستفادة منها لخدمة 

املجتمع بشكل عام".

بغداد/ حيدر زوير

بعد أن كان القضاء 
ا من السلطة  جزء

التنفيذية على مدى 
أربعة عقود، استقل 

بمؤسساته املختلفة 
وشكل السلطة 

القضائية التي تناظر 
السلطتي التشريعية 

والتنفيذية ، إال أن 
هذا الفصل بقَي 

على مدى أكثر من 
عقد من الزمان غير 
مكتمل بسبب بقاء 

املعهد القضائي لدى 
السلطة التنفيذية 

وتحديدا في وزارة 
العدل إلى أن جاء 
قانون ضم املعهد 

القضائي إلى مجلس 
القضاء األعلى ذي 

الرقم )70( لسنة 
.2017

قانون املرافعات مينحها بشرط ثبوت الفاقة.. لكن تطبيقاتها نادرة

بغداد / سحر حسين

عل��������ى الرغم من أن القان��������ون ألزم األزواج 
باإلنفاق على ش��������ريكاتهم، إال أن نس��������اء 
كثيرات، موظف��������ات أو عامالت، يقع على 

عاتقهن تحمل تكاليف املعيشة.
وأف��������رزت الوقائ��������ع القضائي��������ة أن بعض 
الرجال يفضل الزواج من موظفة لتحمل 
األعب��������اء املالية ب��������دال عنهم، الس��������يما أن 
أغلب النساء يقبلن بهذه الزيجات طردا 

لشبح العنوسة.
وفيما ذكر قاض أن "للمرأة عند االنفصال 
حق املطالبة بنفقاته��������ا التي بذلتها في 
بيت الزوجية قبل سنة واحدة من تاريخ 
الدع��������وى"، لفت باح��������ث اجتماعي إلى أن 

القانون العراقي اعتبرها "متبرعة".
وق��������ال قاضي األح��������وال الش��������خصية في 
مدين��������ة الصدر عماد العكيل��������ي إن "املبدأ 
القانوني والش��������رعي ن��������ص على أن نفقة 
كل إنس��������ان في ماله، إال الزوجة فنفقتها 

في مال زوجها".
واملقص��������ود بالنفقة كم��������ا أورد القاضي 
العكيل��������ي "هي م��������ا تتطلبه املعيش��������ة من 
ملبس ومس��������كن وأجرة تطبي��������ب بالقدر 
املعروف".وأضاف العكيلي في حديث إلى 
"القضاء" أن "املادة 58 من قانون األحوال 
الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تناولت 
مسألة النفقة بشكل مطلق"، فيما أكد أن 
"النص القانوني هذا جعل نفقة الزوجة 
في مال زوجه��������ا حتى وان كانت الزوجة 
قادرة على اإلنفاق على نفس��������ها ولديها 
مورد مال��������ي جيد كأن تك��������ون موظفة أو 
لديها م��������وارد مالية من مصادر مختلفة 

كالعمل في القط��������اع الخاص أو التجارة 
او الريع املتحصل من عقارات تعود لها". 
وبالحديث عن النفقة في ضوء املجتمع 
العراقي لف��������ت العكيلي إل��������ى أن "الزوجة 
غالب��������ا ما تقدم على املس��������اهمة في س��������د 
متطلبات الحياة وتشارك زوجها وتقوم 
باالتف��������اق على أمور املنزل واإلنفاق على 
أوالده��������ا بناًء عل��������ى احترامها لقدس��������ية 

العالقة الزوجية". 
وفيم��������ا ين��������وه العكيلي إل��������ى أن "الزوجة 
غالب��������ا ما تك��������ون الجان��������ب الضعيف في 
العالقة طبقا للعرف االجتماعي السائد 
في املجتمع"، يؤكد أن "حاالت كثيرة يلجأ 
فيها الرجل لالرتباط بامرأة موظفة لكي 
تحم��������ل بعضًا م��������ن األعب��������اء املالية كدفع 
بدل إيجار املنزل حتى أن بعض األزواج 
يأخ��������ذون مرتب��������ات زوجاته��������م كاملة كل 
ش��������هر ويقومون باإلنف��������اق عليها وعلى 

املنزل". 
وذهب إلى أن "أغل��������ب الفتيات املوظفات 
ال يمانع��������ن االرتب��������اط ب��������زوج كاس��������ب أو 
غير عامل تخلصًا من ش��������بح العنوس��������ة، 
فيقعن ف��������ي مطب اإلنفاق على أزواجهن، 
وبمجرد حصول مش��������كالت بي الطرفي 
قد تصل إلى الطالق فان الزوجة تش��������عر 
بان كل م��������ا أنفقته من أموال في س��������بيل 

ديمومة الحياة الزوجية يذهب هباًء".
ويكمل قاض��������ي األحوال الش��������خصية أن 
"الطبيعة القبلية والعشائرية للمجتمع 
العراق��������ي غالب��������ًا تفضل ح��������ل املتعلقات 
املالي��������ة ب��������ي األزواج ع��������ن طري��������ق اتفاق 
عشائري بي أسرة الطرفي وفي الغالب 
تكون الغلب��������ة للزوج، وتقع املرأة ضحية 

هذا االتفاق".
أم��������ا م��������ن الناحي��������ة القانوني��������ة فيوضح 
العكيل��������ي إن "مطالبة الزوجة بما أنفقته 
على نفسها س��������ابقًا جائز لكن بشروط، 
ف��������ان القان��������ون يبي��������ح للزوج��������ة املطالبة 
بالنفق��������ة املاضي��������ة لها ملدة س��������نة واحدة 
فق��������ط، قب��������ل إقام��������ة الدع��������وى للمطالب��������ة 
بالنفق��������ة اس��������تنادا لن��������ص امل��������ادة 24 من 

قانون األحوال الشخصية".
وردا عل��������ى س��������ؤال يتعلق بم��������ا إذا كانت 
الزوج��������ة قد اش��������ترت من ماله��������ا الخاص 
بع��������ض األث��������اث ووضعت��������ه ف��������ي من��������زل 
الزوجي��������ة لغرض اس��������تخدامه من قبلها، 
أجاب العكيل��������ي أن "القان��������ون عالج هذه 
الحالة من خالل تمكينه الزوجة املطالبة 
بهذه األثاث عين��������ا أو باقيامها في حال 
تلفها أو تصرف ال��������زوج بها اضافة الى 
املطالب��������ة بأث��������اث الزوجي��������ة املتملكة لها 
م��������ن مهرها املعجل أو كهدايا تس��������لمتها 
بمناسبة زواجهما او كهبة من زوجها".

م��������ن جانبه، لوح باح��������ث اجتماعي وهو 
محم��������د عبد الحس��������ي ب�"وج��������ود حاالت 
اس��������تغالل يق��������دم عليها بع��������ض األزواج 
تج��������اه زوجاتهم املوظف��������ات تحت يافطة 
التعاون واملش��������اركة وأكثر هذه الحاالت 
تتمث��������ل في أخذ مال الزوج��������ة أو اإلنفاق 

على أوالدها من مالها". 
  وق��������ال عب��������د الحس��������ي في حدي��������ث إلى 
"القضاء" إن "القانون ألزم الزوج باإلنفاق 
عل��������ى األوالد إذ أن نفق��������ة الطف��������ل في مال 
أبي��������ه م��������ال لم يك��������ن فقي��������را او عاجزا عن 
الكسب وتس��������تمر نفقة الغالم إلى بلوغه 
الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن 

طالب علم وتس��������تمر نفقة األنثى إلى ان 
تتزوج حس��������ب نص املادة 59 من قانون 

األحوال الشخصية".
وأوضح عبد الحسي أن "القانون اعتبر 
الزوجة متبرعة في إنفاقها على أوالدها 
ز القانون  خ��������الل الزوجي��������ة، فيم��������ا ج��������ونّ
للمنفص��������ل املطالب��������ة بالنفق��������ة ل��������ألوالد، 
وتحتس��������ب كنفقة مس��������تمرة منذ تاريخ 

إقامة الدعوى".
ويب��������ي عبد الحس��������ي ان "أكث��������ر الحاالت 
الواردة إلى محاكم األحوال الش��������خصية 
بهذه الخصوص تتمثل بمس��������ألة إدخال 
أوالد بعض األس��������ر إلى مدارس أهلية ما 
يتطلب أجورا دراسية عالية وتكون األم 
هي املتكفلة بدفعه��������ا فتأتي دعاوى من 
قبل نس��������اء لتس��������ديد نفقات هذه األجور 

من اآلباء".
ب��������أن  يتحجج��������ون  "األزواج  ان  ويكم��������ل 
الدس��������تور الناف��������ذ ق��������د كفل ح��������ق التعلم 
وان الدراس��������ة في املؤسس��������ات التعليمية 
الحكومية هي األصل ومن يرسل أوالده 
التعليمي��������ة  املؤسس��������ات  ف��������ي  للتعلي��������م 
األهلي��������ة ه��������و من يق��������ع عليه عات��������ق دفع 
النفق��������ات، متذرع��������ي بع��������د رغبته��������م في 
إرس��������ال أوالده��������م لغ��������رض الدراس��������ة في 

مؤسسة تعليمية اهلية".
ودعا عب��������د الحس��������ي "الزوج��������ة املوظفة 
لتحصي نفس��������ها من الناحية القانونية 
أي إذا تم ش��������راء عقار ولها حصة نصف 
مع زوجها عليها ان تسجل هذه الحصة 
ف��������ي التس��������جيل العق��������اري وان ال تنظ��������ر 
الزوج��������ة الى نفس��������ها باملعادلة الزوجية 

باعتبارها الطرف الضعيف".

للزوجة عند االنفصال املطالبة بأموالها التي بذلتها قبل سنة من الدعوى 

القانون ألزم الرجال باإلنفاق لكن كثيرين 
يحملون زوجاتهم المسؤولية

المعـونة القضائية.. مبدأ يعفي الفقراء 
من رسوم المحاكم وكلف الدعاوى ُّ

■ مجلس القضاء األعلى يحتضن المعهد القضائي بخطط جديدة لتطويره/عدسة حيدر الدليمي



حيرة قاٍض

قضية
للمناقشة

ذكرتني األيام العشرة األوائل من شهر ذي الحجة لهذا العام واقتراب 
عي��������د األضحى بواقعة م��������رت بي في احدى س��������نوات عملي قاضيا 
للتحقيق، فقد كانت أيام عيد األضحى قد اقتربت، حي عرضت علي 
أوراق تحقيقية تضمنت القبض على شيخ ثمانيني، تنفيذا ألمر 
بالقبض أصدره قاضي تحقيق )كربالء(، على وفق احكام الفقرة )2( 

من املادة )382( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969.
وتنص تلك الفقرة على أن )يعاقب بالعقوبة ذاتها – وهي الحبس 
مدة ال تزيد على س��������نة او بغرامة ال تزيد على مائة دينار – أي من 
الوالدين او الجدين اخذ بنفس��������ه او بواسطة غيره ولده الصغير او 
ول��������د ولده الصغير ممن حكم ل��������ه بحضانته او حفظه ولو كان ذلك 

بغير حيلة او إكراه(.
وقد دونت اقوال ذلك الشيخ من قبل املحقق فبي ان حفيده قد حضر 
لزيارتهم بعلم والدته )املطلقة( ورغب الجد ان تستمر الزيارة أليام 
عيد األضحى، إال انهم فوجئوا بأمر القبض. وبي انه رجل ش��������يخ 
تجاوز الثماني من عمره ومصاب بعدة أمراض خطيرة من بينها 
عجز القلب والكلية، وقدم للمحقق نسخا من تقارير طبية صادرة 
عن جهات رسمية تؤيد إصابته بتلك األمراض وطلب اخالء سبيله 

بكفالة وتعهد ان يحضر بنفسه أمام قاضي تحقيق كربالء.
املشكلة التي جعلتني في حيرة اني )ملزم( بمقتضى الفقرة )أ( من 
امل��������ادة )101( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم )83( لس��������نة 
1971، ان اقرر توقيف ذلك الش��������يخ، وان ارسله مخفورا الى القاضي 
ال��������ذي اصدر ذل��������ك االمر، فهذا النص يلزمني بذل��������ك إذ جاء فيه: )إذا 
نفذ األمر بالقبض خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره 
وكان االمر خاليا من جواز اطالق س��������راح املتهم بتعهد او بكفالة ... 
فعلى القاضي توقيفه وارس��������اله مخفورا الى القاضي الذي أصدر 
ذل��������ك األمر(، وتالحظون مدى االلزام في عب��������ارة )فعلى القاضي ...(، 
وتفاقمت حيرتي إزاء ذلك الشيخ املريض بأمراض خطيرة قد تودي 
بحياته ان زج في التوقيف، خاصة ونحن نقبل على عطلة رسمية 
طويلة نسبيا ، إذ لن يتسن تسفيره الى كربالء خاللها ، وحتى لو 
سفر فلن يتس��������نى عرضه على القاضي الذي اصدر االمر بالقبض 

بحقه ليقرر مصيره بسبب تلك العطلة وتعطل املحاكم. 
إني أتس��������اءل – كما تساءلت يومها - الم يكن بإمكان القاضي الذي 
اص��������در ذلك االم��������ر ان يقرن امره بجواز اطالق س��������راح املتهم بتعهد 
بكفالة، خاصة ونحن إزاء جنحة تتعلق بش��������أن أس��������ري، ويبدو من 
الن��������ص العقابي املذكور ان الطفل اخذ م��������ن قبل املتهم )بغير حيلة 
او إكراه(، وحرص ذلك الش��������يخ ان يمضي حفيده ايام العيد بينهم. 
او لم يكن بإمكان القاضي ان يصدر امرا بالتفتيش عن ذلك الطفل 
في مسكن جده لضبطه وتسليمه ملن حكم له بحضانته او حفظه، 
ويق��������رر عندها اس��������تقدام ذلك الجد بورقة تكلي��������ف بالحضور لكي 

يجيب عن التهمة التي أسندت له. 
إن هذه القضية قد تركت أملا في نفسي ألني كنت عاجزا عن ايجاد 
حل قانوني وانس��������اني لها يرضي ضمي��������ري ودون ان اخالف نصا 
قانونيا آمرا. وزاد في أملي حي اتضح لي بشكل واضح حرص غريم 
ذلك الش��������يخ على االنتقام منه حي قام بتنفيذ االمر بالقبض قبيل 
عيد األضحى إلدراكه ان غريمه سيزج به ايام ذلك العيد في التوقيف 
حتمًا، وربما أيام اخرى بعدها، مع علمه بالحالة الصحية الحرجة 

لذلك الشيخ التي ربما ستودي بحياته وهو رهن التوقيف.
فهك��������ذا تتجلى ص��������ور الحق��������د االنس��������اني واالنتقام باالس��������تعانة 
بالقانون، مس��������تغلي غفلة القاضي، او عدم تمتعه ببعد إنس��������اني 
أو حس��������ن تصرف أو إدراك واع للمسألة املعروضة عليه وأبعادها، 

ودوافعها، وطبيعتها.

 
  

وذكرت إحصائية سنوية يصدرها 
مجل��������س القضاء األعلى أن محاكم 
الع��������راق س��������جلت جرائ��������م االتجار 
بالبش��������ر ف��������ي أغل��������ب املحافظ��������ات 
خالل عام 2016 والبالغ عددها ما 

يقارب 200 جريمة.
وبينت اإلحصائية تقدم محافظة 
بغ��������داد بنس��������بة 50 % من مجموع 
ع��������دد الجرائم في العراق، وان عدد 
الذكور الضحايا في بغداد بلغ 91 
ضحية أغلبه��������م أطفال، يقابله 80 

ضحية من اإلناث. 
بينم��������ا س��������جلت اإلحصائية خلو 
وكرك��������وك  النج��������ف  محافظ��������ات 
وديالى واألنبار والبصرة واملثنى 
م��������ن أي دع��������وى، وتأت��������ي محافظة 
القادس��������ية باملرتبة الثانية، بينما 
خلت محافظة بابل من املتاجرين 
بالبش��������ر الذكور واقتصرت نسبة 
الضحايا فيها خالل العام املاضي 

على اإلناث فقط.
وبحثا في األسباب التي تؤدي إلى 
ارتكاب هذه الجرائم قالت قاضي 
التحقي��������ق ندى محمد عيس��������ى ان 
"الجانب االقتصادي احد االسباب 
املهم��������ة لظاهرة االتجار بالبش��������ر، 
الن الفق��������ر يدفع البع��������ض الى بيع 
أطفاله��������م للتخل��������ص م��������ن أعب��������اء 

الحياة بحسب فهمهم".
وأضافت عيس��������ى ف��������ي مقابلة مع 
"القض��������اء" أن "ابتع��������اد الناس عن 
الواع��������ز الديني باعتب��������اره املوجه 
للحفاظ على الروابط العائلية قد 
يكون واحدا من األسباب التي ادت 
إلى ازدياد هذه الحاالت الس��������يما 
التنش��������ئة  أدوات  م��������ن  الكثي��������ر  أن 
أداء  ع��������ن  انحرف��������ت  االجتماعي��������ة 

دوره��������ا الحقيقي في بناء هيكلية 
أساسية لوعي الناس".

وكشفت عيس��������ى أن "هناك الكثير 
من حاالت االتجار بالبشر مرتبطة 
ببيع النس��������اء بناتهن عند الوالدة 
وإبدالهن بذك��������ر خوفا من النظرة 
العائلي��������ة تج��������اه إنج��������اب اإلناث، 

وهو نوع آخر م��������ن أنواع االتجار 
بالبش��������ر"، فض��������ال عن "اس��������تغالل 
الفتي��������ات الصغار جنس��������يا وبيع 

أطفالهن خوفا من الفضيحة".
ولفتت إل��������ى أن "االتجار بالبش��������ر 
يحوي ع��������دة ان��������واع الغالب منها 
املنتش��������ر في العراق ه��������و االتجار 
باألطفال، وهناك اتجار بالنس��������اء 
البغاء  بي��������وت  الس��������تخدامهن في 

واملالهي وصاالت القمار".
عصاب��������ات  "هن��������اك  ان  وذك��������رت 
بالتغري��������ر  تق��������وم  متخصص��������ة 
بالفتيات والسيطرة على عقولهن، 
وبع��������د ذلك تقوم تل��������ك العصابات 
ببيعه��������ن من جماعة ال��������ى أخرى"، 
مبين��������ة أن "القان��������ون يعتب��������ر تلك 
الفتيات ضحاي��������ا تلك العصابات 

التي تتاجر بهن".
وع��������ن تصدر بغداد تل��������ك الحاالت 
تابعت عيس��������ى أن "ذلك يرجع الى 
الزيادة الس��������كانية ف��������ي العاصمة 
فضال ع��������ن أن الخليط الس��������كاني 
ف��������ي بغ��������داد يجع��������ل م��������ن الروابط 

االجتماعية اقل منها تماسكًا في 
باقي املحافظات".

ونوه��������ت ال��������ى ان "املناط��������ق الت��������ي 
تشتهر بها بيوت البغاء واملالهي 
هي من تتفاقم بها قضايا االتجار 
بالبش��������ر بينم��������ا تقل ف��������ي املناطق 
الت��������ي تتمت��������ع بروابط  الش��������عبية 

اسرية واجتماعية".
واكملت قاض��������ي تحقيق الرصافة  
أن "اإلن��������اث يقعن ضحايا االتجار 
بالبش��������ر أكثر من الذكور، وهو ما 
يؤك��������د الكالم ب��������ان زيادتها ترجع 
ال��������ى مح��������اوالت اس��������تغاللهن في 
البغاء واملاله��������ي وحتى  قضاي��������ا 

اإلنجاب".
من جانب��������ه قال قاض��������ي التحقيق 
في محكم��������ة اس��������تئناف الرصافة 
على صال��������ح إن "اإلحصائية التي 
الكبيرة  األع��������داد  صدرت وبرغ��������م 
بدع��������اوى االتجار بالبش��������ر، إال أن 
األعداد قليلة أم��������ام دعاوى أخرى 
خطيرة وه��������ي املتاجرة باألعضاء 

البشرية".

وع��������د القاض��������ي عل��������ي صال��������ح أن 
"موضوع االتجار بالبشر مرتبط 
بقضاي��������ا اخ��������رى منه��������ا الخطف، 
واملخ��������درات والبغ��������اء وغيرها من 

الجرائم".
واك��������د صال��������ح ف��������ي حدي��������ث إل��������ى 
عصاب��������ات  "هن��������اك  ان  "القض��������اء" 
باالطف��������ال وهناك عائالت  تتاجر 
تبي��������ع أطفالها، وثب��������ت الكثير من 
الح��������االت به��������ذا املوض��������وع أم��������ام 
املحاكم"، فيما أرجع ذلك "الى الفقر 
الذي يدفع بعض األش��������خاص الى 

بيع أطفالهم".
العراق��������ي  "املش��������رع  ان  وأض��������اف 
خص��������ص له��������ذه الظاه��������رة قانونا 
مرتكبيه��������ا،  ويعاق��������ب  يكافحه��������ا 
وص��������در القان��������ون رق��������م 28 لس��������نة 
2012 )قان��������ون مكافح��������ة االتج��������ار 

بالبشر(".
وب��������ي أن "القانون في نصه يهدف 
إل��������ى مكافح��������ة جريم��������ة االتج��������ار 
بالبش��������ر والح��������د م��������ن انتش��������ارها 
وآثاره��������ا ومعاقب��������ة مرتكبي هذا 
الفعل الخطير الذي يهي الكرامة 
التي  اآللي��������ات  اإلنس��������انية ويضع 
تكفل مس��������اعدة ضحاي��������ا االتجار 

بالبشر".
 وتاب��������ع  ان " تصدر بغداد حاالت 
االتجار بالبش��������ر ال يعني بان تلك 
املحافظات ال يح��������دث فيها وإنما 
حساس��������ية تل��������ك القضاي��������ا يجعل 
الناس يبتعدون ع��������ن إثارتها في 

املحاكم".
بدوره، رج��������ح الباحث االجتماعي 
ان  الجاب��������ري  حس��������ي  الدكت��������ور 
"يكون س��������بب ازدياد تلك الظاهرة 
هجرة العراقيي طلب��������ا للجوء او 
قضايا الهروب م��������ن البلد نتيجة 
ملشكالت اجتماعية او سياسية او 

اقتصادية".
وق��������ال الجاب��������ري ف��������ي حدي��������ث مع 
"هن��������اك  ان  "القض��������اء"  صحيف��������ة 
كاف��������ة  عل��������ى  تق��������ع  مس��������ؤولية 
املؤسس��������ات املعين��������ة م��������ن خ��������الل 
 معالج��������ة وضع الضحاي��������ا الذين 
 وقع��������ت عليهم الجريمة، أي إيجاد 
 وسائل وأسس لحمايتهم وإعادة 
 تأهيلهم بما يحفظ لهم كرامتهم 
 اإلنس��������انية وحقوقه��������م الت��������ي أكد 
عليه��������ا  اإلع��������الن العامل��������ي لحقوق 
اإلنس��������ان ملا تتركه ظاهرة االتجار 
بالبش��������ر   من نتائج س��������لبية على 

 املجتمعات وعلى الضحايا".

الفقر يدفع عائالت إىل طرح أبنائها للبيع

استغالل الفتيات واألطفال يفاقم 
االتجار بالبشر.. وبغداد تتصدر القائمة

بغداد/ عدنان صبيح

ر  أبرزت إحصائية رسمية تحصلت عليها "القضاء" تصدنّ
بغداد حاالت االتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه الجريمة في 

العاصمة شكلت %50 من مجموعها في املحافظات.
وأرجع قضاة ازديادها إلى "امتهان" االتجار من قبل عصابات 

تستغل الفتيات واالطفال، فيما رجح باحث اجتماعي أن يكون 
من أسبابها ازدياد ظاهرة الهجرة للعراقيي إلى الخارج 

واستثمارها من قبل العصابات املتخصصة.

 فتحي الجواري■ بيع االطفال ضاعف انتشار حاالت االتجار بالبشر
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الجدي��������د  املخ��������درات  قان��������ون  لق��������ي 
الذي ش��������رعه مجل��������س الن��������واب ونفذ 
مؤخ��������رًا إش��������ادة قضائي��������ة، فيما لفت 
القان��������ون  أن  إل��������ى  متخصص��������ون 
متكام��������ل ال يكتف��������ي بالعقوبات فقط 
إنما بتنظيم آلية لجميع مؤسس��������ات 
الدولة م��������ن أجل مكافح��������ة املخدرات، 
فيما أبدوا قلقهم من أن يبقى القانون 

"حبرًا على ورق".
وقال القاضي حسي مبدر إن "الواقع 
العمل��������ي غالبا ما يفرز وقائع جديدة 
تحت��������اج إلى تحديثات ف��������ي القواني، 
ألن القانون ثاب��������ت والجرائم متغيرة 

تبعًا للزمن".
وأض��������اف القاضي مبدر ف��������ي مقابلة 
"التش��������ريعات  أن  "القض��������اء"  م��������ع 
العراقي��������ة عالجت ظاه��������رة املخدرات 
قب��������ل أكثر م��������ن نصف ق��������رن وذلك من 
خالل إق��������رار قانون املخدرات العراقي 
رق��������م )68( لس��������نة 1956 وعاق��������ب هذا 
القان��������ون عل��������ى االتج��������ار والتعاطي"، 
الفتًا إل��������ى أنه "نظ��������م امل��������واد املخدرة 
في جداول خاص��������ة لغرض حصرها، 
إذ يتم الكش��������ف الطبي عليها وكذلك 
للمتعاطي وفرض العقوبة بموجب 
ذلك". وتاب��������ع مبدر أن "األع��������وام التي 
أعقبت ص��������دور هذا القان��������ون أفرزت 
وجود مواد وعقاقي��������ر جديدة خارج 
تلك الجداول، بعده��������ا أخذت املحاكم 
ق��������رار  بموج��������ب  وتحاس��������ب  تحق��������ق 
مجلس قي��������ادة الث��������ورة املنح��������ل رقم 

)39( لسنة 1994 الذي اعتبر املتاجرة 
باملواد الطبية تخريبا اقتصاديًا".

وتأت��������ي الغاي��������ة م��������ن تش��������ريع قانون 
جدي��������د ملكافح��������ة املخ��������درات كما يرى 
الس��������ابقة  القوان��������ي  ل�"جم��������ع  مب��������در 
وتحديثه��������ا وتنظي��������م آلي��������ة ملكافحة 
ظاه��������رة املخ��������درات وكذل��������ك تنظي��������م 
أفصحت  كم��������ا  باألدوي��������ة،  املتاج��������رة 
تسميته الجديدة بذلك وهي )قانون 
املخدرات واملؤث��������رات العقلية("، الفتًا 
إلى أن "عبارة املؤثرات العقلية دقيقة 
ك��������ي تش��������مل امل��������واد الطبي��������ة التي ال 
تدخل ضمن املخدرات لكنها تمارس 
مفعوله��������ا على متعاطيه��������ا كحبوب 
الفاليوم مثاًل وغيره��������ا من العقاقير 
الت��������ي توص��������ف ألصح��������اب األمراض 
الت��������ي  اإلضاف��������ات  وع��������ن  النفس��������ية". 
أحدثها القانون الجديد تحدث مبدر 
عن "ميزات عديدة ج��������اء بها القانون 
منها أنه ركز على طرق الوقاية وكذلك 
تنظيم آلي��������ة لعالج املدمني حتى انه 
ف��������ي إح��������دى م��������واده أعط��������ى للقاضي 
س��������لطة أن يلزم املدم��������ن على مراجعة 
عيادة نفس��������ية". وعن العقوبات التي 
فرضها القانون الجديد، أضاف مبدر 
أن "املواد العقابية في القانون قاسية 
تص��������ل إلى اإلعدام، كي تتناس��������ب مع 
حجم ظاهرة املخدرات التي أصبحت 

آفة تفتك باملجتمع".
لكن��������ه اس��������تدرك أن "القان��������ون جع��������ل 
العقوب��������ة تتناس��������ب م��������ع املتاجري��������ن 
الت��������ي يحوزونها،  وكمية املخ��������درات 
فم��������ن غي��������ر املعق��������ول أن يعاق��������ب م��������ن 

يتاج��������ر بحبت��������ي هلوس��������ة بالعقوبة 
نفس��������ها التي تفرض على من يتاجر 

بكيلوغرامات من مادة الكريستال".
ومن اإلضافات التي خرج بها القانون 
الجديد هي "منح حماية ألفراد األمن 
املكلف��������ي بمكافح��������ة املخ��������درات ممن 
يتعرض��������ون لالعت��������داءات إذ أوص��������ل 
عقوبة االعتداء عليه��������م إلى الجناية 
بع��������د إن كانت جنحة في ما س��������بق"، 
كما يؤكد مبدر الذي يرى أن "في ذلك 
تش��������جيع لألجهزة األمني��������ة حتى أن 
القانون الجديد منح مكافآت مجزية 
لق��������اء ضب��������ط م��������واد مخ��������درة أو إلقاء 

القبض على املجرمي".
وتذكر املادة )44( من القانون "تمنح 
الجه��������ة الضابط��������ة للم��������واد املخ��������درة 
بأنواعها مبلغ مليون دينار لكل كيلو 
غ��������رام مصادر، ويضاع��������ف هذا املبلغ 
ف��������ي حالة إلق��������اء القبض عل��������ى املتهم 
امله��������رب وبحوزت��������ه املواد املخ��������درة"، 
وجاء في املادة أيضًا "يمنح املخبرون 
عن جرائم االتجار باملخدرات مكافأة 
بنس��������بة %40 من قيمة هذه املكافآت 
إذا م��������ا ترتب القبض عل��������ى املجرمي 

عن ذلك اإلخبار".
أن  إل��������ى  التحقي��������ق  قاض��������ي  وذه��������ب 
"القانون أيضًا نظ��������م عملية املتاجرة 
بهذه املواد ومنح اإلجازات للمسموح 
لهم بتداولها"، فيما لفت إلى "تشديد 
الك��������وادر  عل��������ى  العقوب��������ة  القان��������ون 
الصحية املخالفة وحظر العمل على 
من يثب��������ت تورطه منه��������م بمخالفات 

تخص املخدرات".

وخلص القاضي مبدر إلى اإلش��������ادة 
بالتش��������ريع الجدي��������د، لكنه نب��������ه إلى 
"ضرورة تطبيق��������ه وأن ال يبقى حبرا 
على ورق السيما أن ظاهرة املخدرات 
تط��������ورت بش��������كل كبير وتحت��������اج إلى 
إمكانات اكبر ووقف��������ة جادة من كافة 

مؤسسات الدولة ملكافحتها".
إل��������ى ذلك، يؤي��������د مراد عدن��������ان، محاٍم 
وباحث قانوني ما ذهب إلى القاضي 
املخ��������درات  "ظاه��������رة  أن  ف��������ي  مب��������در 
تطورت بش��������كل كبير خ��������الل األعوام 
األخيرة ونلحظ ذلك من خالل ما يرد 
إلى املحاكم من دعاوى باس��������تمرار"، 
مشيرا إلى أن "بعض الدعاوى تتركز 
عل��������ى وجود تل��������ك املواد ف��������ي املقاهي 
وهذا الخط��������ر الذي ينبغي اإلش��������ارة 

إليه".
ت��������ه للقان��������ون الجديد أفاد  وع��������ن قراء
عدنان بأن "القانون يضاهي القواني 
العاملية من جه��������ة مكافحته للظاهرة 
فه��������و ل��������م يكت��������ف بإي��������راد العقوب��������ات 
للمجرمي فحس��������ب، إنما يقدم حلوال 
وطرق وقاية ونظاما متكاماًل لتداول 
األدوي��������ة الطبية الت��������ي تدخل في باب 

املخدرات".
وقال عدنان في حديث إلى "القضاء" 
إن "القان��������ون أل��������زم الدول��������ة بتش��������كيل 
هيئة برئاسة وزير الصحة وعضوية 
مؤسس��������ات الدولة ملكافحة املخدرات 

ومعالجة املدمني".
لكنه أك��������د أن "القانون م��������ا لم تتحرك 
الدولة لتطبيقه بش��������كل كامل سيبقى 
حبرا على ورق وتنعدم الفائدة منه".

إشادة قضائية بتشريع "المخدرات" 
الجديد.. وقلق من بقائه "حبرا على ورق"

التشريع رسم طرق وقاية ومنح مكافآت لضبط املواد قضاة يتحدثون عن قانون مجلس القضاء األعلى 
وفصل المحكمة االتحادية العليا

بغداد/ حيدر زوير 

ُأقرنّ قان��������ون مجلس القض��������اء األعلى مؤخرًا 
لينظم عمل الس��������لطة القضائي��������ة من جديد، 
فقد نص القانون على فصل رئاسة مجلس 
القض��������اء عن املحكم��������ة االتحادي��������ة، ليصبح 
رئي��������س محكم��������ة التميي��������ز رئيس��������ا ملجلس 

القضاء.
أفاد القاضي حامد الجبوري عضو محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة أن "القان��������ون الجدي��������د 
ملجلس القضاء األعلى رقم )45( لسنة 2017 
رك��������ز بم��������ا يرتب��������ط بعالقة مجل��������س القضاء 
األعل��������ى باملحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا على 

محورين هامي".
ويب��������ي عضو محكم��������ة التميي��������ز االتحادية 
أن "األول يتضم��������ن تعزيز الفص��������ل بينهما؛ 
فاملحكمة االتحادية العليا هيئة مستقلة و 
هي مرجع دستوري، وهي جزء من السلطة 
ا من مجلس  القضائية لكنها ليس��������ت ج��������زء
القضاء األعلى، وهذا األمر قائم وجاء قانون 
45 لسنة 2017 ليعزز هذا الفصل عن طريق 

تفريغ رئيسها لرئاستها فقط".
وعل��������ى مس��������توى آخ��������ر أسترس��������ل الجبوري 
"أم��������ا املح��������ور الثان��������ي فيتضم��������ن أن ترؤس 
رئي��������س محكمة التميي��������ز االتحادية ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى يعزز من التراب��������ط لألدوار 
بي مؤسس��������ات مجلس القضاء االعلى فيما 
بينها ولذا أعتقد شخصيا أن خيار املشرع 

العراقي كان صائبًا".
وع��������ن كيفية ه��������ذا التراب��������ط أش��������ار القاضي 
الجب��������وري ال��������ى ان "محكم��������ة التميي��������ز وعن 
طريق نظرها للقضاي��������ا الواردة من املحاكم 
االس��������تئنافية فهي تمارس دور إشراف غير 
مباش��������ر على هذه املحاك��������م، فضال عن إدراك 
محكمة التميي��������ز لطبيعة األعم��������ال املنجزة 
ف��������ي املحاكم االس��������تئنافية".  وللتمثيل على 

التراب��������ط ب��������ي محكم��������ة التميي��������ز ومجلس 
القض��������اء األعلى يض��������رب القاضي الجبوري 
"مث��������ال عن��������د الترش��������يح لالنت��������داب ملحكم��������ة 
التمييز االتحادية وألن هذه املحكمة تعرف 
كل قاض ع��������ن طريق نظره��������ا ألحكامه فهي 
األكثر قدرة على التقيي��������م، وبرغم أن قانون 
التنظي��������م القضائي يمنح صالحية للرئيس 
إال أن القاض��������ي فائق زي��������دان رئيس مجلس 
القض��������اء األعل��������ى يطلب مش��������ورة زمالئه في 

محكمة التمييز و هذا ما يحصل".
وأضاف "فضال عن كل ما ذكرنا فكون رئيس 
محكمة التميي��������ز هو رئيس مجلس القضاء 
األعل��������ى يتيح ط��������رح رؤية محكم��������ة التمييز 
بش��������كل واضح أمام مجلس القضاء األعلى، 
وهذه تساهم بشكل كبير في تطوير العمل 
القضائ��������ي". وع��������ن األبع��������اد األخ��������رى لفصل 
املحكمة االتحادية عن مجلس القضاء األعلى 
بترؤس رئيس محكم��������ة التمييز االتحادية 
ملجل��������س القضاء األعلى، أك��������د عضو محكمة 
التمييز االتحادي��������ة ان "للمحكمة االتحادية 
العليا شخصية اعتبارية و معنوية خاصة، 
ولذا تجد حتى أن موازنتها املالية مستقلة 
عن مجل��������س القض��������اء األعلى، وبرغ��������م أنها 
واملجلس جزء من الس��������لطة القضائية إال أن 
للمحكم��������ة االتحادي��������ة خصوصية عن باقي 

مؤسسات املجلس".
واسترس��������ل أيض��������ا "ل��������ذا نجدها ف��������ي الدول 
األخ��������رى في مبنى خاص وممي��������ز لها، وهذا 
ما نتمناه لها في العراق، فمثال في الواليات 
املتح��������دة األميركي��������ة يع��������د مبن��������ى املحكم��������ة 
االتحادية أحد أعلى أربع مبان في العاصمة 
واشنطن و ال يسمح القانون األميركي ببناء 

يتجاوزها في االرتفاع".
فيم��������ا رأى القاض��������ي عب��������د الس��������تار بيرقدار 
املتحدث الرس��������مي باس��������م مجل��������س القضاء 
االعل��������ى " قب��������ل كل ش��������يء ينبغ��������ي معرفة أن 

رئاس��������ة رئي��������س املحكم��������ة االتحادية ملجلس 
القضاء االعلى جاء في قانون إدارة الدولة و 
هو سابق للدستور و وضع كما هو معروف 
للمرحل��������ة االنتقالية التي تل��������ت التغيير في 

العام 2003 "
و أك��������د "أن ما جاء في قانون مجلس القضاء 
االعلى ذي الرقم )45( لس��������نة 2017 ، ال يمس 
بأي ش��������يء في املحكمة االتحادية العليا إال 
ب��������إن رئيس��������ها كان باإلضافة إلى رئاس��������ته 
رئيس��������ا  كذل��������ك  كان  االتحادي��������ة  للمحكم��������ة 
ملجلس القضاء االعلى ،  و أما االن فقد تفرغ 
ع��������ن مهامه كرئيس ملجل��������س القضاء االعلى 
و هو مس��������تمر كرئيس للمحكمة االتحادية 

العليا"
و أض��������اف : "  ف��������ي الس��������ابق وحس��������ب قانون 
إدارة الدول��������ة االنتقال��������ي كان رئيس محكمة 
التمييز االتحادية هو معاون رئيس مجلس 
القضاء االعلى الذي كان هو رئيس املحكمة 
االتحادية ، أما بموجب القانون الجديد فقد 
صار رئي��������س محكمة التمييز االتحادية هو 

رئيس مجلس القضاء االعلى " 
و عن فكرة هذا التغيير أفاد املتحدث الرسمي 
باس��������م مجل��������س القضاء االعل��������ى  " القرار هو 
خيار تش��������ريعي ، إال أنه كم��������ا ذكرت ال يمس 
باملحكمة االتحادي��������ة العليا فهي هيئة عليا 
مستقلة لم تتأثر بهذا التغيير إال بمقدار أن 

رئيسها تفرغ لرئاستها فقط " 
و ع��������ن طبيع��������ة التغيي��������ر ه��������ذا و مقارنت��������ه 
بالتج��������ارب في العالم ذكر القاضي بيرقدار " 
بإن نموذج املحكمة االتحادية العليا العراقي 
مش��������ابه بدرجة كبيرة للمحكمة الدستورية 
في الواليات املتح��������دة األمريكية ، فهي كذلك 
تتكون من تس��������ع أعضاء أحدهم الرئيس ، و 
كذلك والي��������ة أعضائها مدى الحياة ، و كذلك 
رئيس��������ها ال يش��������غل منصب آخر كما حصل 

لدينا بعد التغيير األخير ".
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حوار خاص

أجرى الحوار / عدنان صبيح

وتح��������دث رئيس االس��������تئناف ع��������ن أهم 
القضاي��������ا الت��������ي تش��������غل املحاك��������م ف��������ي 
ديال��������ى، الفت��������ا إل��������ى أن "الدع��������اوى التي 
الت��������ي  تتعل��������ق بالعملي��������ات اإلرهابي��������ة 
طال��������ت املحافظ��������ة هي أكثر م��������ا يرد الى 
املحاك��������م"، م��������ن غي��������ر أن ينس��������ى قضايا 
املخدرات والتهري��������ب الذي يضاعف من 
وجود دعاواها موقع ديالى الجغرافي 
ف��������ي منتصف البالد اضاف��������ة الى وجود 

معابر حدودية فيها.
وأف��������اد وس��������مي ب��������أن املحكم��������ة  أج��������رت 
محاكم��������ة أقل من ألف��������ي متهم باإلرهاب 
واألح��������داث  الجناي��������ات  محاك��������م  أم��������ام 
خالل أق��������ل من ثالث س��������نوات، الفتا إلى 
أن املحاكم��������ات تم��������ت بص��������ورة قانونية 
وراعت فيه��������ا املحكمة حقوق اإلنس��������ان 
تح��������ت مراقبة اإلدعاء الع��������ام في ظروف 

أمنية صعبة.
في ما يلي نص الحوار:

 
* بداية لنتعرف على درجة ت�أثري الو�ضع 

الأمني ح�ليً� يف املح�فظة على عمل 
املحكمة وهل هن�ك �ضغوط�ت عند اإ�ضدار 

القرارات؟
- ف��������ي ما يخص وض��������ع محافظة ديالى 
األمن��������ي وتأثي��������ره عل��������ى عم��������ل املحكمة 
والحري��������ة في إصدار القرارات، فمعروف 
لدى الجمي��������ع أن املحافظ��������ة مرت خالل 
الس��������نوات الس��������ابقة بوض��������ع امني غير 
األع��������وام  خ��������الل  وخصوص��������ًا  مس��������تقر 
2005-2006 2007- وم��������ا صاح��������ب ذل��������ك 
م��������ن أحداث قتل وتهجي��������ر وما إلى ذلك، 
وان هذه الرئاس��������ة واملحاكم التابعة لها 
اس��������تمرت بعمله��������ا ويمكن الق��������ول إنها 
أصدرت القرارات املناس��������بة في القضايا 
او  الخض��������وع  املعروض��������ة عليه��������ا دون 

التأثر بأي ظرف.

* كيف ك�ن النتظ�م ب�لدوام ل�ضيم� اأن 
اأجزاء كبرية من املدينة وقعت بيد تنظيم 

داع�ش الإره�بي؟
- ك��������وادر املحاك��������م من قض��������اة وموظفي 
وأداء  الرس��������مي  بال��������دوام  اس��������تمروا 
واجباته��������م بالرغم من تع��������رض العديد 
من مناط��������ق املحافظة لالحتالل من قبل  
الزم��������ر التكفيرية )داعش( منتصف عام 

2014، وقد قدمت هذه الرئاس��������ة كوكبة 
م��������ن الش��������هداء والجرح��������ى م��������ن القضاة 
واملوظف��������ي واملنتس��������بي خ��������الل الفترة 

السابقة.

* م� هي املح�كم الت�بعة اإىل حمكمة 
ا�ضتئن�ف دي�ىل الحت�دية؟

- املحاك��������م التابع��������ة لرئاس��������ة اس��������تئناف 
ديالى ه��������ي املحاكم التي تم��������ارس عملها 
داخل مقر هذه الرئاسة واملحاكم األخرى 
خ��������ارج قضاء بعقوبة وه��������ي دور القضاء 
في الخالص،  املقدادية،  بلدروز، خانقي، 
بني س��������عد، جديدة الشط، هبهب، السالم، 
املنصورية، ابي صيدا، السع���دية، جلوالء، 
الوجيهية، قرة تبة، مندلي، كنعان، إضافة 
إلى الهيئة التحقيقية القضائية في قيادة 

عمليات دجلة.

* هل املح�كم املوجودة يف دي�ىل هي 
ك�فية وم�ضتوعبة لكل امل�ض�حة اجلغرافية 

الكبرية للمح�فظة؟ 
- بالنسبة لعدد املحاكم قياسًا بالرقعة 
الجغرافي��������ة للمحافظة فان عددها كاف 
في الوق��������ت الحاض��������ر مع اإلش��������ارة إلى 
ان��������ه تم مؤخ��������رًا افتت��������اح دار القضاء في 
الوجيهية والتحضيرات جارية الفتتاح 
دار القض��������اء ف��������ي ناحية الس��������د العظيم، 
وفي حال ظهرت الحاجة الفتتاح محاكم 
أخرى من ش��������أنها خدمة املواطني فان 
هذه الرئاس��������ة ستقوم بمفاتحة مجلس 
القض��������اء األعل��������ى للغرض املذك��������ور فأن 
القضاء يس��������عى جاهدًا مدنّ املدن والقرى 
تكلي��������ف  وع��������دم  القضائي��������ة  بالخدم��������ة 
املواط��������ن عناء االنتقال الى مدينة أخرى 

لغرض إنجاز معاملة قضائية.

* هل حتت�ج املح�كم الت�بعة اإىل ا�ضتئن�ف 
دي�ىل اإىل اإ�ض�ف�ت معينة وهل ترى ان 

املب�ين الق�ض�ئية ك�فية؟ حتت�ج اإىل اإعم�ر 
معني وترميم�ت؟

- إن اغلبي��������ة محاكم هذه الرئاس��������ة قديمة 
االنش��������اء وتحتاج بي الح��������ي واالخر الى 
الترميم واع��������ادة الصيان��������ة وان مقر هذه 
الرئاس��������ة يقع في بناي��������ة تابعة للمجلس 
ف��������أن  لذل��������ك  ديال��������ى،  ملحافظ��������ة  املحل��������ي 

االستئناف بحاجة الى بناية.

* هل من م�ض�ٍع يف هذا ال�ضدد؟

 - نعم، إن هنال��������ك قطعة أرض مخصصة 
إلنش��������اء قصر العدال��������ة في ديال��������ى، إال أن 
قل��������ة التخصيصات املخصص��������ة للغرض 

املذكور تحول دون املباشرة في بنائها.

 * م� هي ابرز الق�ض�ي� املعرو�ضة يف 
حم�كم دي�ىل واأيه� اأكرث انت�ض�رًا؟ 

- بالنظ��������ر إلى الوضع الحالي الش��������ك أن 
اب��������رز القضايا املعروضة أم��������ام املحاكم 
ه��������ي القضايا اإلرهابي��������ة، فهناك الكثير 
م��������ن الدع��������اوى أم��������ام محاكمن��������ا تخص 
ح��������االت مرتبطة بالعملي��������ات اإلرهابية 
التي جرت عل��������ى املحافظ��������ة ولذلك كان 
هن��������اك س��������عي دؤوب من قب��������ل املحكمة 
إلكم��������ال جميع الدع��������اوى وذلك لحل كل 
املش��������كالت املتعلقة بتلك املدة ولضمان 
ع��������دم عودتها م��������رة أخرى، م��������ن غير أن 
تع��������دم املحاك��������م وج��������ود دع��������اوى أخرى 
متعلق��������ة بقضاي��������ا املخ��������درات ودعاوى 
الفساد املالي واإلداري فضال عن قضايا 
األح��������وال الش��������خصية ومنه��������ا ح��������االت 
الطالق التي تتصاعد نسبتها بي فترة 

وأخرى.

* وم�ذا عن مك�تب التحقيق الق�ض�ئي، كم 
عدده�؟ وم� هي ن�ضب الجن�ز فيه�؟

- بالنس��������بة ملكاتب التحقي��������ق القضائي 
التي ت��������م افتتاحه��������ا ف��������ي املحافظة فأن 
عدده��������ا )11( ثالث��������ة منها ف��������ي بعقوبة 
القض��������اء  دور  عل��������ى  موزع��������ة  والبقي��������ة 
ف��������ي )الخال��������ص، بل��������دروز، بني س��������عد، 
املنصورية، هبهب، مندلي والس��������عدية( 

ونس��������ب االنجاز فيها تت��������راوح من 60% 
إلى %80 وهي مستمرة بنظر الدعاوى 
وف��������ق  وحس��������مها  أمامه��������ا  املعروض��������ة 

القانون.

* هل هن�ك ن�ضب معينة لدع�وى التهريب 
واملخدرات واملت�جرة ب�ل�ضالح يف 

املح�فظة؟ وم� هي تلك الن�ضب؟
- إن الوضع األمني الذي مرت به املحافظة 
في الفترة املاضية خلق فرصة س��������انحة 
للبع��������ض للعم��������ل عل��������ى ارت��������كاب جرائم 
بالس��������الح، وهذا  التهري��������ب واملتاج��������رة 
ما جعل عدد الدع��������اوى املعروضة أمام 
املحاكم التابعة لهذه الرئاس��������ة الخاصة 
بالتهريب يصل إلى )180( دعوى خالل 
هذا العام، بينما عدد القضايا الخاصة 
باملتاجرة بالس��������الح هي دعوى واحدة. 
وارتباطه��������ا  املحافظ��������ة  وبخص��������وص 
كحلقة وصل بي املحافظات الش��������مالية 
والوس��������طى فأن هذه الجغرافيا تفرض 
عليها قضاي��������ا التهريب بكاف��������ة أنواعه 

وكذلك قضايا املرور.
   

* هل ت�ضكل تلك الق�ض�ي� ظ�هرة يف 
املح�فظة؟

- ك��������ون محافظة ديالى ترتبط بعدد من 
املحافظات املهمة وبحدود مباشرة مع 
دولة ج��������ارة لذلك تع��������رض على املحاكم 
التابع��������ة له��������ذه الرئاس��������ة العدي��������د م��������ن 
قضايا املخدرات وان اإلجراءات املتخذة 
هي احال��������ة املتهم م��������ع املضبوطات الى 
الفح��������ص وعلى ض��������وء نتيجة الفحص 
يتم اتخ��������اذ االجراء املناس��������ب بالقضية 
وان ع��������دد قضاي��������ا املخ��������درات كمثال في 
محكم��������ة تحقي��������ق بعقوب��������ة من��������ذ بداية 

السنة لهذه العام هي )32( قضية.

* كيف تتع�مل املحكمة مع ق�ض�ي� 
الإره�ب، وهل هن�ك اإح�ض�ئية لأعداد 
الإره�بيني الذين حوكموا يف املحكمة 

منذ �ضيطرة داع�ش على بع�ش الأرا�ضي 
يف املح�فظة واىل الآن؟

- تتعامل املحاكم التابعة لهذه الرئاسة 
م��������ع القضاي��������ا اإلرهابية وف��������ق القانون 
الخ��������اص بمكافح��������ة اإلرهاب رق��������م )13( 
لس��������نة 2005 حي��������ث يت��������م التحقي��������ق مع 
املتهمي ومن ثم اتخاذ القرارات املناسبة 
ام��������ا باإلفراج او بإحالته��������م الى املحاكم 
املختص��������ة إلجراء محاكمته��������م وان عدد 
اإلرهابي��������ي الذين حوكم��������وا للفترة من 
ش��������هر حزيران 2014 ولغاية شهر تموز 

2017 أم��������ام محكم��������ة الجناي��������ات األولى 
)1534 متهم��������ًا( وأم��������ام محكمة جنايات 
ديال��������ى الثاني��������ة )219 متهم��������ا( وأم��������ام 

محكمة أحداث ديالى )76 متهمًا(. 

* الأحداث التي مرت به� املح�فظة 
و�ضيطرة داع�ش على بع�ش املن�طق، هل 

خلفت ق�ض�ي� داخل املح�فظة �ضيكون 
للق�ض�ء دور يف حله�، كنزاع�ت بني 

اجلم�ع�ت او الفراد، او  ا�ضتيالء على 
اأموال وعق�رات؟

- ال يخف��������ى األم��������ر عل��������ى احد ف��������ي ان اي 
محافظة تتعرض لس��������يطرة الجماعات 
اإلرهابي��������ة والعصابات املنظمة، فأن ما 
يرشح جراء ذلك مختلف انواع القضايا، 
وبالنس��������بة للقض��������اء فأنه يق��������وم بدوره 
املكل��������ف ب��������ه قانونًا بحل تلك املش��������كالت 
والنزاع��������ات ب��������ي األف��������راد والجماع��������ات 
الحق��������وق ألصحابها ومعاقبة  وارجاع 

املسيء واملتجاوز.

* كيف لك اأن تتحدث لن� عن حمكمة 
النزاهة يف دي�ىل ودوره� يف الت�ضدي 

لعملي�ت الف�ض�د امل�يل والإداري ؟
النزاه��������ة  تحقي��������ق  محكم��������ة  دور  إن   -
اته��������ا ف��������ي القضايا الت��������ي تتعلق  واجراء
وباإلم��������كان  للعي��������ان  واض��������ح  بالنزاه��������ة 
تقييمه م��������ن املعنيي بالقانون، فقد امتاز 
بالحيادي��������ة والس��������رعة والدقة ف��������ي إكمال 
بإج��������راء  تق��������وم  املحكم��������ة  التحقي��������ق وان 
الزيارات واملتابعة الدورية لهيئة النزاهة/ 
مكت��������ب تحقي��������ق ديال��������ى لغ��������رض تنفي��������ذ 
القرارات القضائية بغية حس��������م التحقيق 
ويتم كذلك مراع��������اة النصوص القانونية 
وتوجه��������ات محكم��������ة التميي��������ز االتحادية 
واالعمامات الصادرة من مجلس القضاء 

االعلى خالل التحقيق.

* م� هو عدد الدع�وى املح�ضومة التي 
تخ�ش ق�ض�ي� النزاهة؟

من��������ذ  املحس��������ومة  القضاي��������ا  ع��������دد  ان   -
2017/1/2 ولغاية 2017/7/31 بلغ )190( 
قضي��������ة أكمل��������ت فيه��������ا جميع اإلج��������راءات 
املحاك��������م  عل��������ى  وأحيل��������ت  القانوني��������ة 

املختصة.

* هل هن�ك ن�ضب معينة للمحكمة يف 
دع�وى الر�ضوى والف�ض�د؟

- في ما يخص قضايا الرش��������وة والفساد 
ف��������ان هنال��������ك )11( قضي��������ة رش��������وة و)45( 
قضي��������ة تخ��������ص جرائم االض��������رار العمدي 
بأم��������وال ومصال��������ح الدولة ام��������ام محكمة 
تحقيق النزاهة خالل هذه العام واملحكمة 
اتها وتنظر هذه القضايا  مستمرة بإجراء

وفق أحكام القانون.

* هل تنت�ضر ق�ض�ي� الث�أر الع�ض�ئري يف 
املح�فظة وكيف تتع�مل معه� املحكمة؟ 

- في ما يخص قضايا الثأر العش��������ائري 
في املحافظة فهنال��������ك عدد من القضايا 
الت��������ي تع��������رض عل��������ى محاك��������م التحقيق 
ويت��������م التعام��������ل معه��������ا وف��������ق القان��������ون 
وب��������كل حكمة مل��������ا لها م��������ن اهمية تمس 
نسيج املجتمع في املحافظة، وان اغلب 
الدعاوى تس��������جل امام محاكم التحقيق 
من قبل األهالي ألخذ الحقوق عن طريق 
القض��������اء بداًل م��������ن الثارات العش��������ائرية 

ف��������ي  ودوره  بالقض��������اء  منه��������م   إيمان��������ا 
حل النزاعات بحيادية.

* هن�ك من�طق حدودية ب�ملح�فظة يطلق 
عليه� من�طق متن�زع عليه�، هل هن�ك 
وجود ل�ضتئن�ف دي�ىل ودور الق�ض�ء 

الت�بعة له� يف تلك املن�طق، وكيف 
يتع�مل الأه�يل هن�ك مع املح�كم؟

- بالنس��������بة للمناطق املتنازع عليها في 
املحافظ��������ة ه��������ي كل من قض��������اء خانقي 
وناحي��������ة جل��������والء، ف��������دار القض��������اء ف��������ي 
خانق��������ي تابع لهذه الرئاس��������ة ومنس��������ب 
علي��������ه ق��������اض منف��������رد لنظ��������ر الدعاوى، 
والجدير بالذكر أن هناك محكمة أخرى 
في خانقي تابع��������ة ملجلس قضاء إقليم 
كردس��������تان. وفي ما يخ��������ص دار القضاء 
في جل��������والء فقد ت��������م نقل مق��������ر املحكمة 
إلى مقر بديل في قضاء خانقي نتيجة 
تعرض ناحية جلوالء لالحتالل من قبل 
عصاب��������ات داعش اإلرهابي��������ة عام 2014 
وتدمير مقر املحكم��������ة بالكامل وبعدها 
سيطرت قوات البيشمركة على الناحية 
ولهذه األسباب تستمر املحكمة بعملها 
وتلقي ش��������كاوى املواطن��������ي وقضاياهم 

في املقر البديل.

* كيف تتع�مل املح�فظة مع الق�ض�ي� 
املتعلقة بحقوق الن�ض�ن ؟ وكذلك 

الق�ض�ي� املرتبطة بهذا امللف منه� ق�ض�ي� 
ال�ضرة والطفل، والتعر�ض�ت التي 

يتعر�ضون له�؟
- س��������جلت ام��������ام املحكم��������ة املختصة أربع 
دعاوى تخص موضوع حقوق االنس��������ان 
ف��������ي املحافظ��������ة، وت��������م اتخاذ االج��������راءات 
املناس��������بة بخصوصه��������ا م��������ن مفاتحات 
للجهات املختصة التمام التحقيق فيها 
واحال��������ة املتهمي ال��������ى املحاكم املختصة 
الجراء محاكماتهم. اما بالنسبة للقضايا 
الخاصة باالس��������رة والطفل لس��������نة 2017 
ه��������ي )202( قضي��������ة ونوعها )املش��������اجرة 
–الخيان��������ة الزوجية-التهدي��������د –البن��������وة- 
خيانة األمان��������ة - القتل –التش��������هير( وان 

املحكمة مستمرة بحسم تلك القضايا.

* هل هن�ك اإح�ض�ئية للم�ضمولني بق�نون 
العفو الع�م الأخري، وم� هي ابرز 

ق�ض�ي�هم؟
الخاص��������ة  لالحصائي��������ة  بالنس��������بة   -
باملش��������مولي بالعفو الع��������ام فقد أبرزت 
أن عدده��������م في محكم��������ة جنايات ديالى 
االول��������ى )350( متهم��������ًا، اما ف��������ي محكمة 
جناي��������ات ديالى الثانية فقد بلغ عددهم 
)32( متهم��������ًا وفي محكمة أحداث ديالى 
)32( متهم��������ا. وان اب��������رز قضاياه��������م هي 
)الس��������رقة –النزاهة - القتل بتنازل ذوي 

املجنى عليهم(.

* هل هن�ك ق�ض�ي� يف املح�فظة متعلقة 
بتزوير ال�ضندات خ�ضو�ض� وان البع�ش 

يتحدث عنه� على اأنه� ظ�هرة؟
- في م��������ا يخص قضايا تزوير الس��������ندات 
وتزوير الشهادات الدراسية توجد دعاوى 
منظ��������ورة من قب��������ل محاكم هذه الرئاس��������ة 
ولكن عددها قليل ال يرتقي الى مس��������توى 
الظاهرة وان هذه القضايا مسيطر عليها 
ويتم التحقيق فيها من املحاكم املختصة 

واستكملت اإلجراءات فيها.  

* كلمة اأخرية؟
- نشكر صحيفة "القضاء" على تخصيص 
حوارها الش��������هري هذا العدد الس��������تئناف 
ديال��������ى، هذه املحكم��������ة التي تس��������عى قدر 
اإلم��������كان إل��������ى تحقي��������ق العدال��������ة وإنجاز 
قضاي��������ا اهالي املحافظة بيس��������ر وس��������رعة 

واعادة الحقوق إلى اصحابها.
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*اإلرهابيون الذين حوكموا للفترة من شهر حزيران 2014 ولغاية شهر 
تموز 2017 أمام محكمة الجنايات األولى )1534 متهمًا( وأمام محكمة 
جنايات ديالى الثانية )219 متهما( وأمام محكمة أحداث ديالى )76 

متهمًا(. 

*في ما يخص قضايا الرشوة والفساد فان هنالك )11( قضية رشوة 
و)45( قضية تخص جرائم االضرار العمدي بأموال ومصالح الدولة 

امام محكمة تحقيق النزاهة خالل هذه العام واملحكمة مستمرة 
بإجراءاتها وتنظر هذه القضايا وفق أحكام القانون

* الوضع الذي مرت به املحافظة الفترة املاضية خلق فرصة سانحة 
الرتكاب جرائم التهريب واملتاجرة بالسالح، وهذا ما جعل عدد 

الدعاوى املعروضة أمام املحاكم الخاصة بالتهريب يصل إلى )180( 
دعوى خالل هذا العام.

■ القاضي حسي كاظم وسمي 

■ مبنى رئاسة محكمة استئناف ديالى

على الرغم من سقوط أجزاء من محافظة ديالى بيد تنظيم داعش اإلرهابي خالل األعوام املاضية، إال أن محاكم ديالى حاولت أن 
تبقي أبوابها مفتوحة أمام املواطني سواء في مواقع أصلية أم بديلة.

وقدمت محكمة استئناف ديالى على سبيل شرف الخدمة القضائية كوكبة من الشهداء والجرحى من قضاتها وموظفيها 
لتواصل عملها من دون توقف. ويقول رئيس استئناف ديالى القاضي حسي كاظم وسمي في حوار موسع لصحيفة "القضاء" 

إن األحداث التي مرت بها املحافظة لم توقف املحكمة ولم تعطل أعمالها، الفتا إلى أن محاكم ديالى بقيت تعمل وتنظر دعاواها 
وتصدر قراراتها بحرية غير آبهة بكل التأثيرات واألحداث التي مرت باملحافظة.

رئيس استئناف ديالى: 
حاكمنا نحو ألفي متهم باإلرهاب.. 

واستمر العمل في ظروف أمنية قاهرة

جغرافيا احملافظة ساهمت بوجود دعاوى اخملدرات والتهريب
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أثر الشهادات العليا في ترقية القضاة

رؤية
قانونية

يثار التس��������اؤل بش��������أن تطبيق أحكام املادة 45 / ثاني��������ا / ب من قانون 
التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 املعدل، املتعلقة بترقية القاضي 
الحاصل على الشهادة العليا، التي نصت على انه ).... ويعفى من تقديم 
البحث لترقية واحدة من حصل على ش��������هادة املاجس��������تير، كما يعفى 
م��������ن تقديمه لترقيتي متتاليتي من حصل على ش��������هادة الدكتوراه(، 
إذ يرى البعض، إن املس��������تفيد من أحكام النص انف الذكر، يتم إعفاؤه 
من تقديم  بحث الترقية  ملرتي متتاليتي، مرة عن شهادة املاجستير 
وأخرى عن شهادة الدكتوراه، وهذا هو املقصود من عبارة )لترقيتي 
متتاليتي( املش��������ار إليها في النص انف الذكر،  في حي يرى بعضهم 
اآلخر إن املس��������تفيد يتمت��������ع باإلعفاء من تقديم بح��������ث الترقية، لثالث 
مرات متعاقبة، مرة عن املاجستير ومرتي عن الدكتوراه، وبهذا يكون 
مجم��������وع اإلعفاءات ثالثة عن ثالثة بح��������وث من بحوث الترقية، لثالث 
ترقيات متعاقبة، على أن تتوافر في جميع األحوال املدة التي يشترطها 

القانون للترقية .
ونج��������د إن ال��������رأي األول، يمثل اجته��������ادا غير مب��������رر، ملخالفته عمومية 
وصراحة نص املادة 45 / ثانيا / ب من قانون التنظيم القضائي، ذلك 
إن القاع��������دة الفقهية تقضي بأنه ال اجتهاد في م��������ورد النص، ولذا فان 
مجموع امل��������رات التي يتم إعفاء من حصل من القضاة على الش��������هادات 
العليا )املاجستير والدكتوراه( من بحث الترقية، للترقية من صنف الى 
صنف م��������ن أصناف القضاة، إذا توافرت املدة الالزمة للترقية هي ثالث 
مرات، مرة عن املاجستير ومرتي عن الدكتوراه، وذلك لألسباب التالية:

1 -عمومي��������ة وصراح��������ة  نص املادة 45 / ثاني��������ا / ب من قانون التنظيم 
القضائي التي نصت على انه )... ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة 
من حصل على ش��������هادة املاجس��������تير، كما يعفى م��������ن تقديمه لترقيتي 
متتاليت��������ي من حصل على ش��������هادة الدكت��������وراه(، وان النص انف الذكر 
جاء مطلقا في حكمة واضحا في داللته، ال محل لالجتهاد فيه، والقول 
بخالف ذلك يعني إهدارا لحكمة تش��������ريعه بال مبرر وتفس��������يره خالفا 
لداللته وقصد املش��������رع عند تش��������ريعه وإقراره، ذلك إن النص انف الذكر 
جاء تكريما لحملة الش��������هادات العليا من القضاة وتشجيعا لغيرهم، 
بغية السعي لتطوير املس��������توى العلمي، ملا لذلك من اثر في زيادة عدد 
الكف��������اءات العلمي��������ة من حملة الش��������هادات في املؤسس��������ة القضائية من 
القضاة وتطويرها واس��������تقطابها، وعلى أساس ما تقدم خص املشرع 
ش��������هادة املاجستير بحكم  وامتياز، كما خص شهادة الدكتوراه بحكم 

وامتياز آخر، حتى يصبح مجموع اإلعفاءات ثالثة.
2 - إن شهادة الدكتوراه ال تجب وال تلغي وال تختزل شهادة املاجستير،  
إذ يترت��������ب على كل منهما الحقوق واالمتيازات املقررة قانونا، وهذا ما 
قرره املش��������رع بنص املادة 45 / ثانيا / ب من قانون التنظيم القضائي 

انف الذكر .
3 - إن مدة الدراس��������ة للحصول على ش��������هادة الدكت��������وراه تعادل ضعف 
مدة الدراس��������ة للحصول على شهادة املاجستير، ولذا فمن غير املنطق 
أن تتس��������اوى االمتي��������ازات املقررة ل��������كل منهما، وان ذل��������ك يقتضي طبقا 
لتعليمات الترقيات املقررة اس��������تنادا لقان��������ون التعليم العالي والبحث 
العلمي، أن تجزي ش��������هادة املاجس��������تير عن بحث  واحد والدكتوراه عن 
بحثي، وعلى أساس ذلك فان مجموع ما تجزي عنه شهادة  املاجستير 
والدكتوراه ه��������و ثالثة بحوث، وان القياس على ذل��������ك أمر وارد قانونا، 

عند تفس��������ير ن��������ص امل��������ادة 45 / ثانيا 
/ ب م��������ن قان��������ون التنظي��������م القضائي، 
التحاد العلة عند الحك��������م، األمر الذي 
يقتضي إعف��������اء القاضي الذي  حصل 
على الشاهدتي املذكورتي من ثالثة 
بحوث عن ثالث ترقيات عند الترقية 
م��������ن صنف ال��������ى صنف، م��������ن أصناف 
القض��������اة، إعف��������اء واحد  للماجس��������تير 

وإعفاءان للدكتوراه.

تقف  الت��������ي  املتهمة  وقال��������ت 
الجنائي��������ة  املحكم��������ة  أم��������ام 
املركزية بتهمة اإلرهاب "بعد 
دخول داعش بش��������هرين إلى 
مدينة املوص��������ل أقدم زوجي 
عل��������ى االنتماء إل��������ى التنظيم 
حتى  "الخليف��������ة"  ومبايع��������ة 
 لديهم وأوكلت له مهام 

نّ
عي

العمل في ديوان الحسبة".

ديوان الحسبة
دي��������وان  أن  ومع��������روٌف 
الحس��������بة بمثاب��������ة ش��������رطة 
الش��������وارع يتول��������ى مراقب��������ة 
الن��������اس والتضيي��������ق عل��������ى 
ومحاس��������بة  حرياته��������م 
مخالفي أوام��������ر وتعليمات 
دة  التنظيم اإلرهابي املتشدنّ
وف��������ق أحكام فوري��������ة وينفذ 

عقوباته��������م  عناص��������ره 
أم��������ام الجمهور  باملخالفي 

في األماكن العامة. 
أن  العضاض��������ة  وتضي��������ف 
"تنظيم داع��������ش احتاج الى 
الحسبة،  ديوان  في  نس��������اء 
وبع��������د حوالي ش��������هر واحد 
من عمل زوجي في الديوان 
وتحديدا في أيلول من عام 
2014 طل��������ب مني االنضمام 
داع��������ش  تنظي��������م  إل��������ى 
 والعم��������ل معهم ف��������ي ديوان

 الحسبة".
وتواصل أن "حديث زوجي 
أقنعن��������ي بمبايعة التنظيم 
دي��������وان  ف��������ي  واالنخ��������راط 
ن��������ت للعمل  الحس��������بة إذ عينّ

في ما يسمى باألمنية". 
تفتيش ومراقبة

وعن ماهية عملها ضمن هذا 
الديوان قالت أم بكر "أوكلت 
النس��������اء  إلي مه��������ام تفتيش 
ومراقبة سلوكهن وفيما إذا 
ما التزمن بتعليمات تنظيم 

داعش أم ال".
أتول��������ى  "كن��������ت  وأضاف��������ت 
مم��������ن  النس��������اء  محاس��������بة 
يخالفن التعليمات مثال إذا 
لم يلتزمن بلب��������س الحجاب 
التعليمات  وتنص  والنقاب 
األصولي��������ة أيض��������ا على عدم 
الخ��������روج إال برفق��������ة مح��������رم 
وع��������دم مزاولتهن ألي أعمال 
خارج املنزل حتى وان كانت 
تخ��������ص املن��������زل كتنظيفه أو 
بعلنية  ضي��������وف  اس��������تقبال 
 وااللتزام 

ٍّ
دون ستر أو تخف

الت��������ي  األوام��������ر  بجمي��������ع 

يصدرها ديوان الحسبة".
وعن آلية العمل أش��������ارت إلى 
أنها كانت غالب��������ا ما تذهب 
"مع ف��������رق األمنية إلى بيوت 
املوظف��������ي  أو  املنتس��������بي 
العراقي��������ة  الحكوم��������ة  ف��������ي 
مم��������ن تركوا دوره��������م وبقيت 
عائالته��������م لغ��������رض تفتيش 
النساء املوجودات"، وحسب 
إفادته��������ا لم تك��������ن تخرج في 
جوالتها التفتيش��������ية إال إذا 
كان برفقته��������ا دوم��������ا رج��������ال 
الحسبة وغالبا ما كان معها 
زوجه��������ا، وه��������و أح��������د رجال 

الحسبة في تنظيم داعش. 
 

مصادرة ممتلكات األهالي
بالق��������ول  املتهم��������ة  وأكمل��������ت 
يتضم��������ن  كان  "واجب��������ي 

مص��������ادرة أي س��������الح أج��������ده 
مخبئ��������ا ف��������ي املن��������ازل أو أي 
ل��������دى  ذهبي��������ة  مصوغ��������ات 
مص��������ادرة  وكذل��������ك  النس��������اء 
املبال��������غ املالي��������ة الت��������ي تعود 
الش��������رطة  أف��������راد  لعائ��������الت 
العراقية أو منتسبي الجيش 
املطلوبي لداعش وهم ممن 
م��������ن دون عائالتهم  هرب��������وا 
التي بقيت ف��������ي املنازل بعد 
أن تع��������ذر عليه��������م إخراجهم 

من املدينة".
وتذك��������ر ف��������ي أفادته��������ا أيضا 
أخ��������رى  مهام��������ا  أو  أعم��������اال 
ك�"مراقبة ومحاسبة  تولتها 
إل��������ى  الخارج��������ات  النس��������اء 
السوق أو معاينة السيطرات 
املنصوبة على الشارع العام 
إذا خالف��������ت تعالي��������م دي��������وان 

الحسبة".
كانت  أن وظيفتها  وت��������روي 
تحتم عليها معاقبة النساء 
عقوبة  بواس��������طة  املخالفات 
غريب��������ة وهي الع��������ض، الفتا 
إلى أن طقم أس��������نان حديديا 
ترتدي��������ه  كان��������ت  بحوزته��������ا 
أجس��������اد  نه��������ش  وتتول��������ى 

النساء.

أم بكر العضاضة
وتع��������رج املتهمة على الكنية 
او اللقب ال��������ذي منحه إياها 
وتق��������ول  الحس��������بة،  دي��������وان 
ي��������ت بلق��������ب )أم بكر( منذ  "كننّ
وأن��������ا  للتنظي��������م  انتمائ��������ي 
معروفة ل��������دى أهالي ناحية 
بك��������ر  )أم  باس��������م  ب��������ادوش 

العضاضة(".
بالعمل  "استمررت  وأضاف 
مع تنظيم داعش لحي بدء 
العملي��������ات العس��������كرية ف��������ي 
الجان��������ب األيمن من املوصل 
وعندما ت��������م تحرير املناطق 
قم��������ت بالخروج م��������ن املدينة 

مع األهالي النازحي ".
وتفيد أم بكر بأنه تم القبض 
عل��������ى زوجها عند س��������يطرة 
أثن��������اء  العراق��������ي  للجي��������ش 
املسير مع األهالي النازحي 
واعتقل كونه مطلوبا بتهمة 
اإلره��������اب، ذهبت بعدها الى 
منطقة ح��������ي االنتصار عند 
بي��������ت أقارب زوج��������ي وبقيت 
لديه��������م مع أطفال��������ي الثالثة 
مل��������دة خمس��������ة عش��������ر يوم��������ا، 
وبعدها حضرت قوة أمنية 
إل��������ى البيت وقامت بالقبض 
علي بس��������بب وج��������ود مذكرة 
قب��������ض ص��������ادرة بحق��������ي من 

قبل املحكمة".
وخ����ل����ص����ت إف����������ادة امل����دع����وة 
إل����ى  ال����ع����ض����اض����ة  ب����ك����ر  أم 
اع�����ت�����ق�����ال�����ه�����ا واع������ت������راف������ه������ا 
باالنتماء إلى تنظيم داعش 
التنظيم،  ف��ي  عملها  وآل��ي��ة 
وكشفت عن أسماء العاملي 
أوراقها  معها، وتمت إحالة 
محكمة  إل�������ى  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ي���ة 
إلصدار  امل��رك��زي��ة  الجنايات 

الحكم العادل بها.

"أم بكر العضاضة" : أراقب نساء الموصل 
وأتولى عض المخالفات لتعليمات داعش

بغداد / إيناس جبار 

تروي إحدى النساء 
املنتميات إلى تنظيم 

داعش رحلتها في عالم 
اإلرهاب الذي ولجت 

إليه عبر وظيفة غريبة 
وقاسية، وهي تطبيق 

أحكام أصولية وتنفيذ 
عقوبات قاسية بحق 
نساء مدينة املوصل.

وحصلت صحيفة 
"القضاء" على إفادة 

املتهمة )ش. م. ر( التي 
روت فيها قصتها 

الكاملة وعملها في 
ديوان الحسبة أحد 

تشكيالت تنظيم 
"داعش" اإلرهابي 

رفقة زوجها، وأفادت 
املتهمة بأنها عراقية 

الجنسية ومتزوجة من 
رجل عراقي وتسكن 

محافظة نينوى / 
ناحية بادوش.

■ نساء يحملن السالح بعد انتمائهن لتنظيم داعش اإلرهابي

زوجة تدفع عشرة آالف دوالر 
لتقتل زوجها وترتبط بآخر

إرهابيون يروون هزائم داعش 
في جرف النصر والفلوجة والموصل

بغداد/ القضاء

في بيت مفكك، الزوجة على 
عالق��������ة برج��������ل خ��������ارج إطار 
الشرعية بوجود الزوج ال بد 
أن تنتهي األمور إلى كارثة.

يق��������ف األب حج��������ر عثرة أمام 
غي��������ر  وطموح��������ات  رغب��������ات 
مشروعة لشريكته املتزوجة 
من��������ه من��������ذ س��������نوات طويلة، 
فتفك��������ر الزوج��������ة بالتخلص 
من��������ه تلبي��������ة لرغبته��������ا م��������ن 
ال��������زواج بحبيبها أوال،  أجل 
وطمع��������ا باإلرث ثاني��������ًا، ولم 
تلبث حتى حقق��������ت رغبتها 
وقتلت زوجها الذي لم تشفع 
العمر وس��������نوات  له عش��������رة 

الزوجية.
الس��������بب  التحقيقات  وتعزو 
الت��������ي  الرئيس��������ي للجريم��������ة 
تورطت بها القاتلة الزوجة، 
هو تعنت الزوج وس��������يطرته 
املطلقة عليهما ومنعها من 
تلبية احتياجاتها املعيشية 
وش��������عورها  بإرادت��������ه  إال 
بالحرمان مع إنسان تعتبر 
إياه فاق��������دا للقيم واألخالق، 
ورغ��������م انها ليس��������ت مبررات 
الرت��������كاب جريمة قت��������ل، لكن 
هذه االدعاءات التي أطلقنها 
كانت كافية لهما على األقل 

للتخلص منه الى األبد. 
وتؤك��������د تفاصي��������ل القضي��������ة 
التي حصلت عليها "القضاء" 
)عش��������يق  املتهم��������ي  قي��������ام 
الزوجة وش��������ريكه( باالتفاق 
مع املرأة التنفيذ جريمة قتل 

األب والتخلص منه.
 وبعد القبض على املتهمي 
املحالي على ه��������ذه القضية 
)الزوجة وعش��������يقها( اعترفا 

املفرقة  املتهم  مع  باالشتراك 
دعواه على قتل املجنى عليه 
)عل��������ي( زوج املتهمة )مريم( 
لقاء مبلغ قدره عش��������رة آالف 
دوالر تدفع��������ه الزوج��������ة إل��������ى 

املتهمي اآلخرين.
وف��������ي ليل��������ة الخامس عش��������ر 
من حزي��������ران الع��������ام املاضي 
)عش��������يق  املته��������م محمد  قام 
ناري  عيار  بإطالق  الزوجة( 
واح��������د م��������ن مس��������دس عل��������ى 
املجن��������ى علي��������ه عندم��������ا كان 
نائما في فراش��������ه بتس��������هيل 
وتعاون مع الزوجة في داره 
الكائ��������ن ف��������ي بغ��������داد منطقة 
اإلصابة  البي��������اع وحصل��������ت 

لكنها لم تؤد الى وفاته.
بعد هذا التاريخ بعشرة أيام 
يتك��������رر االتفاق بي املتهمي 
عل��������ى إتم��������ام جريم��������ة القتل 
وبالفع��������ل دخ��������ال إل��������ى غرفة 
نوم املجن��������ى عليه هذه املرة 
من دون اس��������تعمال األسلحة 
الناري��������ة وقام��������ا بقتله خنقا 

بواس��������طة كيس ت��������م وضعه 
أنفاس��������ه  على وجه��������ه وكتم 
الحياة  روح��������ه  فارقت  حتى 
الزوج��������ة  م��������ن  وبتس��������هيل 

بالطبع.
املتهم��������ة الحدث ابنة املجنى 
عليه دونت أقوالها كشاهدة 
ف��������ي ه��������ذه القضي��������ة وأكدت 
مع  املتهمة  والدتها  اشتراك 
املتهم��������ي على قت��������ل والدها 
حض��������ور  ش��������اهدت  وإنه��������ا 
املتهم��������ي إل��������ى ال��������دار بطلب 
من والدتها لتنفيذ الجريمة 
وقد جاءت ش��������هادتها وفق 

التفصيل املذكور آنفًا.
ولفتت االبنة إلى أن والدتها 
قام��������ت بحجزها ف��������ي إحدى 
غ��������رف ال��������دار وق��������ت تنفي��������ذ 
األدلة  وتع��������ززت  الجريم��������ة، 
لدى املحكمة بإقرار املتهمي 
باش��������تراكهما ف��������ي االتف��������اق 
وتنفي��������ذ الجريمة مع املتهم 
الهارب في أقوالهما املدونة 
تحقيقا حيث شرح كل واحد 

منهما دوره في الجريمة.
عل��������ى  املحكم��������ة  واطلع��������ت 
العدل��������ي  الطب��������ي  التقري��������ر 
للمتهم��������ة ول��������دى التأمل في 
واألدل��������ة  القضي��������ة  وقائ��������ع 
املحكمة  جرم��������ت  املتحصلة 
بالحكم  وقض��������ت  املتهم��������ي 
ش��������نقا  باإلع��������دام  عليهم��������ا 
حتى املوت استنادا ألحكام 
وبدالل��������ة  /1/أ   406 امل��������ادة 
مواد االش��������تراك م��������ن قانون 
رق��������م  العراق��������ي  العقوب��������ات 
111 لس��������نة 96 املع��������دل، كما 
وصادرت العجلة املستخدمة 
في تنفيذ الجريمة وإيداعها 
ل��������دى وزارة املالي��������ة وبيعها 
وقيد ثمنها لخزينة الدولة.

م��������ن جان��������ب آخر يب��������دو من 
أن  القضي��������ة  خ��������الل وقائ��������ع 
ابنتها  ارتب��������اط  األم  رف��������ض 
م��������ع  ومحاول��������ة س��������يطرتها 
عل��������ى  املس��������تقبلي  زوجه��������ا 
العائل��������ة واألمالك بعد مقتل 
األب دف��������ع االبنة إلى كش��������ف 

أوراق الجريمة كاملة.
االبن��������ة املراهق��������ة أدرك��������ت أن 
والدتها قررت االعتماد على 
يدي��������ر مس��������ؤولية  ش��������خص 
بعده��������ا  لتس��������يطر  العائل��������ة 
مع��������ه عل��������ى اإلدارة املنزلي��������ة 
باعتباره��������ا صاحبة األمالك 

املوروثة.
العملي��������ة  االبن��������ة  وكش��������فت 
ألنه��������ا أحس��������ت بالخطر من 
مم��������ا  األم  ارتب��������اط  خط��������وة 
يؤدي إلى تقييد حياتها أو 
أنه��������ا انتصرت ل��������ألب بدافع 
وش��������عور  الضمير  صح��������وة 
نفس��������ي بالذن��������ب لتنتقم من 
األم لخيانته��������ا وارتباطه��������ا 

بشخص بديل عن والدها.

بغداد/ عدنان صبيح

صدق��������ت املحكم��������ة املركزي��������ة ف��������ي اس��������تئناف 
الرصافة أق��������وال متهمي باإلره��������اب منتمي 
إلى تنظيم داع��������ش اإلرهابي خاضوا معارك 
جرف النص��������ر والفلوجة واملوصل بجانبيها 

األيسر واأليمن.
مجموع��������ة من اإلرهابيي ت��������م القبض عليهم 
في الجانب األيمن من مدينة املوصل اعترفوا 
بأنه��������م ناج��������ون من قصف املوك��������ب اإلرهابي 

املتوجه إلى القائم.
احدهم من عامرية الفلوجة انضم إلى داعش 
اإلرهاب��������ي في مبايع��������ة 2014 ليلتحق بأخيه 
القاض��������ي الش��������رعي للتنظي��������م ف��������ي الفلوجة، 
مقات��������ال ال��������ى جانب��������ه، حت��������ى خس��������ارتهم في 
الفلوج��������ة ث��������م اتبعوا أوامر داعش��������ية بتركهم 
القضاء والسير مع املوكب املتجه إلى القائم.

ب��������ينّ في اعترافات��������ه ان املوكب الذي تم قصفه 
من قب��������ل الطائرات العراقي��������ة يحوي أكثر من 
150 عربة، تحوي القي��������ادات الكبيرة لداعش 
ف��������ي الفلوجة ليت��������م قصف الرت��������ل وما تبقى 
منهم في الصحراء عراة يوارون أجس��������ادهم 
في النهار سائرين في الليل باحثي عن آبار 

تؤويهم حتى مجيء فرصة إنقاذهم.
وجاءت الفرصة مع بيك اب دبل قمارة حاملة 
إياه��������م ال��������ى مكان مجه��������ول بحس��������ب إفادته، 
ليعرف��������وا بعد ذلك بأنهم التحق��������وا بأقرانهم 
الى مدينة القائم حيث ال قتال هناك حينئذ. 
اس��������تقروا ف��������ي القائم لت��������وزع امله��������ام عليهم 
ل��������م يس��������تطيعوا  "الهارب��������ون م��������ن الفلوج��������ة 
ورواتبه��������م  فحس��������بتهم  بأح��������د،  االخت��������الط 
ومأواه��������م معزول��������ي ع��������ن اآلخري��������ن"، يق��������ول 

اإلرهابي.
ويضي��������ف في مع��������رض إفادته أم��������ام املحكمة 
انه تمت معاملتن��������ا كجنود بطريقة مختلفة 
عن القادة الذين تم حبس��������هم ومحاس��������بتهم 

إلصدارهم اوامر الهروب من الفلوجة.
واس��������تدعى الجن��������ود عائالته��������م لتلحق بهم 
ف��������ي القائم، وهذا ما اكده إرهابي آخر التحق 
بالفلوجة بعدما قاتل الى جانب التنظيم في 

جرف الصخر.

ابن جرف الصخر ال��������ذي درس الصحافة في 
بغ��������داد لينتهي به املطاف مبايعا لداعش في 
مدينت��������ه تاركا االع��������الم والصحافة ولم يقبل 
العمل بها حت��������ى عندما عرضت داعش عليه 
ذل��������ك، اختار أن يكون "جنديا للخالفة" براتب 

قدره 200 دوالر شهريا.
يق��������ول انه انتقل ال��������ى القت��������ال بالفلوجة بعد 
انتهاء معركة الجرف وخس��������ارة داعش فيها، 
بعد ان رفض االلتحاق بعائلته التي س��������لمت 

نفسها الى القوات العراقية.
ف��������ي الفلوجة تغيرت مهام��������ه وأصبح جنديا 
مقاتال في أماكن القت��������ال، ومرابطا في نقاط 

داعش القريبة من بيت أخته.
يق��������ول ان له أخت��������ا في الفلوج��������ة قتل زوجها 
املنتم��������ي إلى التنظيم واس��������تقر هناك ليكون 

بديال عنه.
التحق باملوكب الهارب بعد األوامر بالخروج 
م��������ن قبل قي��������ادات داع��������ش وأكمل املس��������ير مع 

املوكب الناجي ليكون في القائم.
يذك��������ر اإلرهابيون امللقى القب��������ض عليهم انه 
تم تحويلهم الى الجانب االيسر من املوصل 
عند بداية املعركة ووزع��������ت مهامهم بطريقة 

سريعة ليقاتلوا إلى جانب التنظيم..
ولفتوا الى ان التنظيم تلقى ضربات موجعة 

س��������قط فيه��������ا ق��������ادة التنظي��������م ومضافاته��������م 
ليهربوا بطريقة جماعية الى الجانب األيمن 

من املدينة.
االرهابي��������ون ي��������روون للمحكمة كي��������ف انهار 
التنظي��������م ف��������ي معرك��������ة املوص��������ل، م��������ن خالل 
وانقطع��������ت  فيه��������ا,  العس��������كرية  العملي��������ات 
األطعم��������ة وحرق��������ت املضافات وتج��������اوز حد 
الجوع أش��������ده، وبلغ بهم املطاف يبحثون عن 
فرص��������ة للتحول الى الجان��������ب األيمن حيث ال 

يوجد قتال هناك.
يكش��������فون بان هن��������اك الكثيري��������ن تحولوا الى 
الجان��������ب االيم��������ن وانضم��������وا ال��������ى صف��������وف 
التنظي��������م هن��������اك بينم��������ا هم )امللق��������ى القبض 
عليه��������م( اخت��������اروا ان يكونوا ق��������رب النهر في 
نقاط ثابتة ليؤمنوا على أنفٍس لم يختارها 
امل��������وت بعد رغم كل طرق املوت. وعند وصول 
اخب��������ار ب��������دء معرك��������ة الجانب االيم��������ن عبروا 
النهر الى الضفة االخرى ليس��������تقروا في قرية 

مجاورة للنهر، بضعة أيام. 
لتك��������ون نهايتهم في نظرة ذلك الراعي الذكية 
الت��������ي ل��������م تتجاوز س��������اعات حت��������ى تأتي قوة 
لتكت��������ب نهاية مجموعة كانت ش��������اهدة على 
خس��������ائر تنظيم داعش في العراق ابتداًء من 

جرف الصخر وحتى املوصل.

                                                                     
القاضي حيدر علي نوري

■جرف النصر إحدى نواحي شمال بابل
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حقوق اإلنسان

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

يولد الناس جميعا احرارا ومتس��������اوين في الكرامة والحقوق 
وه��������م قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم 
بعض��������ا بروح اإلخ��������اء . هذا مانص��������ت عليه امل��������ادة االولى من 
االع��������الن العاملي لحقوق االنس��������ان ال��������ذي اعتمدت��������ه الجمعية 

العامة لالمم املتحدة عام 1948.
ومنذ تأسيس��������ها ألزمت منظم��������ة االمم املتحدة نفس��������ها بناء 
على ميثاقها الذي أقر عام 1945 في س��������ان فرانسيسكو بنشر 
حقوق االنس��������ان والحريات من خالل تعزي��������ز التعاون الدولي 
لحقوق االنس��������ان. ويس��������تمد االعالن العاملي لحقوق االنسان 
صف��������ة االلزام القانون��������ي ايضا من املبادئ االنس��������انية النبيلة 
التي يتضمنها والتي تصل الى مس��������توى املس��������لمات العاملية 

املقبولة لدى الشعوب واملجتمعات كافة .
إن مصطل��������ح حقوق االنس��������ان يتكون من كلمت��������ي هما )الحق 
واالنس��������ان ( وكلمة الحق تعني نقيض الباطل وحق االمر اي 
اصبح ثابتا والحق من اس��������ماء الله الحسنى قال تعالى )وال 
تلبس��������وا الحق بالباط��������ل( والحق موغل في الق��������دم وجد منذ 
وجود االنس��������ان على االرض وهو ثابت وباق مادامت الحياة 
باقية، فال يس��������تطيع االنس��������ان ان يعيش ب��������دون حقوقه ألنها 
الضمان األساس��������ي ال��������ذي ال غنى عنه ليعي��������ش حياة كريمة 
وهي تالزم االنسان منذ والدته وال يستطيع احد ان يحجبها 
عنه وان هذه الحقوق تشمل الناس كافة والتشمل فئة معينة 

بالذات .
أما لفظ االنس��������ان  فانه يأتي  من كلم��������ة األنس وهو من خلق 
الله س��������بحانه وتعالى اوجده عل��������ى هذه االرض ليحيا عليها 
وليعمرها الى يوم قدره الله تعالى ان تنتهي فيه هذه الحياة، 
ومادام االنسان يحيى على هذه االرض فان له حقوقا يتمتع 
فيها واالنس��������ان اذا كان يملك حقوق��������ه كاملة فانه يكون كامل 
االنس��������انية واذا انتقصت حقوق��������ه تكون إنس��������انيته ناقصة، 
واملرأة عندما يمنع الدس��������تور او اي قانون ممارسة حقوقها 
السياس��������ية او املدنية الت��������ي يمتلكها الرجل فان ذلك يش��������كل 
انتقاصا من إنس��������انيتها وهنا البد من االش��������ارة الى رس��������الة 
الس��������ماء مجسدة في القران الكريم وهو الدستور االعلى الذي 
أعل��������ن الحقوق ووضع القواعد االساس��������ية لألح��������كام الدينية 
واملدني��������ة حي��������ث اش��������ار الى ض��������رورة احترام حقوق االنس��������ان 
وتحرير االنس��������ان من العبودية والرق وأق��������ر مباديء العدالة 
واملس��������اواة وتحري��������م التمييز وكان ذلك انعكاس��������ا لعدالة الله 
س��������بحانه وتعالى عل��������ى االرض .فنجده اش��������ار الى الكثير من 
الحق��������وق منها تحريم قتل النفس وتحريم التعذيب والتأكيد 
على املس��������اواة والحق في الحرية في املج��������ال الفكري واملدني 
والسياس��������ي وع��������دم جواز حب��������س املدي��������ن املعس��������ر ان حقوق 
االنسان لها االولوية على القيم واملبادئ االخرى بما في ذلك 
القي��������م واملوروثات االجتماعية والثقافي��������ة فجميع الناس في 
كل انحاء العالم يتمتعون بحقوق متساوية ملجرد انهم بشر 
ومثلما اش��������ارت الكاتبة االمريكية لي هنت اس��������تاذة التاريخ 
في جامعة كاليفورنيا فان لحقوق االنس��������ان ثالث مواصفات 
متداخلة الحقوق وه��������ي يجب أن تكون طبيعية اصلية داخل 
االنسان ومتساوية نفس��������ها للجميع وعاملية يمكن تطبيقها 

في كل مكان .

وقالت مديرة معه��������د التطوير 
إلى  نهلة حم��������ادي  القضائ��������ي 
"القض��������اء" إن "ورش��������ة نظمه��������ا 
مجل��������س القض��������اء األعلى حول 
اس��������تمرت  األح��������داث  جن��������وح 
ثالث��������ة أيام وش��������ارك فيها )25( 
قاضي��������ًا م��������ن رؤس��������اء ون��������واب 
محاك��������م األحداث ف��������ي املناطق 
االس��������تئنافية التابع��������ة ملجلس 

القضاء األعلى".
املحاض��������رة  قال��������ت  ذل��������ك  إل��������ى 
أس��������تاذ  صب��������اح س��������امي داود 
القانون الجنائي في  مس��������اعد 
جامعة بغداد إن "الورشة تعدنّ 
استكمااًل ملجموعة من الدورات 
اليونيس��������يف  منظمة  بدأته��������ا 
تحت عنوان عدالة األحداث، إذ 
عقدت أول ورش��������ة في البصرة 
للمناط��������ق الجنوبي��������ة ش��������ملت 
وباحث��������ي  وش��������رطة  قض��������اة 
وتكلمنا  لألح��������داث  اجتماعي 
األح��������داث  رعاي��������ة  ع��������ن  فيه��������ا 
وكيفي��������ة التعام��������ل معهم وعن 

العدالة التصالحية".
وأضاف��������ت داود إل��������ى "القضاء" 
اس��������تهدفت  الثانية  "الدورة  أن 

واجتماعيي  نفسيي  باحثي 
العم��������ل والش��������ؤون  ف��������ي وزارة 
عن  مركزة  وكانت  االجتماعية 
الرعاي��������ة الالحق��������ة للحدث بعد 
إكم��������ال التدبي��������ر االحت��������رازي"، 
مشيرة الى ان "هذه الدورة هي 
بالتع��������اون مع مجلس  الثالثة 
القض��������اء االعل��������ى وتس��������تهدف 
قض��������اة متخصصي باألحداث 

فقط".
وأش��������ارت داود إلى أن "الورشة 
رك��������زت عل��������ى جان��������ب األجهزة 
والجان��������ب  للح��������دث  الس��������اندة 
النفس��������ي والعدالة التصالحية 
كنوع من أنواع التدبير وعمن 
يستطيع مس��������اندة القضاء في 

تقويم الحدث".
من جانبه ق��������ال املحامي فراس 
الئ��������ق البياتي رئي��������س منظمة 
بوابة العدال��������ة إن "دورات عدة 

أقامته��������ا املنظم��������ة بدع��������م م��������ن 
اليونيسيف بشأن بناء قدرات 
األحداث،  بعدال��������ة  املختص��������ي 
بدأنا مع وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي��������ة ف��������ي م��������ا يخ��������ص 
الالحق��������ة  الرعاي��������ة  مواضي��������ع 
وأقمنا ه��������ذه الورش��������ة لقضاة  
األح��������داث،  تناولن��������ا فيها دور 
القض��������اء العراقي ف��������ي معالجة 

جنوح األحداث". 
وبي إلى "القضاء" أن "الورشة 
تم��������ت بالتع��������اون م��������ع مجلس 
القضاء األعلى وجامعة البيان 
وتس��������تهدف بالحقيق��������ة نتائج 
مهمة في تطبيق التش��������ريعات 
تج��������اوز  وكيفي��������ة  املوج��������ودة 
الثغرات الحاصلة في التطبيق 

وليس في التشريع فحسب".
ويع��������رج البياتي عل��������ى "تبادل 
القض��������اة  ب��������ي  الخب��������رات 

املوجودين في الورشة وكيفية 
تطويعها في سياس��������ة حماية 
اس��������تحداثها  تم  التي  الطفولة 
"ال��������ورش  مؤخ��������را"، مؤك��������دا أن 
تس��������تمر  س��������وف  والفعالي��������ات 
املس��������تهدفة  الفئ��������ات  وتك��������ون 
فيها شرطة األحداث والشرطة 
املجتمعية ويكون أيضًا هناك 
الش��������رطة  كلي��������ة  إل��������ى  انتق��������ال 

الستكمال البرنامج".
يذك��������ر  الورش��������ة  ه��������ذه  وع��������ن 
"إنها  رئيس منظم��������ة العدال��������ة 
تأت��������ي ضم��������ن إط��������ار التع��������اون 
م��������ع مجل��������س القض��������اء االعلى 
ونطم��������ح لتعاون اكب��������ر للعمل 
املؤسس��������ة  م��������ع  والتنس��������يق 
القضائية في ما يخص جانب 
للفئات  القانونية  املس��������اعدات 
الضعيف��������ة مؤك��������دا أن "مجلس 
القضاء األعلى غالبا ما يرعى 

ويفسح املجال للمنظمات ومن 
ضمنه��������ا منظمتن��������ا ألن تلعب 
القانوني��������ة  للمس��������اعدات  دورا 
املجاني��������ة وكذلك تم التنس��������يق 
/ بغ��������داد  مالحظ��������ة  دار  م��������ع 
الطوبج��������ي  لالش��������تراك معهم 
في تأم��������ي الرعاية الالحقة من 

خالل تقديم الدعم النفسي".
القاض��������ي  ي��������رى  م��������ن جانب��������ه، 
س��������لمان لفته الجب��������وري نائب 
رئيس محكمة استئناف صالح 
الدين أن "الورش��������ة فرصة للقاء 
بقض��������اة زم��������الء لم يت��������م اللقاء 
معهم منذ فت��������رة واالنتقال من 
جو العمل الى الجو األكاديمي 
واالط��������الع على التج��������ارب بي 
القض��������اة والبحث في نصوص 
أصال هي ف��������ي محل نقاش،  او 
االنح��������راف للح��������دث الجان��������ح"، 
"مهمة  بأنه��������ا  ال��������دورة  واصفا 

للقاضي ملعرفة أس��������باب تشرد 
وجنوح الحدث ونتمنى مزيدا 

من هذه الورش التطويرية".
وب��������دوره، ق��������ال ن��������وار الزبيدي 
محاضر ف��������ي املعهد القضائي 
ومدرب في الورشة إن "مجلس 
القض��������اء االعل��������ى يتب��������ع أحدث 
املعايير الدولية في التعامل مع 
جنوح الحدث عن طريق تنظيم 
للقض��������اة  تخصصي��������ة  دورات 
مم��������ن لديه��������م الصالحي��������ة في 
ق��������رارات ومتخصصي  إصدار 

في قضايا األحداث".
وأضاف الزبيدي إلى "القضاء" 
أن "ه��������ذه ال��������ورش م��������ن األمور 
الجوهرية في العمل القضائي 
كونه��������ا تق��������رب القاض��������ي م��������ن 
معايي��������ر العدال��������ة خ��������ارج إطار 
املحلي��������ة الس��������يما أن املطل��������وب 
أن تجري محاكم��������ات األحداث 
وفقا  ألح��������دث املعايير الدولية 
املطبق��������ة، والن  قان��������ون رعاي��������ة 
األح��������داث يمثل  حج��������ر الزاوية 
في موضوع محاكمة األحداث 
فاعتق��������د ان التطوي��������ر في عمل 
املحاكم وتطبي��������ق هذه الصور 
النص��������وص  م��������ع  ومالءمته��������ا 
الت��������ي وقع عليها  واالتفاقيات 
الطف��������ل  حق��������وق  ف��������ي  الع��������راق 
ومعاهدة بكي تعطي األهمية 
والتطبي��������ق  ال��������دورات  له��������ذه 
أفض��������ل  لتعط��������ي  القضائ��������ي 

املمارسات".
 وع��������ن أه��������داف الورش��������ة ب��������ي 
الزبي��������دي ان "كل ورش��������ة عم��������ل 
له��������ا عدة أه��������داف الهدف االول 
تطوي��������ري واله��������دف اآلخر هو 
تبادل وجهات النظر ملجموعة 
بينهم  املوجودي��������ن  األس��������اتذة 
مم��������ن  املختص��������ون  القض��������اة 
يمتلك��������ون ممارس��������ات فعلي��������ة 
ف��������ي  ولديه��������م وجه��������ات نظ��������ر 
التطبيق��������ات وم��������ا يلتمس��������ونه 
في التش��������ريع"، مؤكدا أن "هذه 
ال��������دورات عب��������ارة ع��������ن فرص��������ة 
األفكار وطرح  لتبادل  مناسبة 
بعض اإلستراتيجيات لتفكير 
أفضل واعتقد س��������تعقد دورات 

أخرى في هذا املجال".

ورشة عمل استعرضت التشريعات والقوانني العراقية يف ضوء املعايري الدولية

القضاء واليونيسيف يدرسان 
جرائم األحداث في معهد "التطوير القضائي"

■ جانب من الورشة/ عدسة حيدر الدليمي

دورة حاسوبية جديدة في محكمة استئناف بابل
بابل/ مروان الفتالوي

نظمت ش��������عبة الحاس��������بة االلكترونية في رئاسة 
استئناف بابل دورة حاس��������وبية جديدة ملوظفي 
املحاك��������م ف��������ي املحافظة، فيما لفت��������ت إلى أن هدف 
االلكتروني��������ة"  "األمي��������ة  م��������ن  التخل��������ص  ال��������دورة 

وألغراض الترفيع الوظيفي.
وقال علي س��������عدي، مبرمج في قس��������م الحاس��������بة 
االلكتروني��������ة في اس��������تئناف باب��������ل ومحاضر في 
الدورة إن "إن هذا النشاط يأتي تنفيذا لإلعمامات 
الصادرة من مجل��������س القضاء األعلى واملتضمنة 
إقامة دورات على الحاسبة االلكترونية للموظفي 

كافة وحسب استحقاقهم للترفيع الوظيفي".
وأض��������اف إلى "القضاء" أن "ش��������عبة الحاس��������بة في 
ه��������ذه الرئاس��������ة ب��������ادرت بإج��������راء أول دورة مقامة 

لغ��������رض الترفي��������ع وكانت مدتها 
أسبوعي ابتداًء من نهاية شهر 

تموز املاضي".
"ه��������دف  ب��������أن  س��������عدي  وأف��������اد 
الدورة هو القض��������اء على األمية 
بالواقع  والنهوض  االلكترونية 
االلكترون��������ي في مجلس القضاء 

األعلى واملحاكم التابعة له".
وع��������ن منه��������اج ال��������دورة أك��������د أن 
"املوضوع��������ات الت��������ي تتناوله��������ا 
م��������ت بحس��������ب ما تم  ال��������دورة نظنّ
تجهيزن��������ا ب��������ه م��������ن قب��������ل قس��������م 
تكنولوجي��������ا املعلوم��������ات إذ ت��������م 
عل��������ى ثالثة  املوظف��������ي  تقس��������يم 
مس��������تويات وحس��������ب خبرته��������م   
ويعتبر من أكثر املناهج املفيدة 
سواء في الحياة الوظيفية أم في 

الحياة اليومية".
أما الفئات التي أفادت من الدورة 

يرى املبرمج أن "املستفيد األكبر من 
هذه الدورات هم املوظفون أنفسهم 
كونها ثقاف��������ة الكترونية ضرورية"، 
الفتا إلى أن "هناك دورات مستقبلية 
لن تتوق��������ف حتى وص��������ول موظفي 
املحاك��������م إل��������ى احترافية الحاس��������بة 
االلكتروني��������ة من قب��������ل كافة موظفي 
هذه الرئاس��������ة واملحاك��������م الخارجية 

التابعة لها".
وقال صباح نجم عيدان من محكمة 
املش��������روع إن "عملي كمحاسب انظم 
ج��������داول الرواتب والرس��������وم وكذلك 
إعداد اإلحصائي��������ات يتطلب العمل 
على الحاس��������بة االلكتروني��������ة، لذلك 

أفدت من الدورة كثيرًا".
وع��������ن البرام��������ج التي ت��������درب عليها 
أض��������اف عي��������دان إل��������ى "القض��������اء" إن 
"ال��������دورة احتوت برامج تدريبية في 
كل م��������ا يخ��������ص العمل الحاس��������وبي 

وتنصي��������ب  والطباع��������ة  االكس��������ل  برام��������ج  منه��������ا 
البرام��������ج ومعالجة مش��������كالت توقف الحاس��������وب 
حت��������ى برامج مكافحة الفيروس��������ات"، مش��������يرا إلى 
أن "ال��������دورة ل��������م تقتص��������ر على ذلك وإنما ش��������ملت 
التدري��������ب على معرفة أجزاء الحاس��������وب والنظام 
الداخل��������ي والطابعة وتقنيات الحفظ واإلرس��������ال 
وحل كل مشكالت الحاسوب عدا إعادة التنصيب 

)الفرمتة(".
ى عيدان أن "تس��������تمر ه��������ذه الدورات حتى ال  وتمننّ

يعاني املوظف أمام أي خلل في الحاسوب".
م��������ن جانبه رأى املحق��������ق القضائي حيدر قيس أن 
"أس��������بوعا واحدا من التدريب كاِف لتعلم البرامج 
الحاس��������وبية التي يس��������تخدمها موظف��������و املحاكم 

السيما كتاب الضبط".
وأض��������اف قي��������س إل��������ى "القض��������اء": "في م��������ا يخص 
عمل��������ي اعتقد أن ما تعلمته كاف إلنجازه بصورة 
متكامل��������ة"، وأك��������د أن��������ه "إذا واجهتني مش��������كلة في 
األعط��������ال االعتيادي��������ة اس��������تطيع حلها م��������ن دون 

الحاجة إلى مبرمج".

قضاة المثنى يناقشون "البناء غير المشروع" على أرض الغير
 JAMC /القضاء

عقدت رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 
ندوة ش��������هرية بعنوان )البناء غير املش��������روع على 
ملك الغير( برئاس��������ة رئيس محكمة االس��������تئناف 

وعدد من قضاة محاكم البداءة في السماوة.
وت��������م خالل الندوة مناقش��������ة موض��������وع البناء غير 
املش��������روع باعتب��������اره صورة من ص��������ور االلتصاق 
والذي عالجه املشرع العراقي باعتباره سببا من 

أسباب كسب امللكية. 
   وقال رئيس محكمة استئناف املثنى االتحادية 
القاضي طالب حسن حربي إن "أحكام االلتصاق ال 
تطبق إذا كان الباني هو نفس��������ه مالك لألرض مما 
يعني ان االلتصاق يكون بي شخصي مختلفي 
لم يك��������ن بينهما اتف��������اق على مصي��������ر األبنية فإذا 

كان هناك اتفاق عل��������ى مصير تلك األبنية فيصار 
إلى تطبيق االتفاق املذكور دون أحكام االلتصاق 
شريطة عدم مخالفة ذلك االتفاق للنظام العام أو 

اآلداب".
وأضاف حربي إلى مراس��������ل "القضاء" أن "القانون 
املدن��������ي العراق��������ي وض��������ع قرينة قانوني��������ة لصالح 
صاح��������ب األرض مفاده��������ا ان كل م��������ا يوج��������د على 
األرض أو تحته��������ا من بناء أو غراس أو منش��������آت 
أخ��������رى تع��������د م��������ن عم��������ل صاح��������ب األرض وانه قد 

أحدثها من ماله ما لم يثبت العكس". 
وتاب��������ع حربي أن "املادة 1119 م��������ن القانون املدني 
نصت على انه )إذا احدث ش��������خص بناء او غراسا 
أو منشات أخرى بمواد من عنده على ارض يعلم 
أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا 
ان يطلب قلع املحدثات على نفقة من أحدثها فإذا 

كان القل��������ع مضرا باألرض فله أن يمتلك املحدثات 
بقيمتها مس��������تحقة القلع("، الفتا إلى أنه "في هذه 
الحال��������ة تعامل القان��������ون املدني مع الباني س��������يئ 
النية بش��������دة فوضعه تح��������ت رحمة مال��������ك العقار 
لس��������وء نيته وتعديه على ملك الغير فخول املالك 

أن يختار احد أمرين".
وأكمل أن "أحد هذين األمرين هو طلب إزالة البناء 
على نفقة الباني والثاني إبقاء البناء إذا كان قلعه 
يضر باألرض مقابل دفع قيمتها مستحقًا للقلع 

وهنا يتملك مالك األرض تلك األبنية املشيدة".
كم��������ا أوضح حرب��������ي أن "املادة 1120 م��������ن القانون 
املدن��������ي نص��������ت عل��������ى )إذا احدث ش��������خص بناء او 
غراس��������ا او منش��������آت أخرى بمواد م��������ن عنده على 
ارض مملوك��������ة لغي��������ره بزعم س��������بب ش��������رعي فان 
كانت قيمة املحدثات قائمة أكثر من قيمة االرض 

كان للمحدث ان يمتل��������ك األرض بثمن مثلها وإذا 
كان��������ت قيمة األرض ال تقل عن قيمة املحدثات كان 

لصاحب االرض أن يتملكها بقيمتها قائمة(". 
ون��������وه رئيس االس��������تئناف الى ان "ه��������ذا يكون في 
حالة ان الباني حس��������ن النية وبزعم سبب شرعي 
ومن ح��������ق الباني املذك��������ور مطالب��������ة مالك األرض 
بقيمة ما أحدثه قائما بتاريخ املطالبة القضائية 

وليس وقت إحداثها". 
اما املادة 1121 من القانون املدني بحسب حربي، 
فقد أكدت أنه )اذا احدث شخص منشآت بمواد من 
عن��������ده على ارض غيره بإذن��������ه فان لم يكن بينهما 
اتف��������اق على مصير ما أحدث��������ه فال يجوز لصاحب 
األرض أن يطل��������ب قل��������ع املحدثات ويح��������ب عليه ان 
لم يطلب صاحب املحدث��������ات قلعها أن يؤدي إليه 

قيمتها قائمة(".

ويفس��������ر ذلك قائ��������ال إن "نص القانون هو أس��������اس 
الت��������زام مال��������ك األرض بتعوي��������ض البان��������ي قيم��������ة 
املحدثات س��������واء كان الباني حس��������ن النية ام سيئ 
الني��������ة وبالتالي ف��������ان دعوى رج��������وع الباني على 
مال��������ك األرض للمطالب��������ة بالتعوي��������ض ع��������ن قيمة 
البن��������اء قائما او مس��������تحقا للقل��������ع تتقادم بمضي 
خمس عشرة س��������نة فاي التزام آخر يكون مصدره 

نص القانون". 
وخلص حرب��������ي إلى أن "جدول أعم��������ال تم وضعه 
ملناقش��������ة عدد م��������ن الحاالت ف��������ي الن��������دوات املقبلة 
تخت��������ص باألح��������كام الخاص��������ة الت��������ي تختلف عن 
األحكام الواردة في باب االلتصاق وهي حالة بناء 
املس��������تأجر على العي املؤجرة وبناء الشريك على 
العقار الش��������ائع والبناء عل��������ى ارض الدولة وحالة 

البناء تجاوزا على جزء من األرض".

■ موظفون يتلقون محاضرة في الحاسوب

بغداد/ إيناس جبار

م مجلس القضاء  نظنّ
األعلى ورشة عمل 

مهمة بالتعاون مع 
منظمة األمم املتحدة 

للطفولة )اليونيسيف( 
ومنظمة بوابة العدالة 

وضيفها معهد 
التطوير القضائي، 

فيما تناولت الورشة 
دور القضاء في 

التعامل مع جنوح 
األحداث في ضوء 

املعايير الدولية.
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وقانون التعديل الذي تكونت منظومته 
التش��������ريعية من خمس م��������واد قانونية ، 
نص��������ت املادة )1( منه على الغاء البندين 
)ثانيا التي استثنت الجريمة االرهابية 
التي نش��������أ عنها قتل او عاهة مستديمة 
وجريم��������ة تخري��������ب مؤسس��������ات الدول��������ة 
املس��������لحة  الق��������وات  محارب��������ة  وجريم��������ة 
العراقي��������ة وكل جريم��������ة ارهابية س��������اهم 
بارتكابها باملس��������اعدة او التحريض او 
االتفاق. لتحل محله��������ا فقرتان اعتمدت 
تاريخ 10 / 6 / 2014 اساسا في تحديد 
فاس��������تثنت  االرهابي��������ة   جريم��������ة  اث��������ار 
الجريم��������ة مت��������ى ما وقعت بع��������د التاريخ 
املذك��������ور ف��������ي ح��������ي اعتب��������رت الجريم��������ة 
مش��������مولة بالقانون قبل التاريخ املذكور 
اذا ل��������م يترت��������ب عل��������ى ارتكابه��������ا قتل او 
عاهة املستديمة، فجاء النص بالفقرتي 

وبالشكل التالي :
-1 الجرائم املنصوص عليها في قانون 
مكافحة اإلرهاب رقم )13( لس��������نة 2005 

املرتكبة بعد 2014/6/10. 

-2 الجرائم املنصوص عليها في قانون 
مكافحة اإلرهاب رقم )13( لس��������نة 2005 
املرتكب��������ة قب��������ل 2014/6/10 الت��������ي نش��������أ 
عنها قتل أو عاهة مس��������تديمة . وقد جاء 
تعريف االرهاب في املادة )1( من قانون 
مكافحة االرهاب )كل فعل إجرامي يقوم 
ب��������ه ف��������رد او جماع��������ة منظمة اس��������تهدف 
ف��������ردا او مجموعة اف��������راد او جماعات او 
مؤسسات رس��������مية او غير رسمية أوقع 
األض��������رار باملمتلكات العامة او الخاصة 
او  االمن��������ي  بالوض��������ع  االخ��������الل  بغي��������ة 
االس��������تقرار والوحدة الوطنية او إدخال 
الرعب او الخ��������وف والفزع بي الناس او 
اثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية(.  
وجاءت امل��������ادة )2( في تحدي��������د االفعال 
االرهابية بس��������بع فقرات وضع أسس��������ها 

التعريف املذكور.  
وسادسًا والتي استثنت جرائم الخطف 
الت��������ي نش��������أ عنه��������ا م��������وت املخط��������وف او 
مجهولي��������ة مصي��������ره او اح��������داث عاه��������ة 
مس��������تديمة وحل محلها  )جرائم خطف 

االش��������خاص(  بمعنى ان جريمة الخطف 
الع��������ام  العف��������و  قان��������ون  م��������ن  مس��������تثناة 

باملطلق.
ف��������ي ح��������ي نص��������ت امل��������ادة )2( من��������ه على 
تعديل البندين )اواًل( والتي كانت تنص 
)للنزي��������ل او املودع الص��������ادر بحقه حكم 
ب��������ات وامضى م��������ا ال يقل ع��������ن ثلث املدة 
املحكوم بها طلب استبدال املدة املتبقية 
التدبي��������ر بالغرام��������ة.(  او  العقوب��������ة  م��������ن 
وتم��������ت اضافة جريمة تزوي��������ر املحررات 
الرس��������مية التي أدت ال��������ى حصول املزور 
على درج��������ة مدير عام فأعل��������ى في مالك 
الدولة ( وثانيًا بزيادة مبلغ الغرامة عن 
كل يوم سجن من عشرة آالف دينار الى 
خمسي الف دينار ( والغى البند تاسعا 
ال��������ذي اس��������تثنى بع��������ض املحكومي من 
حق اس��������تبدال املدة املتبقي من العقوبة 

بغرامة مالية.
 تاس��������عًا- تس��������ري احكام هذه املادة على 
املش��������مولي بالبن��������ود )س��������ابعًا وثامن��������ًا 
وحادي عش��������ر وثالث عش��������ر( م��������ن املادة 

)4( من احكام ه��������ذا القانون وهذا يعني 
منح حق اس��������تبدال مدة العقوبة لجميع 
املس��������تثني م��������ن قان��������ون العف��������و رقم 27 
لس��������نة 2016 بامل��������ادة )4( من��������ه . في حي 
عدل��������ت امل��������ادة )3( م��������ن قان��������ون التعديل 
البند اوال من املادة )تاس��������عًا( من قانون 
العفو وذل��������ك بإضافة )تدقي��������ق االحكام 
والق��������رارات الصادرة ف��������ي الدعاوى التي 
اكتس��������بت قراراتها الدرج��������ة القطعية او 
قيد التحقيق��������ات التمييزية ( وهو بناء 
جديد للبند اوال من املادة تاس��������عا الذي 

كان ينص.
اواًل- للمحكوم علي��������ه بجناية أو جنحة 
بمن فيه��������م مرتكبو الجرائم املس��������تثناة 
بامل��������ادة )4( م��������ن اح��������كام ه��������ذا القان��������ون 
ادعى انتزاع اعترافه باإلكراه او اتخذت 
االج��������راءات القانونية بحق��������ه بناًء على 
اقوال مخبر س��������ري او اعتراف متهم اخر 
الطل��������ب م��������ن اللجنة املش��������كلة ف��������ي البند 
)ثانيا( م��������ن هذه امل��������ادة تدقيق االحكام 
من الناحيتي الش��������كلية واملوضوعية و 

الطلب بإعادة املحاكمة.
وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة 
التحقيق في الدعاوى املنظورة من قبلها. 
وه��������و في نظرنا تأكيد على اعادة النظر 
ف��������ي االحكام والقرارات املكتس��������بة درجة 
البت��������ات والتي لم تش��������فع لها النصوص 
القانونية في املعالجة ومنح ذلك طريقا 
له��������ا وان كان ه��������ذا الطري��������ق مرتهنا الى 
رؤية وس��������لطة اللجن��������ة التقديرية وهو 
اتج��������اه يمن��������ح اللجنة صالحي��������ات اكثر 
من صالحياته��������ا ويمنحها علوية على 
ق��������رارات محكم��������ة التميي��������ز التي صدقت 
القرارات واالحكام القضائية وهو اتجاه 
اريد له ان يك��������ون كذلك، ويؤكد ذلك عدم 
التط��������رق او االش��������ارة له��������ذا التعديل في 

االسباب املوجبة.
كم��������ا ان امل��������ادة )5( من قان��������ون التعديل 
اعادت القان��������ون باثر رجعي في التنفيذ 
ل��������ذات تاريخ تنفيذ قان��������ون العفو العام 
رقم 27 لس��������نة 2016 وهو امر سيصيب 
العدالة في التطبيق بمقتل فمن ش��������مله 

العفو تطبيق��������ا بالتاري��������خ املذكور وعن 
ذات الجريمة سيستثني آخرين.

ان قان��������ون العفو العام ه��������و قانون يجد 
حضوره في الدول غير املس��������تقرة امنيا 
واجتماعي��������ا واقتصادي��������ا وه��������و قانون 
غايت��������ه البح��������ث ع��������ن مس��������احة تأهيلية 
اجتماعي��������ة بجلب��������اب قانون��������ي ملرحل��������ة 
مس��������تقبلية تنش��������د املصالحة والس��������لم 
املجتمع��������ي وهو ام��������ر في غاي��������ة الروعة 
ولك��������ن التطبيق العملي لق��������رارات العفو 
العام السابقة منذ قرار العفو العام  رقم 
225 ف��������ي 10/20 /2002 م��������رورا بقانون 
العفو رقم 19 لس��������نة 2008  وحتى العفو 
رق��������م 27 لس��������نة 2016 لم ت��������أت أكلها بما 
تش��������ير اس��������بابها املوجبة وبالتأكيد ان 
ذلك يش��������ير الى ان قان��������ون العفو لوحده 
غير كاف لتحقيق اهدافه اذا لم تس��������بقه 
اجتماعية  وترافق��������ه وتلحقه منظوم��������ة 
واقتصادية وثقافية وقبلها سياس��������ية 
عامله بروح القانون واملواطنة لتحقيق 

العدالة وبناء دول املؤسسات.

قراءة في قانون التعديل األول لقانون 
العفو العام رقم 27 لسنة 2016

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

وا�ضح� من النق��ض�ت الربمل�نية التي �ضهدت خم��ض�ت الولدة الوىل لق�نون العفو رقم 27 ل�ضنة 2016 انه من املتعذر ان ي�ضري 
بهيكليته الق�نونية دون  تعديل والغ�ء يف مواده الق�نونية لفرتة طويلة فم� لبث ان ج�ء التعديل الول وقبل مرور ع�م على تطبيقه 

وب�لأ�ضب�ب املوجبة التي ن�ضت )ب�لنظر خلطورة اجلرائم الإره�بية وجرائم خطف ال�ضخ��ش على املجتمع العراقي وخ��ضًة التي ارتكبت 
بعد 2014/6/10 وم� متثله من �ضلوك اجرامي خطري للجن�ة وم� خلفته من اآث�ر �ضلبية على املجنى عليهم اأو عوائلهم وبغية عدم 

ات�حة الفر�ضة ملرتكبيه� من الإفالت من العق�ب ولعدم ت�ضجيع الخرين على ارتك�به� ولغر�ش زي�دة مبلغ الغرامة على العقوبة امل�ضتبدلة 
او التدبري �ضرع هذا الق�نون.
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وإذا كانت ممارسة املحاكم املدنية 
لذلك التقييد ال تثير أية إش��������كالية 
كونها تم��������ارس ضمن صالحيتها 
قان��������ون  ف��������ي  عليه��������ا  املنص��������وص 
املرافعات املدني��������ة ،املادة)142(منه، 
ف��������أن إص��������دار محاكم الج��������زاء لتلك 
القرارات،تثي��������ر جداًل واس��������عًا حول 
الس��������ند القانوني ال��������ذي يبيح لها 
ذل��������ك .إذ ل��������م ينص قان��������ون أصول 
املحاكم��������ات الجزائي��������ة عل��������ى منع 
الس��������فر إال في م��������ورد واحد يتعلق 
بتبلي��������غ املته��������م اله��������ارب بموع��������د 
املعاقب  الجناي��������ات  ف��������ي  املحاكمة 
عليها باإلعدام،املادة) 143/د(منه.

ويمث��������ل إص��������دار محاك��������م الج��������زاء 
لقرارات منع السفر في نظر البعض 
)الش��������رعية  مب��������دأ  عل��������ى  خروج��������ا 
يعني  والذي  الجنائية(  اإلجرائية 
ف��������ي م��������ا يعنيه وج��������وب اس��������تناد 
اإلجراءات الت��������ي تتخذها املحكمة 
إل��������ى نص��������وص قانوني��������ة صريحة 
تبي��������ح لها ذل��������ك، صيان��������ة لحقوق 

وحريات األفراد من أن تنتهك.
وال يمن��������ع ع��������دم النص عل��������ى مبدأ 
الش��������رعية اإلجرائية في الدس��������تور 
م��������ن األخذ ب��������ه ،طاملا مث��������ل برأيهم 
اإلطار الذي يضم��������ن تحقيق مبدأ 
املوضوعية)الجريم��������ة  الش��������رعية 
والعقوب��������ة إال بن��������ص( املنصوص 

عليه فيه.

ومهما كانت جدارة الرأي السابق 
ف��������أن األخذ به عل��������ى إطالقه يؤدي 
إل��������ى إف��������الت العديد م��������ن املجرمي 
م��������ن تح��������ت طائل��������ة العق��������اب .لذلك 
يرى الكثي��������رون أن تحقيق التوازن 
العادل بي حماية الحريات الفردية 
وحماية املجتمع تبيح اتخاذ تلك 
القرارات,وان املصلحة االجتماعية 

هي األولى واألجدر بالرعاية.
وذلك ما تمليه )الضرورة العملية( 
وه��������ي م��������ن املب��������ادئ املس��������تقرة في 
مختل��������ف النظ��������م القانونية .والتي 
تمثل استثناًء على مبدأ )الشرعية 
اإلجرائية( والتي ورد النص عليها 
ف��������ي املذك��������رة اإليضاحي��������ة لقانون 
أص��������ول املحاكم��������ات الجزائي��������ة ،إذ 
األساس��������ية  املقاصد  اعتبرتها من 
التي يقوم عليها القانون لتحقيق 
العدل. كذل��������ك يمكن لق��������رارات منع 
الس��������فر املتخ��������ذة من قب��������ل محاكم 
الجزاء، أن تجد سندها  في قانون 
يع��������د  وال��������ذي  املدني��������ة  املرافع��������ات 
املرج��������ع لكاف��������ة قوان��������ي املرافعات 
واإلجراءات بحس��������ب املادة األولى 
من��������ه طامل��������ا ل��������م يك��������ن هن��������اك نص 
يتعارض مع��������ه صراحة في قانون 
غير  الجزائية.  املحاكم��������ات  أصول 
أن هذا االستثناء اليجوز التوسع 
فيه منعًا إلضراره بحريات األفراد 
دونما ضرورة حقيقية تس��������تدعيه 

.وه��������ذا ماأكد عليه مجلس القضاء 
األعلى ف��������ي العديد م��������ن إعماماته 
بوجوب اقتصار محاكم الجزاء في 
اتخاذها لقرارات منع الس��������فر على 
القضاي��������ا املهم��������ة فق��������ط. والبد من 
اإلش��������ارة إال أن قرارات منع الس��������فر 
م��������ن قب��������ل محاكم الج��������زاء  تعد من 
املواضيع املثيرة للجدل في معظم 
ال��������دول العربي��������ة ،إذ ل��������م تتضم��������ن 
قواني اإلج��������راءات الجزائية فيها 
نص��������ًا صريحًا يبيح له��������ا ذلك وان 
تضمن بعضها نص��������ًا عامًا يجيز 
اتخ��������اذ أي إج��������راء ال يتعارض مع 

النظام العام أو حقوق األفراد.
اتخاذها  ف��������ي  املحاك��������م  وتس��������تند 
لتلك الق��������رارات إلى ضرورات حفظ 
النظ��������ام وحماية امل��������ال العام، وفي 
النهاية يبقى األمر يعاني من فراغ 
تش��������ريعي واضح. يقتضي تدخال 
التش��������ريعية لتعديل  الس��������لطة  من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية 
بوض��������ع ن��������ص صريح يمن��������ح تلك 
الجزاء  إل��������ى محاك��������م  الصالحي��������ة 
وبضوابط محددة. وان يكون ذلك 
التدخ��������ل عاج��������اًل ،بع��������د ان ازدادت 
املتهم��������ي  بع��������ض  ه��������رب  ح��������االت 
واملحكوم��������ي من كبار املس��������ؤولي 
ف��������ي الدولة. إذ لم يعد الس��������فر كما 
كان )قطع��������ة م��������ن س��������قر( ب��������ل بات 

وسيلة ملن ظفر.

القاضي عامر حسن شنتة

منع السفر ومبدأ الشرعية اإلجرائية

حرية ال�ضفر من احلري�ت الأ�ض��ضية التي ن�ش عليه� الد�ضتور، ومل يجز تقييده� اأو حتديده� اإل 
بق�نون اأو بن�ًء على ق�نون، غري اأن حم�ية حقوق الأفراد واملجتمع قد تقت�ضي يف اأحي�ن كثرية تقييد 

تلك احلرية من خالل منع �ضفر بع�ش الأ�ضخ��ش الذين يخ�ضى هروبهم، حيث ب�ت ال�ضفر و�ضيلة 
�ضهلة يتخذه� البع�ش للهرب من املالحق�ت الق�ض�ئية التي قد تط�لهم، ويف ظل انعدام تع�ون اجله�ت 

الدولية يف ت�ضليم املطلوبني اأ�ضبح لزامً� على اجله�ت الق�ض�ئية اتخ�ذ اإجراءات �ضريعة ت�ضمن 
منعهم من الهرب .

تعد

حريات الكترونية

كان

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.

الكبرية التي  تقدمه� �ضبكة النرتنت الع�ملية والربامج والتقني�ت املتطورة  التي رافقته� ادت يف الوقت 
ذاته اىل ظهور نوع من اجلرائم التي تهدد امن و�ضالمة الفراد والدول ا�ضطلح عليه� ت�ضمية اجلرائم 

اللكرتونية. هذه اجلرائم تختلف عن اجلرائم الع�دية من حيث اث�ره� وو�ض�ئل ارتك�به� ف�جلرمية 
اللكرتونية جرمية ن�عمة لنه� ل ترتكب ب��ضتخدام ال�ضالح او املواد ال�ض�مة او املتفجرة  كذلك هي جرائم 
�ضريعة حيث ل حتت�ج اىل وقت طويل وميكن ارتك�به� بثوان معدودات كونه� ويف احي�ن كثرية ل حتت�ج 

ال ل�ضغطة ازرار وهي يف النه�ية جرائم �ضعبة الثب�ت لأنه� ل ترتك اآث�رًا م�دية  ك�لب�ضم�ت او البقع 
الدموية التي ميكن ان تكون حمال للفح�ش والتحليل والثب�ت.

الفوائد

وس��������ائل ارتكاب الجريمة االلكترونية تتن��������وع وتتطور بتنوع 
وتطور وس��������ائل االتصال كجهاز الحاس��������وب والهواتف النقالة 
وم��������ا يحتويانه من برامج تعمل على ش��������بكة االنترنت العاملية. 
والجريمة االلكترونية قد تأخذ شكل صناعة ونشر الفيروسات 
والت��������ي تنتقل عبر االجهزة املرتبطة بش��������بكة االنترنت وتهدف 
اما الى س��������رقة املعلوم��������ات او اتالفها وقد تأخذ ش��������كل انتحال 
ش��������خصية معينة واس��������تخدام نفس معلوماته��������ا وصورها في 

ارتكاب افعال مخالفة للقانون كالتهديد او االبتزاز.
 وق��������د تأخ��������ذ الجريم��������ة االلكتروني��������ة ش��������كل الجرائ��������م املاس��������ة 
بخصوصية االفراد واس��������رارهم العائلية بهدف االبتزاز املالي 
كعمل حس��������ابات وهمية او حقيقية باسم فتيات واقامة عالقة 
بشاب معي والحصول على تسجيالت فيديوية تظهره بشكل 
مخل بالحياء ومن ثم تهديده بالنش��������ر او دفع مبالغ مالية وقد 
تأخذ هذه الجرائم ش��������كل االحتيال املالي سيما مع االشخاص 
الذي��������ن يلجؤون للتج��������ارة االلكترونية ويتعامل��������ون مع بعض 
الش��������ركات املصنعة او املصدرة للبضائع و يتم االعالن والبيع 
والشراء والدفع عن طريق البريد االلكتروني حيث يقوم مرتكب 
الجريمة باختراق البريد االلكتروني للشركة املصدرة وارسال 
رس��������ائل للعمالء بانه تم تغيير حسابت الشركة التي ستتلقى 
فيه��������ا االموال لدى املص��������ارف ويطلب تحويل اثم��������ان البضائع 
املباعة الى الحسابات الجديدة التي تعود في حقيقتها ملرتكبي 
جريمة االحتيال املالي وقد  اظهر موقع ارقام ديجيتال ان عدد 
ضحاي��������ا الجرائ��������م االكترونية يصل الى 556 مليون مس��������تخدم 
في الس��������نة وان اكثر من 600 الف حس��������اب فيس��������بوك في العالم 
يتم اختراقها يوميا  وهذه الجرائم تهدد امن وس��������يادة الدولة 
واملجتمع وت��������ؤدي في احيان كثيرة ال��������ى الخالفات بي االفراد 
والى التفكك االسري بسبب ما ينتج عنها من اساءة الى السمعة 

الش��������خصية والتش��������هير ما حدى بالكثير من الدول الى تشريع 
قانون خاص بالجرائم االلكترونية وانش��������اء وحدات واقس��������ام 
فني��������ة تحقيقية متخصصة في كش��������ف ه��������ذه الجرائم والتعرف 

على مرتكبيها ومن ثم تعقبهم واحالتهم الى املحاكم.
ف��������ي العراق فق��������د جرى اع��������داد مش��������روع قانون ينظ��������م االحكام 
القانونية لهذا النوع من الجرائم سمي بمشروع قانون جرائم 
املعلومات اال ان هذا القانون لم يجد طريقه الى التشريع بسبب 
االنتقادات الكثيرة التي طالت مواده العقابية وحمالت املدافعة 
التي قام��������ت بها مجموعة من املنظم��������ات املدنية حيث اعتبرته 
تقيي��������دا كبيرا لحرية التعبير عن ال��������راي ومع اني  اتفق مع من 
ذهب الى ان العقوبات التي جاء بها مش��������روع القانون عقوبات 
ش��������ديدة وان بع��������ض نصوص��������ه تحتاج ال��������ى مراجع��������ة واعادة 
صياغة لكني اعتقد انه ال بد من تش��������ريعه فاملواقع االكترونية 
الت��������ي تنته��������ج منهج االره��������اب او تنته��������ك الحق��������وق الفكرية او 
الت��������ي تمارس عمليات ابتزاز مالي ال ب��������د من حجبها ومعاقبة 
اصحابها ومثل هذا الحجب وتلك املعاقبة ال يمكن اعتبارهما 
تحجي��������م للحريات وانما يمثالن خ��������ط دفاعي مهم لحماية امن 
االف��������راد واملجتمع فحرية التعبير وال��������رأي مقيدة بعدم تعديها 
عل��������ى حقوق االخرين وحري باملدافعي عن الحرية االلكترونية 
ان يتفهموا ان هناك ضحايا تقع عليهم االثار الس��������لبية لس��������وء 
اس��������تخدام الحاس��������وب واجه��������زة الهات��������ف النق��������ال وبرامجهما 
كالفي��������س بك والتويتر واليوتيوب وف��������ي الوقت الذي يجب فيه 
على الدولة حماية حرية التعبير وتوفير مناخاتها املناس��������بة 
فانه يتوجب عليها ايضا حماية االفراد ممن يس��������يء استخدام 
التقنيات تحت ذريعة الحق في التعبير واس��������تخدام املعلومات 
فالحريات تكون متاحة بموجب القانون وليس��������ت مطلقة كي ال 

تؤدي الى الفوضى .
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)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية 
الصادرة من محكمة التمييز االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(

 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

املحكم��������ة  دون  ملحكم��������ة  يمك��������ن  ال 
التي اصدرت الحك��������م املراد تجديد 
قوت��������ه التنفيذية ان تعطي��������ه القوة 

التنفيذية .

القرار:

لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعني 
التمييزين مقدمان ضمن املدة القانونية 
ومشتمالن على اسبابهما قرر قبولهما 
ش��������كال ولتعلقهما بموضوع واحد قرر 
توحيدهم��������ا ونظرهم��������ا س��������وية ولدى 
عط��������ف النظر عل��������ى الحك��������م املميز وجد 
انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك 
الن املحكم��������ة وان اتبع��������ت ق��������رار النقض 
الصادر ع��������ن هذه املحكمة بالعدد 263/
الهيئة االس��������تئنافية منق��������ول/2016 في 
2016/2/2 بتبليغ ذوي العالقة بالدعوى 
اال ان��������ه كان يتع��������ي عليه��������ا رد الطع��������ن 
االس��������تئنافي ش��������كال دون نظر الدعوى 
موضوعا الن الحكم املراد تجديد قوته 
التنفيذية ص��������ادر عن محكم��������ة البداءة 
ول��������م يص��������در عنه��������ا وال يمك��������ن ملحكمة 
دون املحكم��������ة التي اصدرت��������ه ان تعطيه 
القوة التنفيذية حيث ان ما يصدر يعد 
قرارا وال يحكم فيه كمصاريف الدعوى 
لعدم ج��������واز تكرارها ويك��������ون خاضعا 
للطعن فيه تمييزا امام محكمة التمييز 
االس��������تئناف  محكم��������ة  او  االتحادي��������ة 
بصفتها التمييزية وحسب االحوال ان 
كان صادرا م��������ن محكمة البداءة لذا قرر 
نقض��������ه واعادة الدعوى ال��������ى محكمتها 
التب��������اع م��������ا تقدم عل��������ى ان يبقى رس��������م 
التميي��������ز تابعا للنتيج��������ة وصدر القرار 
القعدة/1438ه�  ف��������ي 11/ذي  باالتف��������اق 

املواف�ق 2016/8/14م.

)2(
املبدأ:

ال مج��������ال للحك��������م بالتعوي��������ض عن 
الض��������رر االدبي ف��������ي نط��������اق احكام 

املسؤولية العقدية .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئ��������ة 
املوس��������عة املدني��������ة في محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة وج��������د ان الطع��������ن التمييزي 
مق��������دم ضمن املدة القانوني��������ة قرر قبوله 
ش��������كاًل ول��������دى عط��������ف النظر ف��������ي الحكم 
املميز وجد انه صحيح وموافق للقانون 
لالس��������باب الت��������ي اس��������تند اليه��������ا ذلك ان 
الثابت من عريض��������ة الدعوى ان املميز/ 
املدع��������ي/ املس��������تأنف إضاف��������ة لوظيفته 
طل��������ب الزام املميز علي��������ه/ املدعى عليه/ 
املس��������تأنف عليه وزي��������ر الكهرباء إضافة 
لوظيفت��������ه بدفع تعويض��������ات مادية عن 
االض��������رار الت��������ي اصابت ش��������ركة املميز/ 
املدع��������ي/ املس��������تأنف إضاف��������ة لوظيفته 
والت��������ي قدره��������ا بمبل��������غ )100.000.000( 
مائ��������ة ملي��������ون دوالر امريكي م��������ن جراء 
ع��������دم التزام املميز علي��������ه/ املدعى عليه/ 
املستأنف عليه إضافة لوظيفته بتنفيذ 

العق��������د املب��������رم بينهم��������ا باالضاف��������ة إلى 
مبلغ )100.000.000( مائة مليون دوالر 
امريك��������ي ع��������ن االض��������رار املعنوي��������ة التي 
اض��������رت بالعالقة مع الش��������ركة االمريكية 
واوقفت العمل مع شركة املميز/ املدعي/ 
املس��������تأنف في املش��������اريع التي تلت هذا 
العقد وتأيد ملحكمة البداءة ومن بعدها 
محكمة االستئناف انه سبق وان اقيمت 
الدعوى املرقم��������ة 379/ب/2015 بي ذات 
الطرف��������ي املدع��������ى فيها وزي��������ر الكهرباء 
إضاف��������ة لوظيفت��������ه واملدعى علي��������ه فيها 
شركة التواصل لخدمات الطاقة- اردنية 
الجنس��������ية الصادر منها حك��������م بتاريخ 
2015/10/26 القاض��������ي بفس��������خ العق��������د 
املرق��������م 4 واملؤرخ ف��������ي 2012/5/20 عقد 
تجهيز وتنصيب رخص لبرنامج ادارة 
الصيانة املبرمجة املركزية الطرف االول 
في��������ه وزارة الكهرب��������اء والط��������رف الثاني 
في��������ه ش��������ركة التواصل لخدم��������ات الطاقة 
القطعي��������ة ملض��������ي  الدرج��������ة  واملكتس��������ب 
املدة القانوني��������ة وتبي من مدونات تلك 
الدعاوى وج��������ود اقرار للمدعى عليه في 
الدعوى أعاله )املمي��������ز/ املدعي في هذه 
الدعوى موض��������وع الطعن التمييزي في 
جلس��������ة 2015/10/20 تضم��������ن بان��������ه ال 
مانع لدى موكله من فسخ العقد املرقم 4 
موضوع النزاع وحيث ان املميز/ املدعي/ 
املس��������تأنف إضافة لوظيفت��������ه وافق على 
طلب الفس��������خ في الدع��������وى املرقمة 379/

ب/2015 وارتضى به وس��������كت عن طلب 
تنفيذ العقد مما ي��������دل على عدم جديته 
في تنفيذ االلت��������زام وعدم حصول ضرر 
له عن عدم التنفيذ مل��������رور أكثر من أربع 
س��������نوات على عدم تنفي��������ذ العقد وحيث 
ان التعوي��������ض يدور وج��������ودًا وعدمًا مع 
حصول الضرر ولم تحق��������ق ذلك فتكون 
الدعوى فاقدة لسندها القانوني كما انه 
ال مج��������ال للحكم بالتعويض عن الضرر 
االدب��������ي في نط��������اق اح��������كام املس��������ؤولية 
العقدي��������ة لذا قرر تصدي��������ق الحكم املميز 
ورد الطع��������ن التميي��������زي وتحميل املميز 
رس��������م التمييز وصدر الق��������رار باالكثرية 
املواف����������ق  25/رمضان/1438ه���������  ف��������ي 

2017/6/20م.

)3(
املبدأ:

التص��������رف القانوني يبقى بذاته ما 
ا . ا او قضاء لم يتم فسخه رضاء

القرار:

لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعني 
التمييزيي مقدمان ضمن املدة القانونية 
قرر قبولهما شكال" ولتعلقهما بموضوع 
واحد قرر توحيدهما ونظرهما سوية" 
ولدى عط��������ف النظر عل��������ى الحكم املميز 
وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون 
رغم اتباع املحكمة لقرار النقض الصادر 
عن هذه املحكم��������ة بالعدد 3909/3908/
ف��������ي  االس��������تئنافية/2016  الهيئ��������ة 
2016/12/25 واستعانتها بسبعة خبراء 
اال ان الخب��������راء املذكورين قد تناولوا في 
خبرتهم مس��������ألة قانونية تتعلق بمدى 
احقية املميز /في طلب الفس��������خ دون ان 
يتم التحقق من الشرط الوارد في املادة 
/5/سادس��������ا" من العقد فان ثبت تجاوز 
الغرامات النس��������بية املذك��������ورة يكون من 
حق املميز/املميز عليه/الش��������ركة العامة 

لالتص��������االت والبريد طلب فس��������خ العقد 
وان انقض��������ت مدت��������ه الن انقض��������اء م��������دة 
العق��������د تغني ع��������ن توجيه االن��������ذار عند 
طلب فس��������خ العقد وفقا" للمادة 258 من 
القانون املدني اال ان التصرف القانوني 
يبق��������ى قائما" بذات��������ه ما لم يتم فس��������خه 
ا" وحيث ان االخير لجأ  رضاء" او قضاء
للقضاء فتكون لدعواه سند من القانون 
ول��������ه م��������ا نصت علي��������ه امل��������ادة 17/ثانيا" 

من تعليمات تنفي��������ذ العقود الحكومية 
ويت��������م تصفية اعمال العقد وحس��������اباته 
ويتع��������ي افهام الخبراء باملهمة املذكورة 
لالحتس��������اب وتقدي��������م تقريره��������م لذا قرر 
نقضه واع��������ادة الدعوى ال��������ى محكمتها 
التب��������اع ما تق��������دم عل��������ى ان يبقى رس��������م 
التمييز تابعا" للنتيج��������ة وصدر القرار 
 باالتفاق في 12/رمضان/1438ه� املوافق

 2016/6/7 

 ● للحصول على القرارات التمييزية 

مباشرة
راجع االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز يف 

املوقع االلكرتوين جمللس القضاء االعلى 

● واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية 
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القاضي جعفر كاظم المالكي 
لق��������د نظم قانون املرافع��������ات املدنية العراقي رقم 83 لس��������نة 1969 املعدل 
اإلج��������راءات الواجب إتباعها في رفع الدعوى املدنية وتس��������جيلها لدى 
املحاكم املختصة واآللية الواج��������ب إتباعها في نظر الدعوى ابتداًء من 

تعيي موعد للمرافعة وانتهاًء بصدور قرار فاصل فيها.
 ونجد إن املش��������رع العراق��������ي قد خص الباب الثاني م��������ن الفصل الثالث 
بعن��������وان رف��������ع الدع��������وى وتقدير قيمته��������ا وبالتحديد من ) امل��������ادة 44 ( 
ولغاي��������ة )امل��������ادة 51 ( منه ونجد إن املش��������رع قد وضع قواع��������د قانونية 
كانت تنس��������جم في حينها م��������ع متطلبات إقامة الدع��������وى إال أن التطور 
الحاصل في مختلف مجاالت الحياة يقتضي ان تتم معالجة موضوع 
الدع��������وى من منظور جديد ينس��������جم م��������ع هذا التط��������ور. إذ أن موضوع 
حس��������م الدعوى املدنية وفقا للنصوص املشار لها أعاله أصبح ال يلبي 
الغرض املطلوب بسبب تس��������ارع وتيرة الحياة وبطء اإلجراءات والتي 
قد تستغرق سنوات حيث ان متطلبات املدة الواجب تحديدها في نظر 
الدعوى او حس��������مها أصبح ضرورة ملحة انسجاما مع سرعة التطور 

وكذلك أهمية عنصر الزمن في حسم الدعوى.
 وان تحديد س��������قوف زمنية لحس��������م الدعوى ال يعد مب��������ررا كافيا لكون 
متطلبات الدعوى قد تتعدى هذه الس��������قوف لذا بات من الواجب ان يتم 

النهوض بموضوع تسجيل الدعوى وحسمها بطريق اكثر تطورًا. 
لذا فقد اخذت بعض الدول بنظام يس��������مى )نظام إدارة الدعوى املدنية( 
وه��������ذا النظام يختصر الكثير من الجهد والوق��������ت على القضاء وكذلك 
الخصوم إذ انه يضع أسس��������ًا من ش��������أنها اختص��������ار اإلجراءات والوقت 
من خ��������الل تحديد كيفية تس��������جيل الدعوى وتب��������ادل الخصوم للدفوع 
واللوائ��������ح وقب��������ل أن يتم تعيي موع��������د للمرافعة فيها كم��������ا أنها تتيح 
للخص��������وم فرص��������ة إنهاء النزاع ع��������ن طريق املصالحة م��������ن خالل إحالة 
األطراف إلى غرف تس��������وية املنازعات والتي من ش��������أنها معالجة نقطة 
الخالف وتقريب وجهات النظر بي األطراف وقبل أن تخوض املحكمة 

في غور الدعوى. 
 ونجد ان املشرع األردني قد اخذ بهذا النظام عندما قام بتعديل املادة 
)1/59/ب مك��������رر (  م��������ن قانون اص��������ول املحاكمات املدني��������ة األردني رقم 
26 لس��������نة 2002 والتي نصت ))تش��������كل إدارة الدعوى املدنية من قاض 
او أكثر يس��������ميه رئيس املحكمة للمدة التي يحدده��������ا(( كما إن املادة ) 
1/59/أ ( من ذات القانون قد تضمنت )) تحدث في مقر محكمة البداية 
إدارة قضائية تس��������مى إدارة الدعوى املدنية على أن يحدد وزير العدل 
املحاك��������م التي يتم احداث فيه��������ا هذه اإلدارة ((  حيث يقوم قاضي إدارة 
الدع��������وى بإج��������راءات تدخل ضمن مهام قاض��������ي املوضوع وصالحيات 
قاض��������ي ادارة الدع��������وى يتوالها ق��������اض منفرد يقوم باس��������تالم اللوائح 
وعرضه��������ا على الطرفي قبل ان يتم تعيي موعد لجلس��������ات املرافعة و 
بعد ان تكتمل كافة البيانات واللوائح تحال الدعوى لغرض تسجيلها 
كدع��������وى مكتملة ثم يتم تحديد موعد جلس��������ة املرافعة وتكون الدعوى 
مهيأة إلص��������دار قرار فاصل فيها من دون ان تس��������تغرق الوقت والجهد 
الطويل الذي تس��������تغرقه الدعوى املدنية في الوقت الحاضر لذا أصبح 
م��������ن الض��������روري أن يتدخل املش��������رع العراق��������ي من خالل تعدي��������ل قانون 
املرافعات املدنية الس��������تحداث فكرة إدارة الدع��������وى في العراق وجعلها 
من ضمن اإلجراءات املتبعة في تس��������جيل الدعوى املدنية والسير فيها 

اختصارا للجهد والوقت .

نظرة حول نظام إدارة الدعوى 
المدنية

نوافذ العدالة 

سالم مكي
الش��������ك ان القان��������ون 188 لس��������نة 1959 اعط��������ى للمرأة الكثير م��������ن الحقوق، 
وأس��������س لثقافة املجتمع املدني، القائم على املساواة النسبية بي الرجل 
واملرأة، فرغم ما يعتريه من اش��������كاليات، اال انه قوض الى حد ما، ذكورية 

املجتمع العراقي.
 ولكن، ثمة امل��������ادة 38 التي جعلت الزوجة تحت رحمة الزوج كليا، تاركة 
األمر الى الوازع االخالقي والديني الذي يفتقده الكثير من االزواج. املادة 
تع��������رف الطالق الرجعي بأنه: ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها 
منه ب��������دون عقد، وتثبت الرجع��������ة بما يثبت به الط��������الق. يعني ان للزوج 
الحق في ارجاع زوجته التي طلقها بدون اجراء عقد جديد، وألن القانون 
لم يضع صراحة اي ضوابط او اس��������س لتلك الرجعة وتركها ملزاج الرجل. 
النص القانوني استند الى اساس ديني وهو النص القرآني )وبعولتهن 

احق بردهن(. 
ولك��������ن: هل هذا الحق مطلق؟ هل يمكن ان يتعس��������ف الزوج في حقه هذا؟ 
واذا تعس��������ف، فه��������ل يمكن للزوج��������ة ان تقيم دعوى تعوي��������ض ضد الزوج 
املتعس��������ف في حقه؟ الرجعة كما قالت ش��������روحات القانون، تثبت بالقول 
او الفع��������ل. يعن��������ي ان الزوج يمكنه ان يقول بينه وبي نفس��������ه اني ارجعت 
زوجتي الى ذمتي ويخبر ش��������خصي برأيه هذا، في اي وقت يش��������اء خالل 
الع��������دة، حتى ل��������و كان في اليوم االخي��������ر من الع��������دة، دون ان تعلم الزوجة 

بالرجعة هذه!
 فكثير م��������ن الزوجات، وبعد ان يطلقها زوجها خارجيا، دون رغبة منها 
او عل��������م، يصله��������ا خبر طالقه��������ا، وعندما ترف��������ع امرها للقض��������اء، للطلب 
تصدي��������ق الط��������الق الخارجي لتحصل عل��������ى حقوقه��������ا او تعويضا جراء 
التعس��������ف في الطالق، تفاجأ بالزوج ان��������ه ارجعها الى عصمته، ويحضر 
بذلك ش��������هودا يش��������هدون امام املحكمة ان الزوج اخبره��������م انه قرر ارجاع 
زوجت��������ه!! وقد يحص��������ل ان الزوجة يتقدم لها خاطب جدي��������د، على ان تتم 
الخطبة بعد انقضاء العدة، واذا بها تفاجأ ايضا بأن زوجها قد ارجعها 
دون علمها، وقد تحص��������ل الخطبة احيانا من الرجل اآلخر، وعندها تقع 

الزوجة بمشاكل ال حصر لها.
 ان كثي��������را من املحاك��������م تنظر في دع��������اوى تصديق ط��������الق خارجي وفي 
نف��������س الوقت اثبات رجع��������ة، اذ ان الزوج يحاول تدارك نفس��������ه من الحكم 
لزوجت��������ه حال تصدي��������ق الطالق الخارجي منه��������ا بالتعويض عن الطالق 
التعس��������في اضاف��������ة للحق��������وق االخرى، كالنفق��������ة واملهر املؤج��������ل وغيرها، 
فيض��������رب عصفورين بحجر، فهو من جهة ينتقم من زوجته بأن يطلقها 
خارجي��������ا، ويتخلص من تبع��������ات هذا الطالق، ويعيده��������ا الى ذمته رغما 
عنها. وقد يطلقها مرة اخرى، وتحتسب مدة العدة من جديد. نص املادة 
يق��������ول: الرجعة تثبت بما يثبت به الطالق، يعني ان ال رجعة تثبت بدون 
وجود الش��������هود. وفي جانب آخر يرى ان اللمس او التقبيل او الوطء بي 
الزوجي يثبت الرجعة. فهل ان الزوج الذي يريد ارجاع زوجته او يقبلها 
او يلمسها او يطأها أمام شهود حتى يشهدوا امام املحكمة بالرجعة؟ 

اذا: لم يتبق س��������وى الق��������ول، اي انه يقول امامهم ان��������ه ارجع زوجته، وهذا 
يعن��������ي ان الزوجة غير موج��������ودة وقت الرجوع هذا، ألنه��������ا في فترة عدة 
ولي��������س من حقها مقابلة الرجال االجانب عنها، حتى يمكنهم ان يكونوا 

حاضرين لقوله لها بأنه قرر ان يرجعها.

عدم وجود ضوابط للرجعة، 
تضع الزوجة تحت رحمة الزوج!

عين قانونية

■ البحث االجتماعي في ديالى

عق��������دت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف ديالى 
االتحادية اجتماعا برئاس��������ة رئيس املحكمة 
وعدد من قضاة محاكم األحوال الش��������خصية 
باالجتماع  وش��������ارك  لالس��������تئناف  التابع��������ة 
جمي��������ع الباحث��������ي االجتماعي��������ي ف��������ي كافة 

املحاكم التابعة للرئاسة.
وق��������ال رئيس االس��������تئناف القاضي  حس��������ي 
كاظ��������م وس��������مي أن "االجتم��������اع ح��������دد ع��������ددا 
م��������ن املقترح��������ات الت��������ي تخص عم��������ل البحث 
االجتماعي والتي من شأنها تطوير العمل".

وأض��������اف وس��������مي أن "م��������ن ه��������ذه املقترحات 
إحالة دعوى تصديق الطالق الخارجي على 
مكاتب البحث االجتماع��������ي حصرا في فترة 
العدة الش��������رعية وكذلك ع��������دم إحالة دعاوى 
)تصدي��������ق املخالع��������ة � تفريق قب��������ل الدخول ( 
على مكاتب البحث االجتماعي لعدم وجود 
ض��������رورة لذلك لك��������ون التفريق فيه��������ا يعتبر 
طالقا بائنًا بينونة صغرى، وعدة مقترحات 

أخرى".

■ محكمة مسائية في نينوى

ق��������رر مجل��������س القض��������اء األعلى تش��������كيل 
محكمة مس��������ائية في نين��������وى مختصة 
بتلقي طلب��������ات التعويض عن العمليات 

الحربية.
وق��������ال القاض��������ي عب��������د الس��������تار بيرقدار 
متح��������دث مجل��������س القض��������اء األعل��������ى إن 
"محكم��������ة مس��������ائية جدي��������دة ش��������كلت في 
اس��������تئناف نينوى وذلك لحاجة املنطقة 
االس��������تئنافية اليه��������ا م��������ن أجل تمش��������ية 
معامالت املواطني بش��������كل أيس��������ر جراء 
الزخم الحاصل على هذه املعامالت بعد 

تحرير املدينة وعودة األهالي".
وأض��������اف بيرق��������دار أن "املحكمة تختص 
العمليات  ع��������ن  الناتجة  بالتعويض��������ات 
الحربي��������ة واألخطاء العس��������كرية، و تلقي 
اإلخب��������ارات عن أي أض��������رار أخرى نتجت 
عن عمليات تحرير املدينة"، الفتا إلى أن 
دوام "املحكم��������ة يبدأ من الس��������اعة الثانية 

بعد الظهر حتى السادسة مساًء".

■ دورة لمحققي النزاهة

أق��������ام معه��������د التطوير القضائ��������ي التابع 
ملجل��������س القض��������اء األعل��������ى دورة ملحققي 
هيئ��������ة النزاه��������ة، م��������ن أجل تطوي��������ر عمل 

املحققي واكتساب خبرات أكبر.
وقال��������ت مديرة املعه��������د نهلة حمادي إلى 
"القضاء" إن "املعهد أقام دورة تدريسية 
ملحقق��������ي هيئة النزاهة اس��������تجابة لطلب 

تقدمت به الهيئة".
الت��������ي  "ال��������دورة  أن  حم��������ادي  وأضاف��������ت 
اس��������تمرت يومي أقيمت ف��������ي مقر هيئة 
فيه��������ا  بغ��������داد وحاض��������ر  ف��������ي  النزاه��������ة 
مجموع��������ة من القضاة التدريس��������يي من 

مجلس القضاء األعلى".
التطوي��������ر  معه��������د  مدي��������رة  وخلص��������ت   
القضائي إلى أن "الدورة كثفت منهاجها 
ف��������ي يومي وأف��������اد منه��������ا 16 محققًا من 
هيئ��������ة النزاه��������ة"، الفت��������ة إل��������ى أن "نائ��������ب 
رئيس الهيئة قدم محاضرات إلى جانب 

القضاة".

كتاب قضائي

واعتمد الكاتب في تناول موضوعه على 
منهج التحليل واملناقشة وفق نصوص 
يفت��������رض  وال��������ذي  العراق��������ي  القان��������ون 

التحرير  لرئي��������س  الجزائية  املس��������ؤولية 
عن جرائم النش��������ر التي ترتكب بواسطة 
صحيفته ومدى كفاية النص ومالءمته 

لحماية الحقوق والحريات التي تحظى 
برعاي��������ة القان��������ون وباملقاب��������ل الحق في 

ممارسة حرية الرأي والتعبير. 
وتتجلى اهمية الكتاب بحسب املوسوي 
في أنها "تأتي من بحثها في مس��������ؤولية 
الهرم اإلداري األعلى في العمل الصحفي 
ملؤسسة النش��������ر التي ينتج عنها النشر 

املحظور". 
وتناول القاضي موضوعه اعتمادًا على 
النص املذك��������ور وباملقارنة مع القانوني 
الفرنسي واملصري باعتبارهما املصدر 

التشريعي للقانون العراقي.
ويناق��������ش الكاتب ف��������ي موضوعه بعض 

طبيع��������ة  ح��������ول  املطروح��������ة  األس��������ئلة 
املس��������ؤولية التي ن��������ص عليه��������ا القانون 
ف��������ي امل��������ادة )81( م��������ن قان��������ون العقوبات 
على رئي��������س تحرير الصحيفة الفتراض 
علمه بالنش��������ر والذي تبرره سلطة اإلذن 
بالنش��������ر او رفضه الت��������ي يملكها ويهمن 
بها عل��������ى ما يكتبه املؤلف��������ون وباملقابل 
اإلجراءات الواجب اتخاذها لإلعفاء من 

العقاب. 
وبي املوس��������وي تقس��������يمات الكتاب الى 
أربع��������ة مباحث رئيس��������ة، املبح��������ث األول 
تضم��������ن "مفه��������وم املس��������ؤولية الجزائية 
واركانه��������ا واس��������باب امتناع املس��������ؤولية 

الجزائي��������ة  املس��������ؤولية  ب��������ي  والف��������رق 
واملسؤولية املدنية". 

اما املبح��������ث الثاني فتناول فيه القاضي 
والطبيع��������ة  وذاتيته��������ا  النش��������ر  جرائ��������م 

القانونية لها وصفاتها واركانها.
بينم��������ا تضمن املبح��������ث الثالث الطبيعة 
القانونية ملسؤولية رئيس التحرير عن 
جرائم النش��������ر، وفي املبحث الرابع بحث 
املؤلف الشروط القانونية املفترضة في 
تحقيق املس��������ؤولية الجزائية عن جرائم 
النشر ومسؤولية رئيس التحرير عنها 
وماهي��������ة االج��������راءات الواج��������ب اتخاذها 

لالعفاء من العقوبة.
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الكتاب

كربالء / مروان الفتالوي

بقي ن��������ار الخ��������الف عل��������ى اإلرث 
حوال��������ي  ص��������دره  ف��������ي  يعتم��������ل 
خمس وثالثي س��������نة، ولم يهدأ 
له ب��������ال حتى نف��������ذ جريمة القتل 
بشقيقتيه وزوج إحداهما العام 
املاضي بدم بارد وقلب خال من 

العاطفة.
إنس��������انًا  تج��������د  أن  الن��������ادر  م��������ن 
يكتم نية القت��������ل طيلة هذه املدة 
الس��������يما أن الضحايا شقيقاته، 
ت هذه النية حتى  لكن "داود" بينّ
انته��������ز الفرص��������ة ولك��������ن بعد 35 

عامًا من ذلك الخالف.

خط��������ط داود للقت��������ل عندما دعا 
ش��������قيقتيه اللت��������ي تس��������كنان في 
بغداد إل��������ى داره في ناحية الحر 
بكرب��������الء، قب��������ل هذا ق��������ام بإخالء 
داره عندم��������ا أرس��������ل عائلته إلى 
العتبات املقدسة  النجف لزيارة 
وبق��������ي في ال��������دار وح��������ده ينتظر 

ضيوفًا.
وه��������م  داود  ضي��������وف  وص��������ل 
ش��������قيقتاه وزوج إحداهم��������ا إلى 
كربالء واتفقا على موعد اللقاء 
ف��������ي منطق��������ة م��������ا ب��������ي الحرمي 
حي��������ث أخبرهم باالنتظار هناك، 
فحضر إليه��������م واصطحبهم إلى 

داره.

لم يمهل القات��������ل ضيوفه فرصة 
الجل��������وس طوياًل فق��������د كان أعد 
كل شيء للتخلص من شقيقتيه 
اللت��������ي ينتظران القت��������ل منذ 35 

عامًا.
ذه��������ب داود إل��������ى مطب��������خ املنزل 
فتوق��������ع ضيوف��������ه أن يق��������دم لهم 
مش��������روبا أو حل��������وى الضياف��������ة 
لكنه قدم لهم طبقًا من الرصاص 

الحي!
أحض��������ر الجان��������ي س��������الحه وهو 
ب��������ادر  كالش��������ينكوف  بندقي��������ة 
في  الرصاص  بإط��������الق  الجميع 
وجوهه��������م فخ��������روا صرع��������ى في 

الحال.

أوالد املجنى عليهم وهم املدعون 
بالحق الش��������خصي ذك��������روا أمام 
املحكمة أن ال شهادة عيانية لهم 
وأفادوا بأن عالقة املجنى عليهم 
باملته��������م مقطوعة منذ س��������نوات 

لوجود خالفات حول اإلرث.
بدوره اعترف الجاني في دوري 
التحقيق واملحاكمة أمام محكمة 
تحقي��������ق وجناي��������ات كرب��������الء أن 
خالفات س��������ابقة له م��������ع املجني 
عليه��������م ش��������قيقتيه تع��������ود إل��������ى 
الع��������ام 1981 عل��������ى اإلرث دفعته 
إلى ارت��������كاب جريمة القتل، الفتا 
إلى أن��������ه خط��������ط له��������ذه العملية 
ودعاهم لينفذها، وصباح اليوم 

التالي حضرت الشرطة إلى داره 
مستفسرة عن سبب إطالق النار 
واعترف لهم بالقتل ودلهم على 

مكان الجثث.
إل��������ى ذل��������ك، وج��������دت املحكمة من 
املش��������فوعة  املتحصل��������ة  األدل��������ة 
باعتراف��������ات املتهم م��������ع التقارير 
الطبية  والكش��������وفات  امليداني��������ة 
أدلة كافية ومقنعة إلدانة املتهم، 
فأص��������درت حكمًا باإلعدام )ثالث 
مرات( بحق املدان اس��������تنادا إلى 
أح��������كام امل��������ادة 406 م��������ن قان��������ون 
العقوبات العراقي، الفتة إلى أن 
للطعن  ابتدائ��������ي خاضع  الحكم 

التمييزي.

قتل شقيقتيه بعد خالف على إرث منذ 35 عاما! حاالت قانونية حددها املشرع العراقي تسقط فيها الجريمة 
عن الجان��������ي، فقد ذكر قان��������ون العقوبات العراق��������ي النافذ في 

املادة )150( منه، أن الجريمة بأحد األسباب التالية:

1 – وفاة املتهم.
2 – العفو العام.

3 – صفح املجني عليه في األحوال املنصوص عليها قانونا.
ويورد قانون العقوبات في املادة )151( تفصياًل لهذه الحالة 
عندما ينص على "يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او 
بتدبير احترازي بالعفو العام وبرد االعتبار وبصفح املجني 
علي��������ه في االحوال املنصوص عليه��������ا قانونًا وبانقضاء فترة 
التجربة في حالة إيقاف تنفيذ الحكم دون أن يقع في خاللها 

ما يستوجب إلغاءه".
ويضي��������ف القان��������ون "تس��������قط العقوب��������ة االصلي��������ة والعقوبات 
التبعي��������ة والتكميلي��������ة والتدابير االحترازية بس��������قوط الحكم 
الحد االس��������باب املذكورة في الفقرة الس��������ابقة وبوفاة املحكوم 
علي��������ه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص 

عليه" قانونًا.

متى تسقط الجريمة عن المتهم؟
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 ولد القاضي داود سمرة عام )1878( من أبوين عراقيي هما 
حس��������قيل وكحيلة، كان وهو صغير يتلقى دروس��������ا باللغة 
العبرية على يد معلم يدعى )صالح فرحة( وكان التحصيل 
الدراس��������ي عند اليهود آنذاك ينحصر بتعليم اللغة العبرية 
فقط، وكان املعلم يلقب بكلمة أستاذ، التحق بمدرسة تدعى 
)االليان��������س( وكان ي��������درس فيها اللغات العربي��������ة والعبرية 
واالنكليزية والفرنسية وبعض العلوم وتقبل هذه املدرسة 

الطالب اليهود املعوزين ماديًا مجانًا.
كان في مدرسته من املتقدمي لذا حصل على كتاب توصية 
من مدير )االليانس( الى مدرس��������ة ابتدائية حكومية فتحت 
في بغداد بعدها أصبحت متوس��������طة ونصحه بتعلم اللغة 

التركية التي ستؤهله للحصول على وظيفة حكومية.
 لم ينل داود س��������مرة منحة الدراسة الى اسطنبول الن وزارة 
املعارف آنذاك أجابت ان نفقة البعثة تتحملها وزارة األوقاف 
لذلك ال يجوز صرفها لغير املسلمي، قرر السفر هو وزميله 
)نعيم زليخة( على نفقتهما وأخذا يعمالن بتدريس بعض 
األش��������خاص اللغة الفرنس��������ية وم��������ن بينهم )مدي��������ر املصرف 

العثماني( في بغداد ليستطيعا جمع نفقات السفر.
م��������رنّ برحل��������ة طويل��������ة وتوصي��������ات ع��������دة حتى وصول��������ه الى 
اس��������طنبول من بغداد ث��������م دير الزور فحل��������ب وعانى وكافح 
طويال حتى تخرج ع��������ام 1905 وادى اليمي القانونية امام 

الوالي بان ال يسيء الى مهنة املحاماة.
أول دع��������وى راف��������ع به��������ا صدفة وه��������و يمر بجان��������ب محكمة 
اش املحكمة يس���������أل عن مح��������اٍم وتبرع  الجناي��������ات، وكان فرنّ

فيها وترافع وفق مطالعة املدعي العام وبرأ املتهم وأعجب 
رئيس املحكمة واخبره انه سيبرع بمهنته.

 نجح باملحاماة وتزوج ش��������قيقة نعيم زليخة وولد له اثنان 
م��������ن الذك��������ور وثالث بن��������ات ثم توفي��������ت زوجته ول��������م يتزوج 

بعهده عاكفا من اجل تربية أبنائه وتعليمهم.
بعد االنقالب العثماني عام 1908 على يد االتحاد والترقي 
اعي��������د العمل بالدس��������تور الذي كان معط��������ال، والن الحكومة 
تبدل��������ت وأخ��������ذت تدفع روات��������ب جيدة للموظف��������ي أصبحت 
الوظيف��������ة مرغوب��������ة فتعي نعيم زليخة حاكم��������ا في محكمة 
اس��������تئناف املوصل وعند نقله إل��������ى البصرة كمدع عام عي 
داود س��������مرة بدله وبعد ثالثة أشهر نقل حاكما الستئناف 
بغ��������داد ع��������ام 1910 وبعد أربع س��������نوات نقل حاكما للش��������ام 

فاضطر الى تقديم استقالته ومارس مهنة املحاماة.
أغلق��������ت املحاك��������م العثماني��������ة بع��������د احتالل بغ��������داد وحضر 
)الس��������ير بونهام كارتر( الى بغداد وهو رجل قانون مشهور 
بهدف تأسيس محاكم بالعراق وعي داود سمرة بمنصب 
الحاكمية فوافق بشرط ان يخصص له راتبا مجزيا لتأمي 
معيشته وأعطاه )راتب خمسي باون انكليزيا( وهو اعلى 
رات��������ب حصل عليه موظف عراقي تلك األيام، تدرج باملحاكم 
بي االس��������تئناف ث��������م التمييز عند تش��������ريع قان��������ون محاكم 
التمييز الذي جعل تعيينهم مدة خمس س��������نوات ثم نقلهم 
الى محاكم اخرى واس��������تثنى القانون نائب رئيس املحكمة 
فجعل وظيفته دائمة واعتبرت امتيازا لداود س��������مرة حتى 

أحيل على التقاعد.

قضاة عراقيون

القاضي داود سمرة

ص��������در عن مطبعة الكتاب � بغ��������داد كتاب للقاضي ناصر 
عمران املوس��������وي بعنوان )املس��������ؤولية الجزائية لرئيس 
التحري��������ر ع��������ن جرائم النش��������ر( محاط��������ًا باملوضوع وفق 

املنهجيات الحديثة للبحث.
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