
بغداد / حيدر زوير

"وأنا أقلب في صفحات التواصل االجتماعي كنت أشاهد 
صورا ومقاطع فيديوية لتنظيم الدولة اإلس��������امية على 
صفحتي الشخصية وكنت أتلقى دعوات ملنتديات خاصة 
بالتنظيم، وبعده��������ا بدأت مجموعة من الفتيات يتحدثن 
ل��������ي عن الدولة اإلس��������امية والجهاد في س��������بيل الله، وكن 
يس��������تعملن أسماء مس��������تعارة وبعد فترة من الزمن صرت 
أرغب بالتع��������رف أكثر على الدولة اإلس��������امية في العراق 

والشام"، كما تقول.

ملياء محمد قوس��������يج تبلغ الواحدة والخمسني من العمر، 
تحم��������ل الجنس��������ية األملاني��������ة وهي م��������ن أص��������ول مغاربية 
تروي ل�"القض��������اء" بداية قصتها مع تنظيم داعش، وكيف 
انطلق��������ت بمرحل��������ة جديدة م��������ن حياتها وحي��������اة ابنتيها 
بعد أن دفعتها رغبتها وقناعتها البس��������يطة في التنظيم 
اإلرهاب��������ي للتعرف على س��������بب هجرة بع��������ض األملانيات 

لالتحاق بالقتال في سوريا والعراق.
ملياء التي كانت ماثل��������ة أمام قاضي التحقيق في املحكمة 
املركزية املتخصصة بمكافحة اإلرهاب بجسدها النحيل 
وعينها املصابة أكملت قصة انضمامها إلى داعش وهي 

تخفي ندمًا ويأسًا.
 تق��������ول "بعد مجموعة املعلومات البس��������يطة التي حصلت 
عليها من املنتديات واملواقع االلكترونية التابعة للتنظيم 
قص��������دت مجموعة من رجال الدين ف��������ي حي منهايم الذي 
كنت أس��������كنه ومم��������ن كنت أعرف أنهم يحفزون املس��������لمني 

على االلتحاق بالدولة اإلسامية".
تضيف ملياء "التقيت مجموع��������ة من رجال الدين ال أعرف 
أس��������ماءهم إلى الي��������وم ألنهم يس��������تعملون كن��������ى مختلفة 
وصرت أسألهم عن الدولة اإلس��������امية، فكانت إجاباتهم 
متقارب��������ة، وتتلخص بأن هذه هي دولة اإلس��������ام والدولة 

التي دعانا الله إلى فعل أي ش��������يء من أجل إقامتها وبما 
أنه��������ا قام��������ت فيجب عل��������ى جميع املس��������لمني واملس��������لمات 

االلتحاق بها لنصرتها".

تكمل ملياء األملانية "أن أكثر ما آثر بي هي كلمة أحد هؤالء 
الش��������يوخ ؛ عندم��������ا قال ل��������ي : أن كل ه��������ذه األرض ال يوجد 
عليها دولة تحكم بش��������ريعة الله إال الدولة اإلسامية في 
العراق والش��������ام، وه��������ذا كان أهم ما دفعن��������ي التخاذ قرار 

الهجرة إلى الدولة اإلسامية".
التفاصيل ص3

"الفيسبوك" يدفع خمسينية ألمانية مع ابنتيها إلى "داعش"
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القاضي عبد الستار بيرقدار

دالالت  بعيده��������م،  القض��������اة  احتف��������ال  يحم��������ل 
موضوعية عدي��������دة؛ أولها: أنه يعد عيدا للعراق 
كله، وفرحة عارمة أضاءت س��������احات املحاكم في 
ربوع البلد، كما ان احتفال القضاة بعيدهم يعلن 
للجميع أن استقال القضاء حقيقة ال يمكن النيل 
منها أو التشكيك في وجودها فالقضاء مستقل 
ال سلطان عليه إال س��������لطان القانون، وأن قضاة 
العراق على قلب رجل واح��������د إيماًنا بقضيتهم، 
وهم س��������دنة العدالة يضعون موازينها بالقسط 
ب��������ني الناس، ويبتغ��������ون وجه الل��������ه ورضاه، وأن 
القض��������اة أح��������رص الناس على االمتث��������ال ألحكام 

الدستور والنزول على موجبات القانون.
 كما انها حملت أكب��������ر داللة موضوعية على أن 
اس��������تقال القضاء لي��������س َمطلبًا فئوي��������ا للقضاة 
فحس��������ب، ب��������ل ه��������و األس��������اس األه��������م والدعام��������ة 
الرئيس��������ية التي ينهض عليه��������ا املجتمع فيقوى 
ُعوده ويش��������تد س��������اعده.. ول��������َم ال .. والقضاء هو 
الحص��������ن الحص��������ني وامل��������اذ األخي��������ر لش��������كوى 
املظلوم��������ني وأنني املقهورين م��������ن عنت أو إعنات 
الس��������لطة بهم. وما لم يتحقق للقضاة اس��������تقال 
تام كامل غير منقوص، فا تنمية وال اس��������تثمار 
وال ديمقراطي��������ة وال أّي م��������ن تل��������ك املصطلح��������ات 

لة الستقال القضاء.  التالية والتابعة واملكمِّ
واس��������تقال القضاة ليس منحة من أحد.. بل هو 
ن هيكلي لفكرة الدولة.. التي ال قيام لها وال  مكوِّ
اس��������تمرار لوجودها دون قضاء ح��������ّر نزيه, كما 
كان لقض��������اة العراق الدور الكبي��������ر في التصدي 
لإلره��������اب ال��������ذي يواج��������ه الدولة، م��������ن جماعات 
تكفيري��������ة تري��������د هدمه��������ا م��������ن أج��������ل مصالحها 
وأفكاره��������ا الدموية، وأن قض��������اة العراق يبذلون 
قصارى جهده��������م من أجل العدالة وإرس��������اء قيم 
ومبادئ رفيعة املس��������توى، والكل سواس��������ية أمام 
القان��������ون.. تلك األس��������رة القضائية مس��������ؤوليتها 
جس��������يمة متس��������لحة بتقاليد عريقة وقيم نبيلة 
فس��������تظل هيئاتن��������ا القضائي��������ة مدرك��������ة لطبيعة 
مهامها وعظم املس��������ؤولية امللق��������اة على عاتقها 
وس��������يظل القائمون عليها أها لها وأها للعدل 

والحكمة. 

عيد القضاء 

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 
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اإلفتتاحية

ميسان / حيدر زوير وسيف محمد

وبع��������ض  ميس��������ان  ف��������ي  القبائ��������ل  تمتل��������ك 
املحافظات الجنوبية سطوة كبيرة تتحكم 
معه��������ا باألم��������ن ف��������ي املحافظة، فالش��������رطة 
املحلي��������ة تعج��������ز أحيان��������ًا ع��������ن التدخل في 
النزاعات القبلية إما لانتماء العش��������ائري 
أو لقوة الساح الذي تمتلكه هذه القبائل، 
ما يصّعب من تنفي��������ذ العديد من مذكرات 

القبض بحق املطلوبني.
ويتعامل القضاء مع هذه امللفات بصعوبة 
كبيرة ألن الشكاوى في املحاكم في حوادث 

القت��������ول تطول العش��������رات واملئ��������ات بينهم 
رئي��������س العش��������يرة ال املته��������م بالقت��������ل فقط، 
واملحاكم تناشد باستمرار املسؤولني في 
الحكومة بضرورة نزع الساح من األفراد 
الس��������يما أن بعض العشائر تمتلك أسلحة 

تفوق ما موجود لدى الشرطة املحلية.
وف��������ي حوار موس��������ع م��������ع "القضاء" كش��������ف 
رئيس محكمة استئناف ميسان االتحادية 
القاض��������ي رحيم نومان هاش��������م أن أكثر من 
1800 أم��������ر إلق��������اء قب��������ض بح��������ق مطلوبني 
للقض��������اء ف��������ي محافظة ميس��������ان ل��������م تنفذ، 
وفيما أرجع األسباب إلى ضعف األجهزة 

االمني��������ة، لفت إلى أن معظ��������م جرائم هؤالء 
املطلوبني تتعلق بالنزاعات العشائرية.

وعن س��������بب ع��������دم تنفي��������ذ أوام��������ر القبض، 
ق��������ال هاش��������م إن "الكثير من أف��������راد األجهزة 
التنفيذي��������ة وعل��������ى رأس��������ها األمني��������ة ه��������م 
عش��������ائريو االنتماء، والسبب الثاني يكمن 
في عدم قدرة هذه األجهزة على أداء عملها 
مقارنة بقدرة بعض العشائر والبيوتات، 
فا يمكن إخفاء أن الكثير من هذه األجهزة 

تخشى هذه الشعائر".
ويقول قاضي تحقيق العمارة مزهر جاب 
"نرى من خال التحقيق��������ات التي نجريها 

أن أغلب النزاعات العشائرية تبدأ ألسباب 
بس��������يطة جدًا لكنها تتط��������ور وتتحول إلى 
نزاع��������ات كبي��������رة باألس��������لحة وق��������د ينتهي 

البعض منها بالقتول".
وعن دور القضاء في ف��������ض هذه النزاعات 
ذك��������ر ج��������اب أن "هن��������اك آالفا م��������ن االحكام 
صدرت بح��������ق مدانني بجرائ��������م ناتجة عن 
نزاع��������ات عش��������ائرية"، الفت��������ا إل��������ى أن "هذه 
األح��������كام تراوح��������ت ب��������ني الس��������جن املؤقت 

واملؤبد ومنها ما وصل الى اإلعدام".
باملعالج��������ات  يتعل��������ق  س��������ؤال  عل��������ى  وردا 
القانونية لهذه النزاعات، أضاف في مقابلة 

م��������ع "القض��������اء": "ال يوجد وص��������ف او مادة 
قانونية محددة عالجت النزاع العشائري 
لكن أي فعل او ق��������ول يجرمه القانون ناتج 
عن النزاع العشائري يتم اتخاذ االجراءات 
القانونية بحق مرتكبه وفقًا ملواد قانونية 
كثي��������رة حس��������ب ن��������وع الجريم��������ة", مبينًا ان 
"اغلب الجرائم التي تنتج عن هذه النزاعات 
هي القتول او الش��������روع بالقتل او التهديد 
او إطاق العيارات النارية بشكل عشوائي 

وكثير من الجرائم األخرى".

التفاصيل في الصفحات الداخلية

ميسان: السطوة القبلية تتحكم باألمن ومطالبات قضائية بنزع السالح
أكرث من 1800 أمر إلقاء قبض بحق مطلوبني للقضاء مل تنفذ

بابل / مروان الفتالوي

صدقت محكمة التمييز االتحادية قرارًا يقضي 
بتفري��������ق ام��������رأة عن زوجها س��������ّبب له��������ا ضررًا 

بسبب املراسات الغرامية مع عشيقاته.
املحاك��������م  "إح��������دى  أن  الق��������رار  تفاصي��������ل  وف��������ي 
اس��������تقبلت دع��������وى تفريق من امرأة س��������بب لها 

زوجه��������ا ضررًا معنويا ال يمكن معه اس��������تمرار 
الحياة الزوجية بعد اكتشافها بوجود عاقات 
له مع نس��������اء أخريات بدليل الرسائل والصور 

املوجودة في هاتفه".
وأض��������اف الق��������رار أن "املحكم��������ة عندم��������ا أتم��������ت 
إجراءات التحقيق بش��������أن سامة هذه الرسائل 
والص��������ور وصحتها وأق��������وال ال��������زوج الذي أكد 

عائدية الهاتف له وصحة محتوياته، أصدرت 
قرارا ملصلح��������ة الزوجة بالتفريق، ألنها وجدت 
الض��������رر املوجب للتفريق ق��������د تحقق وأن الزوج 
ق��������د أضر بقرينته ضررًا جس��������يما ال يمكن معه 

دوام العشرة".
من جانبه��������ا، رأت محكمة التميي��������ز االتحادية 
أن قرار محكمة األحوال الش��������خصية بالتفريق 

صحيح وموافق للش��������رع والقانون، ألن الزوج 
"شّكل ضررا أصاب مشاعر الزوجة وعواطفها 
يتع��������ذر مع��������ه دوام العش��������رة الزوجي��������ة ويكون 
موجبا للتفري��������ق طبقا للمادة 1/40 من قانون 

األحوال الشخصية العراقي".

التفاصيل ص2

رسائل األزواج الغرامية قد تمنح قريناتهم حق الطالق
البصرة / القضاء

قال��������ت قاض��������ي تحقي��������ق متخصص��������ة بنظر 
قضاي��������ا املخ��������درات ف��������ي البص��������رة إن "معامل 
صغيرة انشأت في بعض املنازل في البصرة 
لتصني��������ع مخدر الكريس��������تال"، الفت��������ة إلى أن 
"تجار املخدرات استقطبوا طباخني من دول 

الجوار لصناعة هذه املادة".
وأك��������دت القاضي��������ة علي��������اء ناص��������ر إن "أب��������رز 
املش��������كات الت��������ي نواجهه��������ا ف��������ي موض��������وع 
املخ��������درات هي عدم وج��������ود أماك��������ن ملعالجة 

املدمنني".
وأضاف��������ت ناص��������ر أن��������ه "عل��������ى الرغم م��������ن أن 
قانون املخدرات ألزم وزارة الصحة بإنش��������اء 
مصح��������ات ملعالجة املدمنني عل��������ى املخدرات، 
إال أن ه��������ذا ل��������م يتحق��������ق في الكثي��������ر من املدن 
العراقية والبصرة منها، لذا يضطر املدمنون 

على االس��������تمرار بتعاطي هذه السموم حتى 
من يرغب منهم باإلقاع عنها".

وعن س��������بب انتش��������ار املخ��������درات بش��������كل غير 
مس��������بوق في العراق و خاصة في املحافظات 
"الق��������درات  أن  القاضي��������ة  ذك��������رت  الجنوبي��������ة، 
التنفيذي��������ة ملحارب��������ة املخ��������درات ال تتناس��������ب 
وحجم هذا الخطر وبرغم دعواتنا املستمرة 
إلى أنها ما زالت متواضعة فضا عن مشكلة 

عدم السيطرة على الحدود بشكل جيد".
وبالس��������ؤال حول أن جميع أصناف املخدرات 
تدخ��������ل إلى الع��������راق من خارج الح��������دود أم ال، 
أجاب��������ت القاضية "هذا كان في الس��������ابق؛ أما 
اآلن فق��������د تم إنش��������اء معام��������ل لصناعة بعض 
أصناف املخدرات غير النباتية وعلى رأسها 
املخدر الذي صار ذائع الصيت والذي يسمى 

)الكريستال("
التفاصيل ص2

طباخون أجانب لصنع مخدر 
"الكريستال" محليا

قسم اإلحصاء مينح بيانات 
58وأرقاما دقيقة عما يدور يف احملاكم حمكمة التمييز حترم ابنا عاقا من 5

نفقة والده
قضاة املثنى يناقشون "أسس 

تقدير التعويض للعقار املستملك" 

تفاصيل موسعة ص4

كتاب العدد

القاضي ناصر عمران

جرائم االعتداء على 
األحداث إعالميا

■ جانب من احتفالية يوم القضاء العراقي في فندق الرشيد ببغداد/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد/ إيناس جبار

أفاد قض��������اة مختص��������ون بالدعاوى 
املدنية بإمكانية إقامة دعوى بإزالة 
النواف��������ذ واألب��������واب والش��������رف التي 
تلح��������ق ض��������ررًا بالج��������ار، الفتني إلى 
أن ذلك يع��������د انته��������اكًا لخصوصية 
األش��������خاص، فيم��������ا أش��������اروا إلى أن 
املحاك��������م تلق��������ت العدي��������د م��������ن تل��������ك 
الدع��������اوى وأص��������درت فيه��������ا قرارات 

وفق القانون.
وق��������ال القاض��������ي إس��������تبرق حمادي 
قاض��������ي محكم��������ة ب��������داءة الك��������رخ إن 
"القان��������ون املدني العراق��������ي رقم )40(  
لس��������نة 1951 املعدل ن��������ّص على حق 
امللكية حي��������ث عّرفها بأنها س��������لطة 
شخص على مال تخوله الحق بكافة 

التصرفات الجائزة واملشروعة على 
ماله".

واضاف حمادي أن "امُللك على نحو 
ت��������ام ل��������ه أن يتص��������رف مطلق��������ًا فيما 
يملك��������ه عين��������ًا ومنفعة واس��������تغااًل، 
فينتف��������ع بالعني اململوك��������ة وبغلتها 
وثماره��������ا ونتاجه��������ا ويتصرف في 
عينها بجميع التصرفات الجائزة". 
ولفت إلى أن "قسمًا من التشريعات 
اعتب��������رت املال��������ك ل��������ه حري��������ة مطلقة 
ف��������ي ملكه وأمواله، أما التش��������ريعات 
الحديثة قّيدت��������ه وخففت من حدته، 
ومن هذه القيود أال يجوز للمالك أن 
يتص��������رف في ملكه بما يلحق ضررًا 

بجاره".

التفاصيل ص2

القانون يتيح إزالة النوافذ والشرفات 
إذا انتهكت خصوصية الجار

بابل/ القضاء

يجلس القاضي حس��������ني حمود على منصت��������ه أمام امرأة تدلي 
بإفادته��������ا وق��������د أدت يمينا للحديث على جريم��������ة قتل زوجها، 
يتفح��������ص القاضي أقوال امل��������رأة التي تدع��������ي أن زوجها توفي 
نتيجة انهيار عصبي بعد خاف مع جاره على صنبورة ماء.

يمكن أن تكون هذه القضية مرآة تعكس املشكات االجتماعية 

ف��������ي س��������دة الهندي��������ة، فاملدينة التي تحتضن مش��������روع الس��������دة 
التاريخ��������ي ويمر به��������ا جانب من نهر الف��������رات بقيت بعيدة عن 
مش��������كات اإلرهاب وبقية الجرائم املنظمة على الرغم موقعها 
الجغراف��������ي الذي يحادد بلدة ج��������رف الصخر التي كانت معقا 
لإلرهاب قبل تحريرها، وتمتلك املدينة إحدى املحاكم العريقة 

في بابل. 
ويقول القاضي حس��������ني حمود في حديث إلى مراسل "القضاء" 

إن "مدينة السدة كغيرها من املدن تحوي جميع أنواع الجرائم 
م��������ع خلوها م��������ن الجرائم اإلرهابي��������ة حتى مع وج��������ود مناطق 
ساخنة إلى جوارها سابقًا". وأضاف القاضي حمود املسؤول 
ع��������ن قضاي��������ا التحقيق والبداءة في س��������دة الهندي��������ة أن "جرائم 
القت��������ول والس��������رقات واملش��������اجرات تغلب على طاب��������ع الدعاوى 

التحقيقية التي ترد إلى املحكمة".
 التفاصيل ص5

"               " تزور سدة الهندية: مشاجرات وديون

القاضي عماد عبد اهلل
السلطة الرابعة ودورها 

يف مكافحة الفساد
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التنظيم القانوني لآلثار والتراث 
في القانون العراقي

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

م��������ن اجل الحفاظ عل��������ى األبنية األثرية والتراثية ف��������ي جمهورية العراق 
باعتباره��������ا موروثا ثقافي��������ا وعلميا يمثل الهوية الحضارية للش��������عب 
وذات صل��������ة مباش��������رة في نش��������وء حضارت��������ه وارتقائها عب��������ر العصور 
ودوره الفاعل في مد الحضارة اإلنس��������انية بأولى مقوماتها األساسية 
مما اقتضى تس��������جيل هذا التراث وحمايت��������ه وصيانته ومنع التجاوز 
عليه أو تخريبه كي تبقى معامله ش��������اخصة إم��������ام أنظار الناس تحكى 
دور اإلنس��������ان العراقي املتميز في وضع اللبن��������ة االولى لبناء الحضارة 
اإلنسانية منذ نشأتها ومن اجل وضع عقوبات تمنع حيازة تلك اآلثار 
أو التاعب بها أو اخراجها الى البلدان االخرى إال ما يسمح بحيازتها 
اس��������تثناء العتبارات املصلحة العام��������ة وبما يؤم��������ن حمايتها واالبقاء 
عليها في العراق ومن اجل حماية اآلثار وصيانته ش��������رع قانون اآلثار 

والتراث العراقي املرقم )55( لسنة 2002.
 وان أه��������داف تش��������ريع هذا القان��������ون هو الحف��������اظ على اآلث��������ار والتراث 
والكش��������ف عن اآلثار والت��������راث والتنقيب عن اآلث��������ار وصيانتها واقامة 
املتاحف العصرية ويمنع التصرف باالثار والتراث واملواقع التاريخية 
اال وفق احكام هذا القان��������ون ويقصد باالثار هي االموال املنقولة وغير 
املنقولة التي بناها أو انتجها أو كتبها أو رسمها أو صورها االنسان 
وال يق��������ل عمرها عن مئتي س��������نة وكذلك الهياكل البش��������رية والحيوانية 
والنباتي��������ة وامل��������واد التراثية هي االم��������وال املنقولة وغي��������ر املنقولة التي 
يقل عمرها عن مئتي س��������نة ولها قيمة تاريخية أو وطنية أو قومية أو 
دينية أو فنية يعلن عنها بقرار من وزير الثقافة وللس��������لطة االثارية ان 
تستملك العقارات التي تضم آثارا وفق قانون االستماك كما لها إخاء 
املناطق االثرية والتراثية وال تمنح اجازة البناء في املناطق التي تضم 
مواقع اثرية ويمنع التجاوز على املواقع االثرية والتراثية ويحظر على 
االش��������خاص الطبيعية واملعنوية حيازة االثار املنقولة واليجوز تزوير 
أو تقليد املادة األثرية ويعاقب بالس��������جن مدة التزيد على عشر سنوات 
وبتعويض مقداره ضع��������ف القيمة املقدرة لألثر كل من لدية اثر منقول 

ولم يسلمه الى السلطة األثرية.
وكذل��������ك يعاقب بالس��������جن مدة ال تزيد على عش��������ر س��������نوات وبتعويض 
مق��������داره ضعف القيمة املقدرة لاثر كل حائز ملخطوطة أو مس��������كوكة أو 
ا ويعاقب  مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها أو تلفها كا أو جزء
بالس��������جن مدة ال تقل عن س��������بع سنوات وال تزيد على خمس عشر سنة 
من س��������رق أثرا أو مادة تراثي��������ة وتكون العقوبة الس��������جن املؤبد اذا كان 
مرتك��������ب الجريمة من املكلفني بإدارة أو حفظ أو حراس��������ة االثر أو املادة 
التراثية املسروقة وتكون العقوبة اإلعدام اذا حصلت السرقة بالتهديد 
أو اإلك��������راه من ش��������خصني فأكثر وكان احدهم يحمل س��������احا ظاهرا أو 

مخبأ.
 ويعد الش��������ريك ف��������ي ارتكاب الجرائ��������م املذكورة بحك��������م الفاعل ويعاقب 
باإلع��������دام من اخ��������رج عمدا من العراق مادة أثرية أو ش��������رع في إخراجها 

ويعاقب بالس��������جن م��������دة ال تزيد على 
عش��������ر س��������نوات من قام بالتنقيب عن 
االثار دون موافقة السلطات املختصة 
وكذل��������ك من يقوم بالحف��������ر أو الغراس 
والسكن في موقع اثري وكذلك يعاقب 
بالحبس من يق��������وم باملتاجرة بمادة 
اثرية مزيف��������ة ان حماية اآلثار تحتاج 

الى تشريع قانون جديد.
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بغداد/ إيناس جبار

أفاد قضاة مختصون بالدعاوى املدنية بإمكانية 
إقام��������ة دعوى بإزال��������ة النوافذ واألبواب والش��������رف 
الت��������ي تلحق ضررًا بالجار، الفتني إلى أن ذلك يعد 
انته��������اكًا لخصوصية األش��������خاص، فيما أش��������اروا 
إل��������ى أن املحاكم تلق��������ت العديد من تل��������ك الدعاوى 

وأصدرت فيها قرارات وفق القانون.
وقال القاضي إس��������تبرق حم��������ادي قاضي محكمة 
ب��������داءة الكرخ إن "القانون املدني العراقي رقم )40(  
لس��������نة 1951 املع��������دل نّص على ح��������ق امللكية حيث 
عّرفه��������ا بأنها س��������لطة ش��������خص على م��������ال تخوله 
الحق بكافة التصرفات الجائزة واملش��������روعة على 

ماله".
واض��������اف حم��������ادي أن "امُلل��������ك عل��������ى نح��������و ت��������ام له 
أن يتص��������رف مطلق��������ًا فيم��������ا يملكه عين��������ًا ومنفعة 
واس��������تغااًل، فينتف��������ع بالعني اململوك��������ة وبغلتها 
وثمارها ونتاجها ويتص��������رف في عينها بجميع 

التصرفات الجائزة". 
ولفت إلى أن "قسمًا من التشريعات اعتبرت املالك 
له حرية مطلقة في ملكه وأمواله، أما التشريعات 
الحديث��������ة قّيدت��������ه وخففت م��������ن حدت��������ه، ومن هذه 
القي��������ود أال يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه بما 

يلحق ضررًا بجاره".
وأوض��������ح حمادي أن "املش��������رع العراق��������ي اقتفى اثر 
ذل��������ك، بالنص على ع��������دم إعطاء الض��������وء األخضر 
للمال��������ك في أن يتصرف في ملكه بما يحلق ضررًا 

فاحشًا بجاره سواء حديثًا أم قديما".
وبني أن "الجار الذي لديه بيت ماصق مع صاحب 
امللك يمكنه أن يقيم دعوى كون األخير بادر بفتح 
نافذة مطلة على داره، فذلك يش��������كل خرقًا للحياة 

الخاصة".

واستطرد قاضي بداءة الكرخ أن "املّدعي له تقديم 
طلب كش��������ف مس��������تعجل لكي يثبت واقعة الضرر، 
وبع��������د اثباته��������ا يصدر ق��������رارًا من املحكم��������ة بازالة 
الضرر، كأن تقرر اغاق نافذة مطلة"، مش��������يرًا إلى 
أن "املحاكم العراقية تلقت العديد من تلك الدعاوى 

وحسمتها وفق القانون".
وب��������ني أن "ح��������االت أخ��������رى ظه��������رت مؤخ��������رًا يمكن 
اعتبارها  تش��������كل ض��������ررًا بأصحاب ال��������دور وهي 
انتش��������ار املقاه��������ي والكافيتري��������ات على األس��������طح، 
إضافة إل��������ى التج��������اوزات على األراض��������ي والبناء 

العشوائي".
ونص��������ح حم��������ادي "املتضررين من تل��������ك الظواهر 
باللج��������وء إلى القضاء من أج��������ل رفع الضرر عنهم 

بقرارات صادرة عن القضاء".
من جانبه، ذكر القاضي سيف عباس أن "القانونني 
)الطلة(،  العراق��������ي واملصري أج��������ازا حقًا يع��������رف ب�

لكنهما قيدا ذلك بعدم التجاوز على اآلخرين".
وأضاف عب��������اس أن التقّيد يتعل��������ق بعدم االطاع 
عل��������ى خصوصية الجار، ويس��������تطيع املتضرر من 

ذلك اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر عنه".
وأش��������ار الى أن "انته��������اك الخصوصي��������ة يعّد بحد 
ذاته ضررا بش��������قيه مادي ومعنوي، كما انه يمثل 
تجاوزًا على حق الغير بإقامة دعوى أمام املحاكم 
املختصة يطلب فيها غلق النافذة التي تطل على 

الدار".
وبني أن "املحكمة تتخذ قرارها بعد أن تس��������تكمل 
اته��������ا وتس��������تمع إلى الطرف��������ني وتقارير ذات  إجراء
العاق��������ة وتصل إلى النتيجة بأن النافذة أو الباب 

أو الشرفة تسبب ضررًا من عدمه".
ومض��������ى عب��������اس إل��������ى أن ذل��������ك يمت��������د أيض��������ًا إلى 
موضوع وضع املولدات الكهربائية على األراضي 

كونه يلحق ضررًا بآخرين".

ال وجود ملصحات تعالج املدمنني يف البصرة

تجار المخدرات يستقدمون 
طباخين أجانب لصنع "الكريستال" محليا

البصرة / حيدر زوير

الخامس��������ة  ذو  "ل��������ؤي"  أص��������ر 
يلتق��������ي  أن  ربيع��������ا  والعش��������رين 
املختص��������ة  التحقي��������ق  قاضي��������ة 
ف��������ي محكمة  املخدرات  بقضاي��������ا 
ش��������ط العرب في البص��������رة بعد أن 
قض��������ى عقوبته بالحبس لس��������نة 

واحدة.
عندما التقاها قال لها "لقد حكمِت 
عل��������ّي بالحب��������س وأن��������ا اس��������تحق 
ون��������ادم، لكنني أري��������د أن أكف عن 
تعاط��������ي املخ��������درات بي��������د أنني ال 
اس��������تطيع ولم أجد مكانا للعاج 

من اإلدمان الذي أصابني".

ول��������م تجد القاضي��������ة إال أن تطلب 
من��������ه أن يذه��������ب إل��������ى أي م��������كان 
للع��������اج بس��������بب عدم وج��������ود أي 
املدمنني  ملعالج��������ة  مش��������فى طبي 
على املخدرات في مدينة البصرة 
الت��������ي تعد أب��������رز بوابات دخول و 

تجارة املخدرات في العراق. 
قاضي��������ة  ناص��������ر  علي��������اء  تق��������ول 
التحقيق اآلن، وهي القاضية التي 
أص��������درت الحكم على "ل��������ؤي" من 
محكمة الجنح إن "أبرز املشكات 
الت��������ي نواجهه��������ا ف��������ي موض��������وع 
املخدرات هي ع��������دم وجود أماكن 

ملعالجة املدمنني".
وتضيف ناصر أن��������ه "على الرغم 

من أن قانون املخدرات ألزم وزارة 
الصحة بإنشاء مصحات ملعالجة 
املدمن��������ني عل��������ى املخ��������درات، إال أن 
ه��������ذا لم يتحق��������ق ف��������ي الكثير من 
املدن العراقية والبصرة منها، لذا 
يضطر املدمنون على االستمرار 
بتعاطي هذه الس��������موم حتى من 

يرغب منهم باإلقاع عنها".
املخ��������درات  انتش��������ار  وعن س��������بب 
بش��������كل غير مسبوق في العراق و 
خاصة في املحافظات الجنوبية، 
"الق��������درات  أن  القاضي��������ة  ذك��������رت 
املخ��������درات  ملحارب��������ة  التنفيذي��������ة 
ال تتناس��������ب وحجم ه��������ذا الخطر 
وبرغ��������م دعواتن��������ا املس��������تمرة إلى 

أنها م��������ا زال��������ت متواضعة فضا 
عن مش��������كلة عدم الس��������يطرة على 

الحدود بشكل جيد".
وبالسؤال حول أن جميع أصناف 
املخ��������درات تدخل إل��������ى العراق من 
أجاب��������ت  ال،  أم  الح��������دود  خ��������ارج 
القاضي��������ة "هذا كان في الس��������ابق؛ 
أم��������ا اآلن فقد ت��������م إنش��������اء معامل 
لصناعة بعض أصناف املخدرات 
غير النباتية وعلى رأسها املخدر 
ال��������ذي صار ذائ��������ع الصيت والذي 

يسمى )الكريستال("
وعن طبيعة هذه الصناعة وهذه 
املعامل أوضحت القاضية ناصر 
"ُيع��������رف ب��������ني مروج��������ي املخدرات 

من يقوم بعمل مادة الكريس��������تال 
)الطب��������اخ( نس��������بة إل��������ى عملي��������ة  ب�
تصنيع��������ه الت��������ي تتم على ش��������كل 
طبخة، وتتضمن خلط مجموعة 
م��������ن امل��������واد الصناعية ف��������ي )قدر 

الضغط(".
وبشأن كيفية نشأة هذه املعامل 
وعدده��������ا أفادت القاضية بأنه "ال 
يوجد عدد كبير من هذه املعامل 
وما يوجد منها في اماكن سرية 
وغي��������ر معروف��������ة وتس��������مى ه��������ذه 
ال��������ورش تس��������امحا باملعام��������ل إال 
أنه��������ا عب��������ارة عن غرف ق��������د تكون 
في منازل س��������كنية، وت��������م تعلم أو 
تصنيع املخدرات نتيجة عاقات 

تج��������ار املخ��������درات العراقي��������ني مع 
تجار من بلدان الجوار".

وفيما اذا كانت هنالك جنسيات 
مادة  بتصني��������ع  تق��������وم  أجنبي��������ة 
الكريستال في محافظة البصرة، 
أك��������دت القاضي��������ة ذلك مش��������رة أن 
"هناك من طباخني من جنسيات 
معين��������ة يقومون به��������ذا العمل في 
البص��������رة وقد ت��������م إلق��������اء القبض 
عل��������ى مجموع��������ة منه��������م و تم��������ت 
محاكمتهم واآلن هم في السجون 
العراقي��������ة ومنهم م��������ن لم تصلهم 

األجهزة املسؤولة إلى اآلن". 
فيما أك��������د قاض��������ي الجنايات في 
محكم��������ة اس��������تئناف البص��������رة أن 
األكثر  يع��������د  الكريس��������تال  "مخدر 
رواج��������ا م��������ن غي��������ره ف��������ي الفت��������رة 
التخديرية  للق��������وة  األخيرة نظرا 
له، وبس��������بب تنامي تجارته عمل 
بع��������ض التج��������ار املخ��������درات على 
إنش��������اء معام��������ل صغي��������رة وعادة 
م��������ا تك��������ون بتأس��������يس وإش��������راف 

محترفني غير عراقيني".
وأض��������اف قاض��������ي الجناي��������ات أن 
اس��������تطعنا  الت��������ي  "املعلوم��������ات 
الحص��������ول عليه��������ا م��������ن املتهمني 
الذي��������ن ألق��������ي القب��������ض عليهم أن 
املصنعني أو الذين باتوا يعرفون 
)الطباخ��������ني( يرفض��������ون تعليم  ب�
العراقي��������ني طريقة إنت��������اج مخدر 
ل��������ذا يضطر بعض  الكريس��������تال، 
املروجني للمخدرات من العراقيني 
إلى االس��������تمرار ف��������ي التعاون مع 
هؤالء األجانب لتحقيق مكاسب 
أعل��������ى من اس��������تيراده م��������ن خارج 

الباد".
"مخ��������در  أن  القاض��������ي  وأك��������د 
األصن��������اف  وباق��������ي  الكريس��������تال 
األخرى تعد خطرا كبيرا ولألسف 
أن اإلجراءات الوقائية والتنفيذية 
ال تتناس��������ب وهذا الخطر خاصة 
في محافظة البصرة التي تشكل 
أب��������رز بوابة لدخول املخدرات إلى 

باقي محافظات العراق".

بابل / مروان الفتالوي

التميي��������ز  محكم��������ة  صدق��������ت 
االتحادي��������ة قرارًا يقضي بتفريق 
امرأة عن زوجها سّبب لها ضررًا 
بس��������بب املراس��������ات الغرامية مع 

عشيقاته.
وفي تفاصيل الق��������رار أن "إحدى 
تفريق  استقبلت دعوى  املحاكم 
من امرأة سبب لها زوجها ضررًا 
معنوي��������ا ال يمكن معه اس��������تمرار 
الحياة الزوجية بعد اكتش��������افها 
بوج��������ود عاق��������ات له مع نس��������اء 
أخريات بدليل الرسائل والصور 

املوجودة في هاتفه".
"املحكم��������ة  أن  الق��������رار  وأض��������اف 
عندما أتم��������ت إجراءات التحقيق 
بش��������أن س��������امة ه��������ذه الرس��������ائل 
وأق��������وال  وصحته��������ا  والص��������ور 
الزوج ال��������ذي أكد عائدية الهاتف 
له وصح��������ة محتوياته، أصدرت 
قرارا ملصلحة الزوجة بالتفريق، 
ألنه��������ا وج��������دت الض��������رر املوجب 
للتفريق قد تحقق وأن الزوج قد 
أضر بقرينته ضررًا جس��������يما ال 

يمكن معه دوام العشرة".
من جانبها، رأت محكمة التمييز 
محكم��������ة  ق��������رار  أن  االتحادي��������ة 
األح��������وال الش��������خصية بالتفريق 
للش��������رع  ومواف��������ق  صحي��������ح 
"ش��������ّكل  ال��������زوج  ألن  والقان��������ون، 
الزوجة  مش��������اعر  أص��������اب  ضررا 
وعواطفه��������ا يتع��������ذر مع��������ه دوام 
العشرة الزوجية ويكون موجبا 
للم��������ادة 1/40  للتفري��������ق طبق��������ا 
م��������ن قانون األحوال الش��������خصية 

العراقي".

يق��������ول  الق��������رار  عل��������ى  وتعليق��������ًا 
الغريباوي  مرتض��������ى  القاض��������ي 
امللف��������ات  بنظ��������ر  املتخص��������ص 
الش��������رعية إن "املش��������رع العراق��������ي 
باعتب��������اره  للقاض��������ي  أعط��������ى 
صاحب الوالي��������ة الحق في إنهاء 
العاق��������ة الزوجية تحت مس��������مى 

التفريق".
وأضاف الغريب��������اوي في حديث 
إل��������ى "القضاء" أن "ح��������ق التفريق 
أتاح��������ه املش��������رع للزوج��������ني ف��������ي 

املادة 40/ 1 م��������ن قانون األحوال 
أن  بع��������د  العراق��������ي  الش��������خصية 
أورد ش��������روطا منه��������ا أن يض��������ر 
أحد الزوجني باآلخر أو بأبنائه 
الحي��������اة  مع��������ه  تصب��������ح  ض��������ررا 

الزوجية مستحيلة".
وتابع الغريباوي أن "التش��������ريع 
نجح في أنه لم يحدد ماهية هذا 
الضرر وص��������وره وترك للقاضي 
الحق في تحدي��������د الضرر"، الفتا 
إل��������ى أن "ه��������ذه املرون��������ة أتاح��������ت 

الرس��������ائل  اعتب��������ار  للقاض��������ي 
الغرامي��������ة وما س��������ببته للزوجة 
من أذى نفس��������ي ض��������ررا ال يمكن 
معه اس��������تمرار الحياة الزوجية، 
كاإلدم��������ان وممارس��������ة القمار في 

بيت الزوجية مثًا".
وذهب إل��������ى أن املحكم��������ة رأت أن 
ل��������ألزواج  الغرامي��������ة  "الرس��������ائل 
تعتبر  الزوجي��������ة  إط��������ار  خ��������ارج 
ضررا جسيما في مجتمع شرقي 
إسامي ملتزم بأخاقيات تحتم 

على الزوجني إتباعها".
لك��������ن الغريب��������اوي ي��������رى أن "لكل 
حال��������ة ظروفها وهذا م��������ا تأخذه 
املوق��������رة بعني  التمييز  محكم��������ة 
الضرر  االعتبار، ومقدار تحديد 
قد يختلف من مجتمع إلى آخر، 
فمثا املجتم��������ع الريفي املتحفظ 
الحضري  املجتم��������ع  يختلف عن 
املنفت��������ح وما قد يكون ضررًا هنا 

قد ال يكون ضررًا هناك".
وعن نوع التفريق ذكر أن "املحكمة 
لم تفرق الزوجة باعتبار الدعوى 
خيانة زوجي��������ة، ألن الخيانة في 
التشريع العراقي تشترط شروطًا 
غير متوف��������رة في ه��������ذه الدعوى 
منها الشهود األربعة ومشاهدة 
فع��������ل الزن��������ا ف��������ي دار الزوجي��������ة"، 
"الخيان��������ة بمعناها  أن  موضحا 
الشائع موجودة، لكنها قانونيا 
وبحسب التش��������ريع العراقي غير 
موج��������ودة ف��������ي مث��������ل حال��������ة هذه 

الدعوى".
 فيم��������ا الم الغريب��������اوي "املش��������رع 
"نقص��������ا  أن  ي��������رى  إذ  العراق��������ي"، 
تش��������ريعا ف��������ي قان��������ون األح��������وال 
الشخصية في ما يتعلق بمفهوم 

الخيانة الزوجية".

الرسائل الغرامية في هواتف األزواج 
القانون يتيح إزالة النوافذ والشرفات قد تمنح قريناتهم حق الطالق

النتهاكها خصوصية الجار

■ الكريستال أخطر المواد المخدرة والرائجة حاليا بين أوساط المدمنين

■ الرسائل الغرامية تسبب ضررا معنويا للزوجة قد يؤدي الى الطاق

البداءة: للمدعي إثبات الضرر املادي واملعنوي



أضواء على دعوى إبطال 
تسجيل القيد العقاري 

كثي��������رة هي الدعاوى التي تق��������ام أمام محكمة 
البداءة لطلب إبطال تسجيل القيد العقاري، 
وقد بات هذا النوع من الدعاوى ش��������ائعا في 
املحاكم العراقي��������ة خصوصا بعد أحداث عام 
٢٠٠٣ نظ��������را للظروف االس��������تثنائية التي مر 
بها البل��������د في تلك الفترة وم��������ا صاحبها من 
ارهاص��������ات في اعم��������ال مديريات التس��������جيل 

العقاري في عموم الباد. 
وللتعري��������ف بهذه الدعوى، نق��������ول، إن األصل 
ه��������و أن بيع العقار ال ينعقد اال اذا س��������جل في 
الدائرة املختصة واستوفى الشكل الذي نص 
علي��������ه القانون، وه��������ذا القول ه��������و مفاد نص 
امل��������ادة ) ٥٠٨( م��������ن القان��������ون املدن��������ي العراقي 
النافذ، وتأسيس��������ا على ذل��������ك فقد جاء قانون 
التس��������جيل العق��������اري رق��������م )٤٣( لس��������نة ١٩٧١ 
ليرس��������م الطري��������ق القانون��������ي آللية تس��������جيل 
العقارات ف��������ي مديريات التس��������جيل العقاري 
املختص��������ة وفق منظوم��������ة قانوني��������ة محددة 
ورتب على مخالفتها او تجاوز هذه األحكام 
بطان التس��������جيل ووفقا ملا أورده من أحكام 
في املادة )٣٩( وما بعده��������ا منه، حيث اعتبر 
هذا القانون ان تسجيل العقار يعد باطا اذا 
جرى اس��������تنادا الى مخالفة أحكام القانون او 
اس��������تنادا الى وثائق او بيانات غير قانونية. 
ولكنه فرق بني إمكانية ابطال القيد العقاري 
املخال��������ف للقانون قبل اكتس��������اب التس��������جيل 
ش��������كله النهائي وبني كونه قد اكتسب الشكل 
النهائ��������ي ففي الحالة األول��������ى بإمكان الوزير 
ان يصدر ق��������راره بأبطال هذا القيد عند تعذر 
اصاحه بالطرق القانونية التي رسمها هذا 
القان��������ون، ام��������ا اذا تعذر ذلك وكان التس��������جيل 
قد اكتس��������ب ش��������كله النهائي ففي هذه الحالة 
ينه��������ض دور القض��������اء حيث يتول��������ى األخير 
مهمة إج��������راء تحقيقات��������ه القانوني��������ة الازمة 
للوص��������ول الى الحقيقة، ف��������إذا ما تولدت لديه 
العقي��������دة القانوني��������ة بان التس��������جيل مخالف 
للقان��������ون أص��������درت املحكمة عندئ��������ذ حكمها 
القضائي بابطال هذا القيد املخالف للقانون 
وإعادة تس��������جيل العقار باسم صاحب القيد 
األصلي وإش��������عار مديرية التسجيل العقاري 

املختصة بتنفيذه في سجاتها العقارية.
 وكما أسلفنا تعد هذه الدعوى من اهم واخطر 
الدعاوى التي تصدى له��������ا القضاء العراقي، 
حي��������ث أعيدت وفقا لاح��������كام القضائية التي 
واظب عل��������ى إصداره��������ا الكثير م��������ن الحقوق 
ا على  العقاري��������ة الى أصحابها س��������واء بن��������اء
عمليات بيع هذه العقارات عن طريق التزوير 

او ألسباب اخرى مخالفة للقانون.

"                           " تفتح ملف النزاعات العشائرية يف اجلنوب
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لمياء االلمانية : عرضوا علي وظيفة اختيار زوجات ألمراء داعش.. لكنني رغبت مشاركة المقاتلين
بغداد / حيدر زوير

"وأن��������ا أقلب في صفح��������ات التواصل االجتماعي 
كنت أش��������اهد صورا ومقاط��������ع فيديوية لتنظيم 
الدولة اإلسامية من على صفحتي الشخصية 
وكنت أتلقى دعوات ملنتديات خاصة بالتنظيم، 
وبعدها بدأت مجموعة من الفتيات يتحدثن لي 
عن الدولة اإلس��������امية والجهاد في سبيل الله، 
وكن يستعملن أسماء مستعارة وبعد فترة من 
الزم��������ن صرت أرغب بالتع��������رف أكثر على الدولة 

اإلسامية في العراق والشام"، كما تقول.

هكذا بدأت عالقتي بداعش
ملياء محمد قوس��������يج تبلغ الواحدة والخمسني 
م��������ن العم��������ر، تحم��������ل الجنس��������ية األملاني��������ة وهي 
م��������ن أص��������ول مغاربية ت��������روي ل�"القض��������اء" بداية 
قصته��������ا مع تنظي��������م داع��������ش، وكي��������ف انطلقت 
بمرحل��������ة جديدة م��������ن حياتها وحي��������اة ابنتيها 
بعد أن دفعتها رغبتها وقناعتها البسيطة في 
التنظي��������م اإلرهابي للتعرف على س��������بب هجرة 
بعض األملانيات لالتحاق بالقتال في س��������وريا 

والعراق.
ملياء التي كانت ماثلة أمام قاضي التحقيق في 
املحكمة املركزية املتخصصة بمكافحة اإلرهاب 
بجس��������دها النحي��������ل وعينه��������ا املصاب��������ة أكملت 
قصة انضمامها إلى داع��������ش وهي تخفي ندمًا 

ويأسًا.
 تق��������ول "بع��������د مجموع��������ة املعلومات البس��������يطة 
الت��������ي حصل��������ت عليها م��������ن املنتدي��������ات واملواقع 
االلكترونية التابعة للتنظيم قصدت مجموعة 
م��������ن رج��������ال الدين في ح��������ي منهايم ال��������ذي كنت 
أسكنه وممن كنت أعرف أنهم يحفزون املسلمني 

على االلتحاق بالدولة اإلسامية".
تضي��������ف ملياء أو محمد أمني كما س��������تكنى بعد 
ذل��������ك "التقيت مجموعة من رجال الدين ال أعرف 
أس��������ماءهم إلى الي��������وم ألنهم يس��������تعملون كنى 

مختلفة وصرت أس��������ألهم عن الدولة اإلسامية، 
فكانت إجاباته��������م متقاربة، وتتلخص بأن هذه 
هي دول��������ة اإلس��������ام والدول��������ة التي دعان��������ا الله 
إلى فعل أي ش��������يء من أج��������ل إقامتها وبما أنها 
قامت فيجب على جميع املس��������لمني واملسلمات 

االلتحاق بها لنصرتها".
تكمل ملياء األملانية "أن أكثر ما آثر بي هي كلمة 
أحد هؤالء الشيوخ ؛ عندما قال لي : أن كل هذه 
األرض ال يوجد عليها دولة تحكم بشريعة الله 
إال الدولة اإلس��������امية في العراق والش��������ام، وهذا 
كان أه��������م ما دفعن��������ي التخاذ ق��������رار الهجرة إلى 

الدولة اإلسامية".

الهجرة إلى "داعش" 
"في الش��������هور األخيرة من العام 2014 أوصلني 
السؤال عن كيفية الوصول الى سوريا إلى رجل 
يحم��������ل الجنس��������يتني األملاني��������ة والتركية يعرف 
باسم "عمار بن ياس��������ر" دلني على شخص آخر 
يكنى بأبي البراء وهو س��������وري الجنسية وبعد 
االتص��������ال باألخي��������ر أخبرني أن عل��������ّي أن أنتقل 
من أملاني��������ا إلى تركيا وهناك هو من س��������يتكفل 

بإيصالي إلى سوريا".
تسترس��������ل ملياء "وصلنا إلى تركيا برفقة ابنتي 
نادية وس��������مية؛ وف��������ور وصول��������ي اتصلت بأبي 
البراء وق��������ام هو بتزويدي برق��������م هاتف قال لي 
إن صاحبه س��������يقوم بمهمة نقلكم إلى س��������وريا، 
وبالفع��������ل اتصل��������ت به��������ذا الش��������خص ال��������ذي لم 
يخبرني باس��������مه ووافانا في حي شانلي اورفة 
الذي كنا نسكن بأحد فنادقه وكان هذا في شهر 
آب من س��������نة 2014 وعبر سيارة تكسي اتجهت 
بن��������ا إلى الح��������دود التركي��������ة الس��������ورية وبعدها 
سلمنا لسائق آخر في سيارة كبيرة كانت تضم 
مجموعة من املهاجرين من جنسيات مختلفة".

"أوصلتنا السيارة الكبيرة -تضيف "ملياء"- إلى 
منطقة على مقربة من الحدود السورية وهناك 
وصلنا إلى بيت كبير يدعى "املضافة" عزل فيه 

الرجال املهاجرون عن النس��������اء، وكان مس��������ؤول 
املضافة شخص تركي يدعى "أبو أحمد"، كنا في 
املضافة خمس عشرة امرأة جميعهن تونسيات 

باستثنائي وبناتي وامرأة فرنسية".
وتواص��������ل املتهمة باإلره��������اب "بع��������د ثاثة أيام 
قضيناه��������ا ف��������ي املضاف��������ة، طلب من��������ا أن ننتقل 
إلى األراضي الس��������ورية إال أن ه��������ذه املرة لم تكن 
هنالك س��������يارة لتقلن��������ا وكان يرافقنا مجموعة 
من الرجال منه��������م يحمل أجهزة االتصال وبعد 
مش��������ي على االق��������دام ألكثر م��������ن س��������اعة التقينا 
بمجموعة من رجال األم��������ن التركي، تحدث لهم 
أح��������د الرجال الذي��������ن يحملون أجه��������زة االتصال 
وعرف��������ت أنه��������م وافقوا عل��������ى مرورن��������ا وبالفعل 

دخلنا الى األراضي السورية".
وتضيف "اس��������تقبلنا رجل ف��������ي منطقة حدودية 
وكان يرت��������دي الزي األفغاني وقام بتقديم املياه 
لنا وطلب منا أن نس��������تقل باصا ولم ينضم لنا، 
وأخبرن��������ا أنك��������م وصلتم إلى الدولة اإلس��������امية 
وبعد مس��������ير عرف��������ت أننا نقص��������د "الرقة" وفور 
وصولنا أس��������كنونا كذلك ببي��������ت كبير وكنا في 
املضافة أكث��������ر من ثاثمائة ام��������رأة مع أطفالهن 

ومن جنسيات متعددة".
"قضينا بمضافة الرقة ثاثة أشهر لم نكن نقوم 
بش��������يء في هذا الوقت ولم يك��������ن يزرنا إال رجل 
س��������عودي يكنى "أبو أس��������امة املدني" عرفت بأنه 
يعرف بمسؤول املضافات، وكان يدخل املضافة 
بني ح��������ني وآخ��������ر الختي��������ار الفتي��������ات الباكرات 
لتزويجهن ألمراء التنظيم فيما يأخذ النس��������اء 

األخريات ملقاتلي التنظيم". 

مضافة النساء 
وتابعت "مرة جاء الس��������عودي وبرفقة ش��������خص 
آخ��������ر يدعى " أب��������و دجان��������ة التونس��������ي" وطلبوا 
مني أن أتزوج بأحد مقاتلي التنظيم وبس��������بب 
رفضي طلبوا أن يزوجوا ابنتي الباكر وبالفعل 
تم تزويجها بأحد أمراء التنظيم ويسمى بأبي 

إمامة التونس��������ي وت��������م الزواج في ما يس��������مونه 
باملحكم��������ة الش��������رعية". "بع��������د زواج ابنتي نادية 
-تس��������تمر ملياء بالحدي��������ث- انتقلت أن��������ا وابنتي 
الصغ��������رى في بيت زوج أبنتي ف��������ي الرقة وبعد 
شهور من الزواج وبمجرد أن انتهى حمل ابنتي 
وأنجبت بنتا طلب زوجها منها أن تذهب معه 

الى املحكمة الشرعية ذاتها وقام بتطليقها". 
طلبت أن أشارك بالجهاد ) تكمل ملياء (فأوكل لي 
مسؤول املهاجرين في الرقة مهمتني العمل على 
أقناع املزيد من النس��������اء الغربيات للمجيء إلى 
الدولة االسامية ، و أختيار النساء املناسبات 

لتزويجهن ألمراء و مقاتلي التنظيم.

من الرقة إلى نينوى
وتوضح ملياء "بعد طاق ابنتي لم نعد نتحمل 
البقاء ف��������ي الرقة وطلبت من مس��������ؤول ش��������ؤون 
املهاجري��������ن االنتقال وبالفعل تمت املوافقة على 
نقلنا إلى والية نينوى، وبسيارات خاصة ومع 
مجموع��������ة من املهاجري��������ن انتقلنا إل��������ى نينوى 
وأسكنونا بمجمع سكني بالجانب األيسر من 

املدينة وكان هذا منتصف عام 2016".
"بقينا في الجانب األيسر تضيف "ملياء" وكانت 
مهمت��������ي في أقناع نس��������اء أخري��������ات للقدوم الى 
س��������وريا و العراق مس��������تمرة إال أنني طلبت من 
مسؤول املجمع الذي كنت أسكنه أن ألتقي أحد 
أمراء التنظيم الكبار للحصول على دور متقدم 

في الجهاد "
لم أحضى � تسترس��������ل ملياء � بلق��������اء أحد األمراء 
إال أنني قررت أن أس��������اهم بنفسي بدعم مقاتلي 
التنظي��������م بش��������كل مباش��������ر فطلبت من مس��������ؤول 
املجمع الس��������كني أن أش��������ارك املقاتلني قتالهم إال 
أن��������ه طلب مني أن أتولى مع بعض النس��������اء حث 
العوائل املوصلي��������ة على تحفيز ابناءهم للقتال 

ضمن صفوف التنظيم 
تش��������رح ملياء " و بالفعل قمنا به��������ذا العمل عبر 
مجامي��������ع متفرق��������ة ، إال أن رغبت��������ي بالتواج��������د 
بالق��������رب م��������ن القتال كان��������ت ال زال��������ت قائمة إلى 
أن ألتقي��������ت بالش��������يخ أب��������و أحم��������د و كان يعرف 
باألمير ، فكش��������فت له عن رغبتي ففرح بما قلت 
و ش��������جعني و ق��������ال ل��������ي : بإمكانك أن تش��������اركي 

املجاهدين بإعداد املتفجرات و تهيئة األسلحة 
؛ و ه��������ذا ما حصل بعد أن تلقيت دورة تعليمية 

ملدة سبعة أيام "
 وعن��������د اقت��������راب الق��������وات األمني��������ة العراقية من 
الجانب األيس��������ر طلب منا االنتقال إلى الجانب 
� تضي��������ف ملياء� وأس��������كنونا ف��������ي مجمع في حي 
17 تموز، وبعد تطور األحداث واقتراب القوات 
االمني��������ة ف��������ي املدينة صرنا ننتق��������ل من حي إلى 
آخ��������ر وكنا نجمع نحن النس��������اء غير املتزوجات 
بمكان واحد، إال أنن��������ي و بعد أقناعي ألخريات 
كنا في هذا الوقت رغم األوقات الصعبة  نحمل 
ما نس��������تطيع حمله من امل��������واد األولية لصناعة 
العبوات الناسفة لنجهزها للمقاتلني الذين لم 

يعودوا يستطيعون تجهيز املتفجرات "
وبعد اش��������تداد العمليات العس��������كرية طلبت منا 
إحدى النساء املسؤوالت على املضافة التي كنا 
نسكنها وتدعى "أم معاذ" أن نشارك في املعارك 
عبر ارتداء أحزمة ناسفة والهجوم على القوات 
العراقي��������ة، إال أن ذل��������ك لم يتحقق بس��������بب عموم 
الفوضى في املدينة و ع��������دم قدرة التنظيم على 

التجهيز ".
وخلص��������ت ال��������ى ان��������ه "كل م��������ا اقترب��������ت الق��������وات 
العراقية في أيمن املوصل كان األمر يزداد سوءًا 
علين��������ا وكانت قبضة التنظي��������م تتراخى إلى أن 
اس��������تهدف البيت ال��������ذي كنا نس��������كنه فأصيبت 
ابنت��������ي الصغرى وتوفيت ج��������راء اإلصابة فيما 
أصبت أنا بجروح طفيفة في جس��������دي وعيني، 
و أن��������ا حاول��������ت اله��������روب عب��������ر اإلندس��������اس مع 
العوائ��������ل النازحة إال أن القوات االمنية العراقية 

أستطاعت إلقاء القبض علي "
و كان��������ت محكمة الجناي��������ات املركزية قد أعلنت 
في السابع عشر من كانون الثاني 2018 الحكم 
باإلعدام شنقا حتى املوت بحق اإلرهابية ملياء 
محمد قوس��������يج وفقا ألحكام امل��������ادة الرابعة/1 
و بداللة املادة الثاني��������ة 3/1 من قانون مكافحة 
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ويتعام��������ل القض��������اء م��������ع ه��������ذه امللف��������ات 
ف��������ي  بصعوب��������ة كبي��������رة ألن الش��������كاوى 
املحاك��������م ف��������ي ح��������وادث القت��������ول تط��������ول 
العشرات واملئات بينهم رئيس العشيرة 
ال املتهم بالقتل فقط، واملحاكم تناش��������د 
باس��������تمرار املس��������ؤولني ف��������ي الحكوم��������ة 
بضرورة نزع الساح من األفراد السيما 
أن بعض العشائر تمتلك أسلحة تفوق 

ما موجود لدى الشرطة املحلية.
ويق��������ول قاضي تحقيق العم��������ارة مزهر 
جاب "نرى من خ��������ال التحقيقات التي 
نجريها أن أغلب النزاعات العش��������ائرية 
تبدأ ألسباب بسيطة جدًا لكنها تتطور 
وتتحول إلى نزاعات كبيرة باألس��������لحة 

وقد ينتهي البعض منها بالقتول".
وعن دور القضاء في فض هذه النزاعات 
ذكر ج��������اب أن "هناك املئات من االحكام 
صدرت بحق مدانني بجرائم ناتجة عن 
نزاعات عش��������ائرية"، الفتا إل��������ى أن "هذه 
األح��������كام تراوحت بني الس��������جن املؤقت 

واملؤبد ومنها ما وصل الى اإلعدام".
وردا عل��������ى س��������ؤال يتعل��������ق باملعالجات 
القانوني��������ة لهذه النزاع��������ات، أضاف في 
مقابل��������ة مع "القض��������اء": "ال يوجد وصف 
او مادة قانونية محددة عالجت النزاع 
العش��������ائري لكن أي فعل او قول يجرمه 
القان��������ون ناتج ع��������ن النزاع العش��������ائري 

يت��������م اتخاذ االج��������راءات القانونية بحق 
مرتكبه وفقًا ملواد قانونية كثيرة حسب 
ن��������وع الجريمة", مبينًا ان "اغلب الجرائم 
التي تنتج عن هذه النزاعات هي القتول 
او الشروع بالقتل او التهديد او إطاق 
العيارات النارية بشكل عشوائي وكثير 

من الجرائم األخرى".
اما عن اإلجراءات القانونية والقضائية 
املتخذة بهذا الص��������دد يوضح جاب ان 
"أي فعل يجرمه القانون يرتكب من قبل 
أي شخص بس��������بب هذه النزاعات تفتح 
دع��������وى بحق��������ه ويج��������رى التحقيق فيها 
م��������ن قبل قاضي التحقي��������ق وتتخذ كافة 
اإلجراءات ث��������م تتم إحال��������ة الدعوى الى 
محاكم املوضوع؛ الجن��������ح او الجنايات 
او اإلفراج عن املتهم لعدم كفاية األدلة".

وعلى الرغم من أن أحكامًا كثيرة صدرت 
ضد مدانني بارتكاب هذه النزاعات لكن 
قاضي التحقيق يؤكد أن "تأثير املجتمع 
العش��������ائري على األجهزة التنفيذية في 

املحافظ��������ة وقوة هذه العش��������ائر بس��������بب 
م��������ا تمتلكه م��������ن س��������اح وع��������دد يحول 
دون تنفيذ مذك��������رات القبض والقرارات 

القضائية الصادرة بحق املدانني".
وزاد أيض��������ًا أن "خ��������وف بع��������ض ضباط 
ومنتسبي األجهزة األمنية من التبعات 
العشائرية وخشية ماحقتهم عشائريًا 
س��������اهم أيضًا في تأخي��������ر تنفيذ العديد 
م��������ن مذكرات القبض فض��������ًا عن قرارات 

املحاكم الصادرة بهذا الشأن".
وعودًا على األس��������باب الت��������ي تؤدي إلى 
حدوث هذه النزاع��������ات يرجعها قاضي 
تحقيق العمارة إلى "قلة الوعي والثقافة 
لدى البع��������ض وعدم االلت��������زام باألعراف 
العشائرية الفاضلة وقلة الوازع الديني 
فضًا عن  ضعف العامل االقتصادي او 
العوز املادي الذي غالبا ما يكون دافعا 
للطمع الذي ينش��������ب نزاعات"، الفتًا الى 
ان "بعض النزاعات تحل بشكل ودي من 

دون التطور الى مواجهات مسلحة". 

من جانبه ي��������رى قاض��������ي تحقيق املجر 
التابعة إلى محكمة اس��������تئناف ميسان 
االتحادي��������ة قي��������س حمي��������د أن "نش��������وب 
نزاعات عش��������ائرية ليس غريبا طاملا أن 
الناس يعيش��������ون في تجمعات تختلف 
عن نظرائهم ممن يس��������كنون املدن، إذ أن 
هذه التجمع��������ات غالبا ما تربطها صلة 
مش��������تركة وه��������ي العش��������يرة الواحدة مع 
وجود منطقة مجاورة يس��������كنها تجمع 
من عش��������يرة أخ��������رى م��������ن دون االحتكاك 

والتخالط والتجاور معهم".
وأضاف حميد في تعليقه إلى "القضاء" 
ان "أي خ��������اف مهم��������ا كان بس��������يطا بني 
ش��������خصني قد ي��������ؤدي الى ح��������دوث نزاع 
مس��������لح بس��������بب انتشار الس��������اح بشكل 

كبير بني هذه التجمعات". 
ويق��������ول قاضي تحقي��������ق املج��������ر إن "كل 
جريمة او مخالف��������ة للقانون ناتجة عن 
النزاع العش��������ائري يتم اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��������ة بح��������ق مرتكبه��������ا"، الفتا إلى 

أن "إط��������اق العيارات الناري��������ة هي أكثر 
الجرائم التي تحدث أثناء النزاع وتتخذ 
اإلجراءات بحق مطلق العيارات وتعتبر 

جريمة من الجرائم املشهودة".
وزاد حمي��������د أن "اغل��������ب النزاع��������ات تبدأ 
يك��������ون  ب��������ل  بالتراض��������ي  تنته��������ي  وال 
خ��������ال  م��������ن  دور  والقان��������ون  للقض��������اء 
اتخاذ اإلج��������راءات القانونية ولكن هذه 
اإلجراءات ال يكون مس��������يطرا عليها من 
قبل األجهزة التنفيذية"، معلًا ذلك بان 
"كفاءة وإمكاني��������ات األجهزة التنفيذية 
ال تتناس��������ب مع حجم الواقع العشائري 
وس��������طوة القبائ��������ل الن هن��������اك عش��������ائر 
تمتلك أسلحة أكثر مما تمتلكه القوات 

األمنية في املحافظة".
ويروي أنه "في بع��������ض األحيان تذهب 
مفرزة إلى محل حادث نش��������ب فيه نزاع 
عش��������ائري إال أن الق��������وة ُتفاجئ بوجود 
عش��������رات أو مئ��������ات م��������ن املس��������لحني ما 
يصّعب اتخاذ أي إج��������راء بحقهم وهذا 
لي��������س ولي��������د اليوم ب��������ل يع��������ود لفترات 
متراكمة ومن الواضح أن هذا التسليح 
ل��������م يأت بفترة قصيرة بل خال أش��������هر 

وسنني".
 ويؤك��������د حمي��������د أن "الجرائم التي تنتج 
عن الن��������زاع العش��������ائري مختلف��������ة، فقد 
يحض��������ر املش��������تكي ويطل��������ب الش��������كوى 
بحق أكثر من ش��������خص حتى يصل إلى 
العش��������رات منهم شيخ العشيرة من باب 
الضغط عل��������ى العش��������يرة األخرى وهنا 
يبرز دور قاضي التحقيق وحكمته في 
الوص��������ول للحقيق��������ة والتعامل مع هذه 

الجرائم".
وع��������ن الس��������بل الت��������ي تضع��������ف النزع��������ة 
االقتتالية عند العشائر يوضح قاضي 
تحقيق املج��������ر ان "هذا موض��������وع كبير 
فيحتاج ال��������ى عمل ضخم تس��������اهم فيه 
كافة املؤسس��������ات فضًا عن وجوب نزع 
الس��������اح الذي يمتلكه األف��������راد من قبل 

الدولة ومنع الحصول عليه".
وأوص��������ى حميد ب�"ض��������رورة وجود قوة 
تع��������زز األم��������ن ف��������ي املحافظ��������ة وتوعية 
املجتم��������ع ونش��������ر ثقاف��������ة الس��������لم"، الفتا 
الى ان "هناك دورا للوجهاء وقس��������م من 
ش��������يوخ العش��������ائر كان له��������م دور كبير 
في حل النزاعات املس��������لحة العش��������ائرية 

وإصاح ذات البني".

ميسان / سيف محمد

تمتلك القبائل في ميسان 
وبعض املحافظات 

الجنوبية سطوة كبيرة 
تتحكم معها باألمن في 

املحافظة، فالشرطة املحلية 
تعجز أحيانًا عن التدخل 
في النزاعات القبلية إما 

لانتماء العشائري أو 
لقوة الساح الذي تمتلكه 

هذه القبائل، ما يصّعب من 
تنفيذ العديد من مذكرات 

القبض بحق املطلوبني.

■ دار القضاء في المجر الكبير التابعة الستئناف ميسان

■ مواقع التواصل االجتماعي إحدى الوسائل المهمة لجذب اإلرهابيين

القاضي حاتم جبار الغريري

الشرطة تعجز عن فض النزاعات المتالك املتخاصمني أسلحة أقوى وأكرث

"الفيسبوك" يدفع خمسينية أملانية مع ابنتيها إىل االرهاب



حوار خاص

أجرى الحوار / حيدر زوير

وتحدث هاش��������م ع��������ن "تقصير كبير" 
ملعالج��������ة  مصح��������ات  إنش��������اء  ف��������ي 
املدمن��������ني م��������ن املخ��������درات، الفتا إلى 
أن توزيعه��������ا في املحافظ��������ة يتم في 
البيوت، منتقدا بعض فقرات قانون 
املخدرات الجديد الذي خفف بعض 

العقوبات.
 وبما يتعلق بواقع القضاء العراقي 
ع��������د رئي��������س اس��������تئناف ميس��������ان أن 
تش��������ريع قان��������ون مجل��������س القض��������اء 
األعل��������ى مّثل والدة جدي��������دة للقضاء 
العراقي، عاّدا ضم املعهد القضائي 
إلى مجل��������س القضاء األعلى عنصرا 

ايجابيا مهما في القضاء العراقي.
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف مي�سان؟ الق�ساء يف هذه املحافظة، مّم تتك�ن * نبداأ بال�س�ؤال عن املحاكم ودور  

- تتكون محكمة استئناف ميسان من 
مقر االس��������تئناف في مرك��������ز املحافظة 
مدين��������ه العم��������ارة التي تض��������م مجمع 
محاك��������م وهن��������اك 11 محكمة خارجية 
موزع��������ة عل��������ى املحافظ��������ة ف��������ي كل من 
قض��������اء عل��������ي الغربي وعلي الش��������رقي 
وكمي��������ت وامليمونة والس��������ام والعدل 
واملجر الكبي��������ر والعزير وقلعة صالح 

واملشرح والكحاء. 

القيام مبهامها كما ينبغي؟* هل اأن هذه املحاكم متلك مق�مات 
- هذا الس��������ؤال يش��������تمل عل��������ى أبعاد 
مختلفة، وهو فرصة جيدة للحديث 
عن املباني وقد نتحدث عن جوانب 
أخرى في��������ه، ما أريد أن أش��������دد عليه 
لح��������ل  القص��������وى  الض��������رورة  ه��������و 
مش��������كلة مباني املحاكم في محافظة 
ميس��������ان، ففي هذه املحافظة نعاني 
بش��������كل كبير من س��������وء حال املباني 
الت��������ي تعمل فيها املحاكم، فرئاس��������ة 
االستئناف بناية بحسب التقديرات 
الفني��������ة ينبغي تركه��������ا ألنها مهددة 
بالس��������قوط لكننا مضط��������رون للعمل 
به��������ا لع��������دم وج��������ود بناي��������ة أخ��������رى 
لذلك ت��������م اللجوء إلى إس��������ناد بعض 
أجزائها باملرتكزات الحديدية، فيما 
تعاني املحاكم األخرى من املش��������كلة 
ذاتها فبعض املحاكم تم اس��������تئجار 
دور سكنية الش��������غالها كدور قضاء 
كما في محاكم املش��������رح وكميت أما 
محكم��������ة ناحية علي الش��������رقي فهي 
في بناية املكتبة القديمة مقابل بدل 
إيجار للحكومة املحلية في ميسان 
أم��������ا ف��������ي ناحي��������ة العزي��������ر فاملحكمة 
تم��������ارس نش��������اطها القضائ��������ي ف��������ي 
الدار املخصصة لسكن مدير ناحية 
العزي��������ر وعل��������ى الرغ��������م م��������ن وج��������ود 
إلنش��������اء هذه  املخصصة  األراض��������ي 
املحاك��������م إال أن م��������ا يمنع تش��������ييدها 
ه��������و التخصيصات املالي��������ة، واالزمه 
الحالية التي يمر بها البلد وحش��������د 
كل امكانيات��������ه ملحاربة االرهاب وتم 
دمج محكمة ناحية العدل مع محكمة 
قضاء املجر الكبير في بناية واحدة 
بس��������بب ع��������دم وجود مكان مناس��������ب 
له��������ا، ومم��������ا الش��������ك في��������ه أن مجلس 
القضاء االعلى حريص كل الحرص 

على توفي��������ر االبني��������ة بمايتائم مع 
العم��������ل القضائ��������ي وطبيعت��������ه اال ان 
عدم وجود التخصيصات املالية من 

وزارة املالية حال دون ذلك 

* هل تعتقد اأن عدد املحاكم كاٍف؟
- كمحاكم، نعم ه��������ي كافية وقادرة أن 
تس��������توعب جمي��������ع القضاي��������ا الواردة 
إليها تناسبا مع كل منطقة وكثافتها 

السكانية.

بال�اجبات الق�سائية يف املحافظة؟ مي�سان وهل هم كاف�ن للقيام * كم ه� عدد الق�ساة يف حمافظة 
- يبل��������غ الع��������دد الكل��������ي للقض��������اة 43 
قاضي��������ًا، 26 قاضي��������ا منه��������م في مقر 
رئاس��������ة االس��������تئناف والباق��������ي ف��������ي 
املحاك��������م األخرى، ومنه��������م من يعمل 
ينظ��������ر جمي��������ع  أي  منف��������رد  بش��������كل 
واح��������دة،  منطق��������ة  ف��������ي  القضاي��������ا 
نع��������م نحتاج  للحاج��������ة  وبالنس��������بة 
لع��������دد إضاف��������ي من القضاة بس��������بب 
تباع��������د األماك��������ن وزخ��������م العمل في 
املح��������اك ف��������ي ميس��������ان  وان مجل��������س 
القضاء االعلى يس��������عى جاهدا على 
رفد محاك��������م االس��������تئناف بالقضاة 
واعض��������اء االدع��������اء الع��������ام بحس��������ب 

الحاجة واهمية العمل ومقدارة 

هم من اأبناء املحافظة اأم من خارجها؟* هل الق�ساة يف ا�ستئناف مي�سان 
- القس��������م األكب��������ر من القض��������اة هم من 

أبناء املحافظة

من خمالفات ب�سبب هذا الن�سق؟الق�ساء بطريقة خمتلفة مع ما ينجم املحافظة بالع�سائرية، هل يتعاطى * يت�سم الن�سق االجتماعي يف هذه 
- بالفع��������ل كما تقول ميس��������ان مدينة 
عشائرية بشكل أعمق من الكثير من 
املحافظات األخرى خاصة النواحي 
واالقضي��������ة في جن��������وب مركز مدينة 
العم��������ارة، وه��������ذه الس��������مة مثلما هي 
القانوني  املس��������توى  عل��������ى  إيجابية 
ف��������ي جانب، هي س��������لبية في جوانب 
مختلف��������ة، ولعل أبرز ه��������ذه الجوانب 
م��������ا يرتب��������ط بالبع��������د األمن��������ي، وهذا 
الجانب يش��������ير إلى ضعف االجهزة 
االمنية في املحافظ��������ة فهنالك نقطة 
جوهري��������ة ف��������ي النس��������ق العش��������ائري 
للكثير من امليسانيني، وهو االنتماء 
إلى العش��������يرة على حساب القوانني، 
وهذا ال يشمل فقط بعض املواطنني 
بل يتعداه حت��������ى للموظفني ومنهم 
أفراد األجه��������زة األمني��������ة، طبعا هذا 
املوضوع يرتبط طرديا بنفوذ وقوة 

أجهزة الدولة في املحافظة.

يف هذه املحافظة؟م�ساوئ عن اله�ية الع�سائرية العميقة كافة قادرة على معاجلة ما ينجم من * هل تعتقد اأن الق�انني مب�ست�ياتها 
- ينبغي ماحظ��������ة أننا نتحدث عن 
مش��������كلة اجتماعية ف��������ي املقام األول، 
ول��������ذا الح��������ل األنج��������ع ه��������و املعالجة 
ف��������ي  االجتماعي��������ة قب��������ل كل ش��������يء، 
ميس��������ان هنال��������ك عش��������ائر وبيوتات 
تمتل��������ك أس��������لحة أكبر من االس��������لحة 
األمنية،  األجه��������زة  تمتلكه��������ا  الت��������ي 

وعدد غير قليل من هذه العشائر ال 
تخضع للقوانني ولديها وس��������ائلها 

املختلف��������ة الت��������ي ه��������ي عل��������ى األغلب 
مخالف��������ة للقانون، أم��������ا أن القوانني 
قادرة عل��������ى املعالجة نعم هي قادرة 
؛ لكنه��������ا تصط��������دم بق��������درة التنفي��������ذ 
والق��������درة عل��������ى تطبيقه��������ا م��������ن قبل 
االجه��������زة التنفيذي��������ة ف��������ي املحافظة 
الس��������يما االجه��������زة االمني��������ة منها ، 

وهذه هي املشكلة الحقيقية.

واالأحكام الق�سائية؟* اأين تكمن م�سكلة تنفيذ القان�ن 
- لك��������ون الكثي��������ر من أف��������راد األجهزة 
التنفيذي��������ة وعل��������ى رأس��������ها األمنية 
هم عش��������ائريو االنتماء أكثر من أي 
انتماء آخر، والس��������بب الثاني يكمن 
ف��������ي عدم ق��������درة هذه األجه��������زة على 
أداء عمله��������ا مقارن��������ة بق��������درة بعض 
يمكن  ف��������ا  والبيوت��������ات،  العش��������ائر 
إخف��������اء أن الكثير م��������ن هذه األجهزة 
تخشى هذه الشعائر في حال نفذت 
ما عليها تنفيذه.فاغلب منتس��������بي 
االجهزة االمني��������ة من بناء املحافظة 
يخش��������ى من املطالبات العش��������ائرية 
نتيج��������ة قيام��������ه بواجب��������ة الوظيفي 

واالمني 

بني الع�سائر مبا يتنا�سب وحجمها؟* عمليا هل الق�ساء حا�سر بالنزاعات 
- الس��������نن العشائرية في املحافظة 
هي مرجع الصراع والصلح وهذا 
يف��������رض واقعا مختلفا للمش��������اكل 
م��������ن يعرف  والقضاي��������ا، فهنال��������ك 
من ه��������و  قاتل أبنائ��������ه أو املعتدي 
عليه لكنه يرف��������ض اتهامه وهكذا 
بأمثل��������ة أخ��������رى ألنه��������م يتعاطون 
م��������ع املش��������كات بطريقته��������م، ولذا 
في الكثي��������ر من القضاي��������ا ال يجد 
القاضي أمامه أي دليل أو شهادة 
بامكان��������ه أن يس��������تند إليه��������ا ف��������ي 
تطبيق القانون وتحقيق العدالة، 
يساعدهم في هذا كما قلت ضعف 

األجهزة األمنية.

نزاعاتها ال تلجاأ اىل الق�ساء؟* هل يعني هذا اأن الع�سائر يف 
- ق��������د تلج��������أ ؛ لكن ليس كم��������ا ينبغي، 
فمث��������ا ق��������د يته��������م املدعي أش��������خاصا 
عل��������ى  بش��������هود  ويأت��������ي  متعددي��������ن 
مشاركتهم بالجريمة من أجل الضغط 

على عشيرة املدعى عليه ال اكثر.
 

من حماكمكم ومل تنفذ بحق * كم ه� عدد اوامر القب�ض ال�سادرة 

اأ�سخا�ض مطل�بني؟
- أكث��������ر من 1800 مته��������م صدر بحقهم 
امر قبض ولم ينفذ قرار إلقاء القبض 
عليهم.وق��������د ت��������م التاكيد عل��������ى قيادة 
ش��������رطة ميس��������ان على وج��������وب تنفيذ 
جمي��������ع اوام��������ر القبض الص��������ادرة من 

القضاء 

غريه؟مكان يف املحافظة يعترب اأكرث من التي متنع اعتقالهم نف�سها، وباأي * هذا الرقم خميف ؛ هل االأ�سباب 
- الحظ هذا الرقم ال يش��������مل املطلوبني 
بالنزاع��������ات العش��������ائرية فق��������ط لكنني 
أستطيع أن أؤكد لك أن جميع الجرائم 
أمام محاكمنا  واملخالفات املعروضة 
هي ذات طبيعة عش��������ائرية بش��������كل أو 
بآخر، وأما ع��������ن املناطق األكثر نزاعا 
فهي النواح��������ي واألقضية في جنوب 

محافظة ميسان.

مي�سان؟وفر�ض هيبة الدولة والقان�ن يف لتنفيذ االأوامر الق�سائية املعطلة احلك�مة العراقية اأن تق�م بعمل * هل يطالب رئي�ض ا�ستئناف مي�سان 
- نع��������م أطال��������ب به��������ذا وبق��������وة، فم��������ن 
الضروري جدا ف��������رض هيبة القانون 

ونزع الساح في محافظة ميسان.

بالنزاعات الع�سائرية؟التهديد ب�سبب اأحكامهم مبا يرتبط * هل تعر�ض الق�ساة اإىل خطر اأو 
- ه��������ذا وارد ج��������دا ف��������ي ض��������وء طبيعة 

املجتمع امليساني

ي�سمل اأ�سنافها كافة؟* هل حديثكم عن االأجهزة االأمنية 
- ال ؛ العشائر املتمردة تخشى الجيش 
أكث��������ر م��������ن الش��������رطة، ولو قمن��������ا فقط 
بتغيير زي الش��������رطة إلى زي الجيش 

املوضوع سيختلف 

الع�سائرية؟الدعاوى اخلا�سة بالنزاعات * هل لديكم اإح�سائيات عن عدد 
- ال يوج��������د تصني��������ف من ه��������ذا النوع، 
فالقضاي��������ا إحصائيا تبوب بعناوين 
أخرى، إال أن جرائم القتل في محافظة 
ميس��������ان عل��������ى األغل��������ب هي ألس��������باب 

النزاعات العشائرية.

تعر�ض اأمام حماكمكم؟البلد، ما حجم ق�سايا املخدرات التي اأهم ب�ابات دخ�ل املخدرات اإىل * مي�سان بح�سب املعل�مات هي من 
- نع��������م م��������ا تقول��������ه ال أس��������تطيع نفيه، 
الق��������رن  تس��������عينيات  من��������ذ  فميس��������ان 
املاض��������ي تعد محطة انتق��������ال عمليات 
دول  وإل��������ى  م��������ن  املخ��������درات  إدخ��������ال 
أن  إال  للع��������راق،  املحاذي��������ة  الج��������وار 
ه��������ذا ازداد بالفت��������رة األخيرة بس��������بب 
ضعف التش��������ديد على الحدود وصار 
األم��������ر أكث��������ر من محط��������ة انتق��������ال إلى 
تفش��������ي ظاهرة التعاطي بش��������كل غير 
م��������ن االجهزة  مس��������بوق،وذلك يحتاج 
االمنية بذل جهود حثيثة للحد منها 

والقبض على مرتكبيها .

مي�سان؟باملخدرات عر�ست اأمام حماكم * يف عام 2017 كم دع�ى تخت�ض 
- 549 دعوى .

* ما طبيعة املتهمني يف هذه الق�سايا؟
- ه��������ذا املوض��������وع جدي��������ر باالهتمام 
فكل من يقدمون إلى املحاكم هم من 
صنفني فق��������ط املتعاطني واملروجني، 
فيما لم تصل األجهزة املختصة إلى 
االن إلى املوردين أو التجار املوزعني. 
وعل��������ى االغلب هؤالء امل��������وردون هم 
خ��������ارج البل��������د وال س��������بيل للوصول 
ملعرفة هوياتهم أو أسمائهم بسبب 
تعقيد هذه الجماعات وبعدهم عمن 

يلقى القبض عليهم.

الظاهرة؟باإمكانها م�اجهة تف�سي هذه * هل ما بني اأيديكم من روادع 
املخ��������درات  القان��������ون  أن  لألس��������ف   -
واملؤثرات العقلية لس��������نة 2017 الذي 
شرع مؤخرا شكل خيبة أمل ملواجهة 
املخدرات، بس��������بب تخفيف العقوبات 
ف��������ي  كان  باملخ��������درات.وان  الخاص��������ة 
القان��������ون املذك��������ور نواح��������ي ايجابي��������ة 

اخرى 

فيها املخدرات؟االجتماعية يف مي�سان التي تنت�سر * ما هي اأبرز االأماكن والفئات 
- بعض االقضية الجنوبية في املدينة 
باإلضاف��������ة إل��������ى مرك��������ز املدين��������ة وإن 
كان بنس��������بة أقل، أما الفئات العمرية 

فالشباب هم أكبر ضحايا التعاطي.

هذا يف مي�سان؟املخدرات اأو تعاطيها هل يح�سل مثل الكافيهات واملقاهي هي اأماكن بيع * يف بع�ض املدن العراقية تعد 
- طبيع��������ة املدينة هنا تختلف، فاغلب 
الدع��������اوى التي عرض��������ت على املحاكم  
تفيد ببيعه��������ا وتوزيعه��������ا في بيوت 

مختلفة واغلب االعترافات للمتهمني  
تفي��������د ب��������ان ش��������راءها يتم م��������ن ناحية 

العزير او قلعة صالح

باملخدرات ب�سكل ممتاز؟* هل تنفذ اوامر القب�ض اخلا�سة 
- تنفذ لكن ليس بش��������كل ممتاز، ومن 
أهم األس��������باب هو تس��������رب  معلومات 
اوامر القبض ووصولها للمطلوبني. 

فضا عن ضعف التنفيذ.

مبا يخ�ض مب��س�ع املخدرات؟* هل تق�م�ن باإجراءات ا�ستثنائية 
- مؤكد، ففضا عن التشديد بمواجهة 
هذا الخطر، قد يلجأ القضاة من أجل 
تحقيق نتائج متقدم��������ة في الوصول 
ال��������ى املطلوبني إلى إجراءات س��������ريعة 
ومتابع��������ة لاجه��������زة االمني��������ة بغي��������ة 

تنفيذها

املدمنني يف مي�سان؟هل هنالك م�سحات اأو مراكز ملعاجلة من مرحلة ومنها املعاجلة ال�سحية، * م�اجهة املخدرات ت�ستمل على اأكرث 
- ه��������ذا س��������ؤال مه��������م ؛ فعل��������ى الرغم 
م��������ن أن قانون املخ��������درات واملؤثرات 
العقلية يشدد على فتح هذا النوع 
م��������ن املصحات اال انه��������ا وان وجدت 
وه��������ذا  بالغ��������رض،  التف��������ي  فانه��������ا 
يف��������رض تحديا مضاعف��������ا ملواجهة 
ه��������ذا الخط��������ر، فحت��������ى م��������ن يلق��������ى 
القبض عليها ويعاقب أو من يقرر 
الكف ال يجد فرص��������ة كافيه للعاج 
م��������ن االدم��������ان مما ق��������د يدفع��������ه الى 

االستمرار  باإلدمان.

تعر�ض اأمامكم مبا يرتبط باملنافذ؟حدودية ما حجم الدعاوى التي * باعتبار حمافظة مي�سان حمافظة 
- ال أريد أن أتحدث عن الحجم بقدر ما 
أريد أن ألف��������ت النظر وأطلب االهتمام 
بتش��������ديد الرقابة على هذه املنافذ الن 
ما يردنا على األقل كدعاوى وشكاوى 
يؤكد س��������يطرة بعض العش��������ائر على 
ه��������ذه املنافذ، لك��������ن أغلب م��������ا يعرض 
يفتق��������ر إل��������ى األدل��������ة بكونه��������ا نزاعات 

عشائرية

العراقي؟الق�انني تقدما يف العمل الق�سائي الق�ساء االعلى، كم �سكلت هذه على اأغلب الق�انني اخلا�سة مبجل�ض * م�ؤخرا �س�ت جمل�ض الن�اب 
- نعم ش��������كلت تقدما كبيرا، فقانون 
مجلس القض��������اء االعلى مثل والدة 
جديدة له��������ذا املجلس، أما ما نعده 
عنص��������را ايجابيا مهما في القضاء 
العراق��������ي فه��������و قانون ض��������م املعهد 
القضائ��������ي إل��������ى مجل��������س القض��������اء 

األعلى.
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* أكثر من 1800 متهم صدرت بحقهم اوامر قبض  ولم تنفذ قرارات إلقاء 
القبض عليهم وأغلب الجرائم واملخالفات املعروضة أمام محاكمنا هي 

ذات طبيعة عشائرية بشكل أو بآخر

* العشائر املتمردة تخشى الجيش أكثر من الشرطة، ولو قمنا فقط 
بتغيير زي الشرطة إلى زي الجيش واعتقد الناس من خال ذلك 
ان من يقوم بالواجب هو الجيش النصاع الكثير من الناس لتلك 

الجهات

كشف رئيس محكمة استئناف ميسان االتحادية القاضي رحيم نومان هاشم أن أكثر من 1800 أمر إلقاء قبض 
بحق مطلوبني للقضاء في محافظة ميس��������ان لم تنفذ، وفيما أرجع األس��������باب إلى ضعف األجهزة االمنية، لفت 

إلى أن معظم جرائم هؤالء املطلوبني تتعلق بالنزاعات العشائرية.
 وذكر رئيس اس��������تئناف ميسان في حوار موسع مع "القضاء" أن ضعف التشديدات األمنية على الحدود فسح 
املجال لدخول املخدرات بش��������كل كبير، مطالبًا الحكومة العراقية بعمل جاد لفرض القانون وهيبة الدولة ونزع 

الساح ممن ال يمتلك رخصة بحملة او حيازته في محافظة ميسان.

رئيس استئناف ميسان:

نص الحوار في ما يلي:

* هنالك عشائر وبيوتات تمتلك أسلحة أكبر من االسلحة التي تمتلكها 
األجهزة األمنية، وعدد غير قليل من هذه العشائر ال تخضع للقوانني 

ولديها وسائلها املختلفة التي هي على األغلب مخالفة للقانون

 القاضي رحيم نومان هاشم / عدسة حيدر الدليمي

طالب بنزع السالح من احملافظة واحلّد من سطوة العشائر

االنتماء القبلي يمنع الشرطة من القبض 
على المجرمين
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بغداد/ القضاء

أق��������ام مجلس القض��������اء األعلى 
حفا مهيب��������ا بذكرى تصويت 
مجل��������س الن��������واب عل��������ى قانون 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى ذي 
جم��������ع  حض��������ره   ،)45( الرق��������م 
غفي��������ر من قضاة الع��������راق كافة 
م��������ن  إل��������ى قض��������اة  باإلضاف��������ة 
البل��������دان الغربية وس��������فراء من 

دول عدة.
الحفل وفي بادرة غير مسبوقة 
ب��������دأ بدخ��������ول كرنفال��������ي لقاعة 
الحفل يتقدمهم رئيس مجلس 
القض��������اء األعلى القاضي فائق 
زي��������دان وإل��������ى جنب��������ه رئي��������س 
العلي��������ا  االتحادي��������ة  املحكم��������ة 
املحم��������ود  مدح��������ت  القاض��������ي 
املؤسس��������ات  رؤس��������اء  يتبعهم 
وقضاة  ورؤس��������اء  القضائي��������ة 
ف��������ي  االس��������تئنافية  املحاك��������م 

العراق كافة.

الدخ��������ول تقدم  إتم��������ام  وبع��������د 
واملحمود  زي��������دان  القاضي��������ان 
بوضع إكليل من الزهور على 
نصب رمزي لش��������هداء القضاء 
كلم��������ات  ترافقه��������م  العراق��������ي 
االفتخ��������ار بهذه الثل��������ة الطيبة 

من رجال القضاء الشهداء.
وبعد الفقرات االحتفالية تقدم 
رئيس مجلس القضاء األعلى 
القاض��������ي فائق زي��������دان بإلقاء 
كلم��������ة القض��������اء العراقي نيابة 
ع��������ن زمائه من القضاة، بدأها 
بتقديم الش��������كر لكل من حضر 
الحفل وبالترحيب بالضيوف 

في العراق.
وذّكر القاضي زيدان بالتأريخ 
العراق��������ي  للقض��������اء  الكبي��������ر 
املس��������يرة  في  التحوالت  وأبرز 
ابت��������داًء  للقض��������اء  التأريخي��������ة 
م��������ن فج��������ر اإلنس��������انية م��������رورا 
بالحض��������ارات التي قامت على 

أرض العراق.
وأك��������د رئيس مجل��������س القضاء 

القضاء  عل��������ى أصال��������ة  األعلى 
ف��������ي الع��������راق حي��������ث الش��������رائع 
واملس��������ات الت��������ي تع��������ود إل��������ى 
آالف السنني واقتدارها وعمق 
أهدافها وأثرها في الحضارات 
والش��������عوب األخ��������رى بمفاهيم 

العدالة.
القضاء  رئيس مجلس  وأكمل 
للقض��������اء  األب��������رز  "املحط��������ة  أن 
ف��������ي التأريخ املعاص��������ر تمثلت 
بصدور قانون )26( لسنة 1963 
والذي ع��������د أول قانون يش��������ير 
إل��������ى وجود س��������لطة مس��������تقلة 
باسم الس��������لطة القضائية إلى 
التشريعية  الس��������لطتني  جانب 
والتنفيذية، وتش��������كل بموجب 
هذا القانون وألول مرة )مجلس 
ترأس��������ه  الذي  األعلى(  القضاء 

رئيس محكمة التمييز".
وأوض��������ح القاض��������ي زي��������دان أن 
"النكبة الت��������ي أصابت القضاء 
تملث بص��������دور قان��������ون وزارة 
العدل رقم )101( لس��������نة 1977 

)مجل��������س  تش��������كل  وبموجب��������ه 
الع��������دل( الذي أط��������اح بمجلس 
القضاء األعلى وبهذا القانون 
الجائر فقد القضاء استقاليته 
ا من السلطة  عندما صار جزء
التنفيذية وصار يترأسه وزير 

العدل".
وأض��������اف "بق��������ي القض��������اة وكل 
املعنيني باستقال القضاء في 
العراق ينادون بوجوب إعادة 
) مجلس القض��������اء االعلى(، لم 
يتحق��������ق هذا املبتغ��������ى إال بعد 
التغيير في العام 2003، حيث 
ضمائ��������ر  صرخ��������ات  خرج��������ت 
القض��������اة وتكل��������ل نضالها في 
األم��������ر  بص��������دور   2003/9/18
)35( م��������ن قبل الحاك��������م املدني 
االمريكي في العراق والذي تم 
بموجبه إعادة تشييد مجلس 

القضاء األعلى".
وأوض��������ح زي��������دان "وف��������ي ع��������ام 
2005 صدر دستور جمهورية 
 )90( العراق وجاء في مادته ال�

القض��������اء  أن يتول��������ى مجل��������س 
األعل��������ى أدارة ش��������ؤون القضاء 
ف��������ي الع��������راق، إال أن غاي��������ة م��������ا 
بلغته جهود القضاة تكلل في 
ي��������وم صوت  ي��������وم2017/1/23 
الن��������واب العراقي على  مجلس 
القضاء األعلى  قانون مجلس 
ذي الرقم )45( وهو اليوم الذي 
القضاء  اعضاء مجلس  أجمع 
على االحتفال به في كل س��������نة 

كيوم للقضاء العراقي".
وبعد س��������رد التاري��������خ الحافل 
أوض��������ح  العراق��������ي،  للقض��������اء 
رئيس مجلس القضاء األعلى 
بكلمته االنجازات التي حققها 
القضاء فقد ذكر "تم زيادة عدد 
القضاة م��������ن )573( قاضي في 
ع��������ام 2003 إلى )1594( قاضيا 
وازداد عدد النساء القاضيات 
من )7( في سنة 2003 إلى 113 

قاضية".
وشدد القاضي فائق زيدان على 
" أن يؤمن الش��������عب والسلطات 

في العراق باس��������تقال القضاء 
ففي ه��������ذا اإليمان أثر كبير في 
نحاج مهمات وتسيير شؤون 
الدولة بشفافية ونزاهة بتنفيذ 
احكام وقرارات املحاكم بسرعة 
وبطوعية وأيمان كل منهم بأن 
ذلك يساهم في ترسيخ أسس 
وبسيادة  الديمقراطية  الدولة 

القانون".
كلمته  املجل��������س  رئيس  وختم 
بدع��������وة زميات��������ه وزمائه من 
لتطوي��������ر  ب�"الس��������عي  القض��������اة 
واإلف��������ادة  العلمي��������ة  الق��������درات 
م��������ن خب��������رات ال��������دول املتقدمة، 
والسعي لتطوير أبنية املحاكم 
الزي��������ادات  يس��������توعب  بش��������كل 
الدع��������اوى  وع��������دد  الس��������كانية 
املرتبط��������ة بهذه الزي��������ادة وأكد 
أنن��������ا يجب أن نبق��������ى ملتزمني 
بأخاقي��������ات القضاء املتعارف 
وبموروثن��������ا  دولي��������ا  عليه��������ا 
التأريخ��������ي القضائي لتحقيق 

هذه االهداف".

ي��������وم ال�����ق�����ض�����اء ال����ع����راق����ي 
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حفل مهيب أقامه القضاء في فندق الرشيد وسط بغداد في الثالث والعشرين من كانون الثاني بحضور سفراء وقضاة من مختلف البلدان احتفاء بيوم القضاء العراقي/ عدسة حيدر الدليمي
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السلطة الرابعة ودورها 
في مكافحة الفساد

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

باإلضافة إلى الس��������لطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هناك 
س��������لطة رابعة تأخ��������ذ صداها من خال دوره��������ا اإلعامي املؤثر في 

املجتمع وهي اإلعام.
 يعرف اإلعام بأنه أي وسيلة او تقنية او مؤسسة خاصة او عامة 
رس��������مية او غير رس��������مية مهمتها نش��������ر األخبار ونق��������ل املعلومات، 
حي��������ث لاعام دور كبير في نقل االفكار واألنباء الى اذهان املتلقي 

من الجمهور. 
ويعتب��������ر الهدف الس��������امي لإلعام هو إظهار م��������ا يدور في املجتمع 
م��������ن حال جيد واإلش��������ادة به او الحال الس��������يئ والتركيز عليه بغية 
معالجته، حيث يلعب االعام دورا اساس��������يا في مكافحة الفس��������اد 
والتص��������دي له��������ذه الظاه��������رة التي باتت منتش��������رة ف��������ي املجتمع. أن 
اإلعام من خال تسليطه الضوء على بؤر الفساد يساعد الحكومة 
على التصدي للفاس��������دين ويشير الفس��������اد الى حاالت انتهاك مبدأ 
النزاهة وتختلف جرائم الفساد فمنها ماهو صغير يرتكبه صغار 
املوظفني مثل جرائم الرشى البسيطة ومنها ما هو كبير يصل إلى 

كبار املوظفني ليشكل جرائم تتعلق بمبالغ طائلة.
إن مسؤولية النخب املثقفة واإلعام البّناء هو غرس ثقافة النزاهة 
ف��������ي املجتمع والتي تقف بوجه ثقافة الفس��������اد حيث ان النزاهة هي 
مس��������ألة أخاقية وحماية مال الفرد وامل��������ال العام هي واجب وطني 
إلش��������اعة األمن واالس��������تقرار ف��������ي املجتمع. وهنا تكتس��������ب التوعية 
اإلعامية بمضار الفس��������اد اهميتها من خال إشاعة ثقافة النزاهة 
ل��������دى موظفي القط��������اع العام به��������دف التخلي عن الس��������لوك املرتبط 
بالفس��������اد والبد من االش��������ارة الى ان هناك جه��������ودا دولية اعامية 
ملكافحة الفساد من خال التوعية الى وجود تعاون دولي ملكافحة 

هذه الظاهرة الخطيرة.
 والبد م��������ن توظيف االعام توظيفا س��������ليما بحي��������ث يكون إعامًا 
ينقل الحقيقة ويعبر عن ضمير الش��������عب، ويلعب اإلعام دوره في 
مكافحة الفس��������اد من خال تنظيم حمات توعية للرأي العام لدعم 
الجهود الحكومية ملكافحة الفس��������اد والبد من ان يتحلى اإلعامي 
باملصداقي��������ة في نقل الخب��������ر وان يعرف بأنه إعام��������ي مهمته نقل 
الخبر وتأشير مواطن الخلل وان يترك مهمة التحقيق واملحاسبة 

الى الجهات املختصة. 
لق��������د أصبح اإلعام اليوم مهمة خطرة بفعل التكنولوجيا الحديثة 
الت��������ي ب��������ات املواطن من خالها عل��������ى اتصال مباش��������ر باإلعام من 
خال التلف��������از او مواقع التواصل االجتماعي وبذلك يؤثر بش��������كل 
مباش��������ر على آراء الناس ويفضح مواطن الفساد لذلك نجد انه من 
الض��������روري ان يركز االعام على اش��������اعة روح املواطنة في املجتمع 
وان يوص��������ل الفكرة الصحيحة الى املتلقي بان هذا الوطن هو بيت 
الجمي��������ع وان اي خل��������ل يهدد ه��������ذا البيت يضعف املجتمع بأس��������ره 
ويؤدي الى ضياع الحقوق واش��������اعة الفوضى. ويأتي دور االعام 
النزيه مكما لعمل السلطات التش��������ريعية والتنفيذية والقضائية 
التي تأخذ دورها في مكافحة الفساد من خال ماحقة الفاسدين 
قضائي��������ا واج��������راء املحاكمات العادلة بحقهم عب��������ر أحكام قضائية 
عقابية بح��������ق املدانني ورادعة بحق غيرهم م��������ن أصحاب النفوس 

الضعيفة.

التي  اإلحصائية  البيانات 
أرقاما  توفر  القسم  يعّدها 
دقيقة ع��ن ك��ل م��ا ي���دور في 
ف���ل���ك امل����ح����اك����م م�����ن ح�����االت 
وتطور  وال����ط����اق  ال��������زواج 
ال��ج��ري��م��ة وم���ع���دالت���ه���ا، ما 
ي��ش��ك��ل ان��ع��ك��اس��ًا مل���ا يدور 
واملجتمع  ال�������ش�������ارع  ف������ي 
ويمّكن من رسم السياسات 
ملعالجة  ال����ت����خ����ط����ي����ط����ي����ة 
الظواهر املجتمعية وكذلك 
القضائية  املؤسسة  يمنح 
الخطط  إلع�������������داد  ض�����������وءًا 

الخاصة بتطوير عملها.
يقول مدير قسم التخطيط 
مجلس  ف������ي  واإلح��������ص��������اء 
قاسم  أثير  األع��ل��ى  القضاء 
اإلحصاء  "ق��س��م  إن  ف��خ��ري 
يعمل وفق آلية عمل خاصة 
تعنى بتنظيم االستمارات 
بحسب  اإلح��������ص��������ائ��������ي��������ة 
ن��م��اذج م��ح��ددة لكل مؤشر 
املحاكم  ك���اف���ة  إل�����ى  ت���رس���ل 
مل����ل����ئ����ه����ا وف���������ق امل�������ؤش�������رات 
امل����ب����وب����ة مثل  وال����ب����ي����ان����ات 
استمارة إحصاء املوقوفني 
بأعمال  خاصة  واس��ت��م��ارة 

مكاتب التحقيق".

وأض���اف فخري ف��ي حديث 
"القسم  ان  "ال����ق����ض����اء"  إل�����ى 
االستمارات  أي���ض���ًا  ي��ن��ظ��م 
ال��ت��ي تمأل سنويا م��ن قبل 
نماذج  وك��ذل��ك  ك��ل محكمة 
محاكم األحوال الشخصية، 
واستمارات خاصة بمحاكم 
بصفتها  االس����ت����ئ����ن����اف����ات 
كذلك  والتمييزية  األصلية 
ومحاكم  التحقيق  محاكم 
الشخصية  وامل����واد  الجنح 
وال����������ب����������داءة وال�����ج�����ن�����اي�����ات 

واإلحداث .
االستمارة  م��ح��ت��وى  وع����ن 
"تتضمن  أن�����ه�����ا  ي�����وض�����ح 
املعروضة  ال����دع����اوى  ع����دد 
وامل��ح��س��وم��ة وامل�����دورة وما 
ت������م ان�������ج�������ازه م������ن دع�������اوى 
وت������ف������اص������ي������ل ال���������دع���������اوى 
الوصف  وف�����ق  امل���ح���س���وم���ة 

القانوني لكل دعوى".
"القسم  أن  أي��ض��ا  وأض�����اف 
إح����ص����اءات شهرية  ي��ن��ج��ز 
ع�������ن امل�������وق�������وف�������ني, أع�����م�����ال 
مكاتب التحقيق القضائي, 
املتهمني واملوقوفني  إع��داد 
إره������اب, قضايا   4 ب���امل���ادة 
باملال  ال���خ���اص���ة  ال����ن����زاه����ة 
ال���ع���ام, إح����ص����اءات ال����زواج 
االنتحار,  والطاق, حاالت 
جرائم  ع�����ن  وإح�������ص�������اءات 
وكذلك  ب��ال��ب��ش��ر,  االت����ج����ار 
امل�������دان�������ني ب��������اإلره��������اب من 
ال��������ع��������راق��������ي��������ني وال���������ع���������رب 
بشكل  ويبوبها  واألج��ان��ب 

فصلي".
ول��ف��ت ف��خ��ري إل��ى أن "قسم 
أيضا  ي�����ص�����در  اإلح������ص������اء 
ت����ق����ري����را س���ن���وي���ا ع�����ن أهم 
القضاء  م��ج��ل��س  ن��ش��اط��ات 

احتساب  وي�����ت�����م  األع������ل������ى 
املؤشرات وفق نظام اإلكسل 
وبرامج االلكترونية أخرى 
لكي ترسل عن طريق شبكة 

االنترنيت".
املحاكم  مع  التواصل  وع��ن 
ف������ي امل����ح����اف����ظ����ات ذك�������ر أن 
واملعلومات  "ال����ب����ي����ان����ات 
املتعلقة  اإلح������ص������ائ������ي������ة 
القضاء  مجلس  بنشاطات 
بالتنسيق  ت�������رد  األع�����ل�����ى 
قبل  م�����������ن  وال�����������ت�����������ع�����������اون 
املحاكم  رئ�������اس�������ات  ك�����اف�����ة 
االتحادية  االس���ت���ئ���ن���اف���ي���ة 
وامل��ح��اك��م ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��م عن 
ط�����ري�����ق ش����ع����ب اإلح�����ص�����اء 
ف��ي ق��س��م ال��ش��ؤون اإلدارية 

لرئاسات االستئناف".
"جميع  أن  ف�����خ�����ري  وأك���������د 
امل������ؤش������رات واإلح������ص������اءات 

الصادرة عن قسم اإلحصاء 
املؤسسات  ان�����ج�����ازات  ه����ي 
القضاء  مل��ج��ل��س  ال���ت���اب���ع���ة 
املحاكم  ورئ���اس���ات  األع��ل��ى 
ومحاكمها"،  االستئنافية 
"ه���������ذه  أن  إل������������ى  م������ش������ي������را 
املؤشرات واألرقام يصدرها 
القسم على شكل استمارات 

وتقارير". 
"البيانات  ه���ذه  ب���أن  وأف����اد 
ت�������ن�������ش�������ر ع��������ل��������ى امل��������وق��������ع 
االلكتروني ملجلس القضاء 
األعلى بعد حصول موافقة 
السيد رئيس املجلس على 

نشرها".
 بدوره، ذكر اإلحصائي ذو 
ال��ف��ق��ار ج��اس��م م��ن محكمة 
ب��اب��ل أن "شعبة  اس��ت��ئ��ن��اف 
اإلحصاء في رئاسة محكمة 
استئناف بابل تقوم بإعداد 

إحصاءات دوري��ة عن عمل 
املحاكم"، الفتا إلى أن "هذه 
ت��ق��س��م زمنيًا  اإلح����ص����اءات 
إل���ى ش��ه��ري��ة وف��ص��ل��ي��ة )كل 

ثاثة أشهر( وسنوية".
وأض����������������������اف ج����������اس����������م ف����ي 
ح���دي���ث إل����ى "ال����ق����ض����اء"  أن 
"اإلحصائية السنوية غالبا 
أكثر تفصيا في  ما تكون 
الجرائم  ن������وع  ي���خ���ص  م����ا 
املجتمع  ف����ي  وان���ت���ش���اره���ا 

خال عام".
وع�������ن آل����ي����ة ع���م���ل���ه أك�������د ان 
بتسلم  ت�����ق�����وم  "ال����ش����ع����ب����ة 
اإلحصاءات من قبل املعاون 
محكمة  ل����ك����ل  ال����ق����ض����ائ����ي 
خ����ال م����دة زم��ن��ي��ة محددة 
وتنظيمها  وج�����م�����ع�����ه�����ا 
برامج  ع����ب����ر  ال����ك����ت����رون����ي����ا 
األك����س����ل ث����م إرس���ال���ه���ا إلى 
واإلحصاء  التخطيط  قسم 
القضاء  في رئاسة مجلس 

األعلى".
م�����������ن ج�������ان�������ب�������ه�������ا أف��������������ادت 
غفران  والناشطة  املحامية 
"اإلحصائيات  ب��أن  الطائي 
مجلس  ع����ب����ر  امل���ت���ح���ص���ل���ة 
فائدة  ذات  األع��ل��ى  القضاء 
ك���ب���ي���رة وغ���ال���ب���ا م����ا تشير 
إل�������������ى ن�������س�������ب امل������ش������ك������ات 
الباب  وتفتح  االجتماعية 
وتحدد  م��ع��ال��ج��ت��ه��ا  أم������ام 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن م���ؤش���رات نمو 
أو  وت��ط��وره سلبا  املجتمع 
ت���وف���ر أعداد  ف��ه��ي  إي��ج��اب��ا 
الطاق  او  ال������زواج  ح�����االت 
او معدالت ارتفاع الجريمة 
االنتحار  ح������االت  ع�����دد  او 
التي  القضايا  من  وغيرها 
تدور في املحاكم العراقية".

ف��ي حديث  ال��ط��ائ��ي  ولفتت 
إل��������ى "ال�������ق�������ض�������اء"  إل��������ى أن 
وتعزز  تمثل  "اإلح��ص��اءات 
وتشخص  ال������������دراس������������ات 
وترصده  ال���خ���ل���ل  م����واط����ن 
ال�����ك�����ث�����ي�����ر من  وت�������س�������اع�������د 
ال��ب��اح��ث��ني وال��ن��اش��ط��ني في 
توجيه  او  ال��ح��ل��ول  وض����ع 

النظر لها".

يوفر أوليات ملعاجلة ظواهر اجملتمع ورسم السياسات التخطيطية

قسم اإلحصاء يمنح بيانات 
وأرقاما دقيقة عما يدور في المحاكم

قضاة المثنى يناقشون "أسس تقدير التعويض للعقار المستملك" 
المثنى / القضاء

عقدت رئاس��������ة محكمة استئناف 
املثنى االتحادية في مقرها ندوة 
ش��������هرية قانوني��������ة متخصص��������ة، 
القض��������اة  م��������ن  ع��������دد  بحض��������ور 
وأعضاء االدعاء العام وخصصت 
ملناقشة موضوعة "أسس تقدير 

التعويض للعقار املستملك".
وقال رئيس االستئناف القاضي 
طال��������ب حس��������ن حربي ال��������ذي أدار 
الندوة إن "أسس تقدير التعويض 
للعق��������ار املس��������تملك كان عنوان��������ًا 
للن��������دوة الش��������هرية الت��������ي دأب��������ت 
االس��������تئناف على عقده��������ا"، الفتا 
إلى أن "الن��������دوة ابتدأت بتعريف 

االستماك والغرض منه".
وأض��������اف حربي ف��������ي حديث إلى 
االس��������تماك  "قانون  أن  "القضاء" 
رقم 12 لسنة 1981 املعدل لم يرد 
لاس��������تماك  تعريفا محددا  فيه 
ن��������زع ملكي��������ة العق��������ار وج��������اء  او 
الس��������ابقة بهذا  للقوانني  خاف��������ا 

الباب  ت��������رك  الخص��������وص وبذلك 
مفتوح��������ا ام��������ام الفق��������ه والقضاء 

لتحديد مفهوم االستماك".
لكن��������ه أش��������ار إلى أن االس��������تماك 
يمك��������ن تعريف��������ه ب�"ن��������زع ملكي��������ة 
العيني��������ة  الحق��������وق  او  العق��������ار 
ب��������ه للمنفعة  االصلي��������ة الخاصة 
العامة لقاء تعوي��������ض عادل، اما 
اغراض االس��������تماك فق��������د وردت 
قان��������ون  م��������ن   )2( امل��������ادة  بن��������ص 
اس��������تماك االموال غي��������ر املنقولة 
امللغ��������ي رقم 43 لس��������نة 1934، اما 
قانون االستماك النافذ لم يحدد 
مفهوم املنفعة العامة وترك ذلك 

لتقدير املحكمة".
أن��������واع  ع��������ن  متحدث��������ا  وذه��������ب 
االس��������تماك إل��������ى تقس��������يمه ال��������ى 
قسمني "االستماك الرضائي في 
املواد )4-8( من قانون االستماك، 
واالس��������تماك القضائي في املواد 

)9-12( من قانون االستماك".
إج��������راءات  حرب��������ي  ولخ��������ص 
تقدي��������م  االستماك القضائي ب�"أ - 

طلب االس��������تماك من قبل احدى 
دوائر الدولة او القطاع االشتراكي 
وان يكون ألغراض املنفعة العامة. 
ب - اس��������تيفاء الش��������روط  الشكلية 
للطلب بربط ص��������ورة قيد العقار 
واملوافق��������ة  وخارطت��������ه  حديث��������ة 
اش��������ارة  وض��������ع  التخطيطية. ت - 
عدم التصرف عل��������ى العقار املراد 
استماكه لضمان بقاء االوضاع 
القانونية على حالها دون تغيير 
حتى حسم الدعوى عما باحكام 
املادة ) 11( من قانون االستماك. 
القانونية  التبليغ��������ات  ث.اج��������راء 
ف��������اذا ما توف��������رت هذه الش��������روط 
تنظ��������ر املحكمة ف��������ي الطلب وفي 
حالة وج��������ود نقصا تكلف طالب 
االستماك باكماله او انها تقرر 
وحس��������ب  االس��������تماك  طل��������ب  رد 

مقتضى الحال".
وعن اسس التقدير ذكر  ان "الجهة 
التعوي��������ض  بتقدي��������ر  املختص��������ة 
هي هيأة التقدي��������ر الوارد ذكرها 
ف��������ي امل��������ادة ) 13/اوال( من قانون 

االس��������تماك"، الفتا إلى ان "تاريخ 
تقدي��������ر التعوي��������ض ه��������و تاري��������خ 
الكش��������ف والتقدي��������ر االول حصرا 
وال يمكن اعتماد تاريخ املطالبة 
او تاريخ الكشف االخير كاساس 

للتقدير".
"هي��������أة  أن  حرب��������ي  وأض��������اف 
التقدير يج��������ب عليها عند تقدير 
باالسس  االسترشاد  التعويض 
ال��������واردة ف��������ي قانون االس��������تماك 
ومنها اسعار العقارات املجاورة 
عليه��������ا  الجاري��������ة  والبيوع��������ات 
وكذل��������ك الضوابط املعم��������ول بها 
ف��������ي  العق��������ارات  اقي��������ام  لتقدي��������ر 
دائرت��������ي الضريب��������ة والتس��������جيل 
االسترش��������اد  وكذل��������ك  العق��������اري 
برأي الخب��������راء واملردود الزراعي 
وموقعه��������ا  الزراعي��������ة  ل��������ألرض 
الدونم  إروائها وغل��������ة  وطريق��������ة 
الواحد منها وكذلك موقع العقار 
ومساحته ودرجة عمرانه واملواد 
املس��������تخدمة في بنائه وغير ذلك 
من املواصفات الخاصة بكل نوع 

من انواع العقارات وتقدير قيمه 
االرض الزراعي��������ة عل��������ى اس��������اس 

الدونم الواحد".
وأكمل "أم��������ا العقارات الس��������كنية 
والصناعي��������ة والتجاري��������ة فتقدر 
قيم��������ة االرض فيها على اس��������اس 
املتر املربع الواحد في حني تقدر 
قيمة املشيدات أيضا على اساس 
املتر املربع الواحد لجميع انواع 
االراضي على حد س��������واء ويجب 
ان تقدر قيم��������ة االرض على حدة 
وتق��������در قيم��������ة املش��������يدات وكذلك 
الغ��������راس كل عل��������ى ح��������ده وتت��������م 
إضافتها لقيمة االرض لتش��������كل 
بمجموعه��������ا مبل��������غ التعوي��������ض 

الواجب دفعه للمستملك منه".
وأش��������ار في مع��������رض حديثه إلى 
أن��������ه "إذا كان��������ت االرض الزراعية 
املراد اس��������تماكها مسجلة باسم 
وزارة املالية وعليها حق تصرف 
لافراد فيتم احتساب قيمه حق 
التص��������رف وفقا للنس��������ب الواردة 
في امل��������ادة ) 5( من قانون توحيد 

اصن��������اف اراضي الدول��������ة رقم 53 
لس��������نة 1976 ام��������ا الباقي فيذهب 
للدول��������ة ممثل��������ة ب��������وزارة املالي��������ة 

باعتبارها مالكة للرقبة".
وفيما اذا ما ثبت تحس��������ن العقار 
او زي��������ادة منفعة الج��������زء املتبقي 
أف��������اد بأنه "يت��������م اس��������تماك ربع 
املساحة العمومية الرض العقار 
ب��������دون ب��������دل واذا قلت املس��������احة 
فيل��������زم  الرب��������ع  ع��������ن  املس��������تملكة 
املس��������تملك من��������ه بتس��������ديد قيمه 

املتبقي من املساحة املذكورة".
وعرج على وجوب "تس��������ديد بدل 
االستماك وإيداعه في صندوق 
ق��������رار  الت��������ي اص��������درت  املحكم��������ة 
االستماك خال مدة ثاثة أشهر 
بع��������د اكتس��������اب قرار االس��������تماك 
وبعكس��������ه  القطعي��������ة  الدرج��������ة 
يحق للمس��������تملك منه بعد إنذار 
االستماك  إلغاء  املستملك طلب 
واملطالب��������ة بالتعويض ان كان له 
مقتض��������ى بموجب دع��������وى تقدم 

الى املحكمة املختصة".

"                " تزور سدة الهندية: مشاجرات وديون.. ال إرهاب وال مخدرات
بابل/ مروان الفتالوي

يجلس القاضي حس��������ني حم��������ود على منصته أمام 
امرأة تدلي بإفادتها وقد أدت يمينا للحديث على 
جريمة قتل زوجها، يتفحص القاضي أقوال املرأة 
التي تدعي أن زوجها توفي نتيجة انهيار عصبي 

بعد خاف مع جاره على صنبورة ماء.
يمكن أن تكون هذه القضية مرآة تعكس املشكات 
االجتماعي��������ة ف��������ي س��������دة الهندي��������ة، فاملدين��������ة التي 
تحتض��������ن مش��������روع الس��������دة التاريخ��������ي ويمر بها 
جانب م��������ن نهر الفرات بقيت بعيدة عن مش��������كات 

اإلرهاب وبقية الجرائم املنظمة على الرغم موقعها 
الجغراف��������ي الذي يحادد بلدة ج��������رف الصخر التي 
كان��������ت معق��������ا لإلرهاب قب��������ل تحريره��������ا، وتمتلك 

املدينة إحدى املحاكم العريقة في بابل.
ويق��������ول القاضي حس��������ني حم��������ود في حدي��������ث إلى 
مراس��������ل "القض��������اء" إن "مدينة الس��������دة كغيرها من 
امل��������دن تحوي جميع أن��������واع الجرائم مع خلوها من 
الجرائم اإلرهابية حتى مع وجود مناطق ساخنة 

إلى جوارها سابقًا".
وأض��������اف القاض��������ي حمود املس��������ؤول ع��������ن قضايا 
التحقي��������ق والبداءة في س��������دة الهندي��������ة أن "جرائم 

القتول والس��������رقات واملش��������اجرات تغلب على طابع 
الدعاوى التحقيقي��������ة التي ترد إلى املحكمة"، الفتا 
إلى أن "املش��������اجرات تتصدر القضاي��������ا التحقيقية 
وغالبا ما تنشأ عنها إصابات إال أن هذه القضايا 
أحيان��������ا تنتهي إل��������ى الصلح بني الطرفني بس��������بب 
الطابع العش��������ائري للمدين��������ة والروابط والصات 

االجتماعية".
وعن الس��������رقات أفاد ب��������أن "هذه الجرائ��������م يرتكبها 
أف��������راد وأحيان��������ا مجموع��������ات صغي��������رة ال تتع��������دى 
الثاثة أفراد وتس��������تهدف املحال التجارية والدور 

على الرغم من قلتها".

وال تخل��������و محكمة التحقيق في س��������دة الهندية من 
تسجيل حوادث مرورية تنش��������أ عنها حاالت وفاة 
وإصابات، كما يذكر حمود الذي يرد حول س��������ؤال 
يتعلق باملخدرات بأن "الجريمة موجودة لكنها لم 

تصل إلى مستوى الظاهرة في املدينة".
كما تنظر محكمة التحقي��������ق دعاوى تتعلق باملال 
الع��������ام والتج��������اوز على أم��������اك الدولة الس��������يما أن 
املدين��������ة تضم منش��������آت صناعية كمعمل س��������منت 
الس��������دة ومعمل الصناعات الكيميائية وما يتعلق 
بتنفي��������ذ عقود ومش��������اريع في هذه املنش��������آت كذلك 
ح��������االت التجاوز الت��������ي تحصل عل��������ى أراضي هذه 

املعامل، بحسب قول حمود.
وأفاد قاضي محكمة س��������دة الهندي��������ة بأن "دعاوى 
الب��������داءة تتمحور ح��������ول رفع التج��������اوز وأجر املثل 
والتعويض وإزالة الش��������يوع"، وال ينس��������ى "دعاوى 
الديون التي تش��������كل نس��������بة ال بأس بها من قضايا 
الب��������داءة ملا تش��������هده املدين��������ة من أنش��������طة تجارية 

محدودة".
وع��������رج حمود على "نقص الثقاف��������ة القانونية لدى 
بع��������ض املواطنني ف��������ي قضايا الدي��������ون إذ غالبا ما 
يلج��������أون إل��������ى محاك��������م التحقيق ألخ��������ذ حقوقهم، 

وتقوم املحكمة بإحالتهم على محاكم البداءة".
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■ يتولى قسم اإلحصاء إصدار األرقام واإلحصائيات عن كافة المحاكم 

بغداد/ غسان مرزة

يعد قسم التخطيط 
واإلحصاء أحد 

املفاصل املهمة في 
املؤسسة القضائية، 

ألن ما يوفر من أرقام 
وإحصاءات يمنح 

خدمة كبيرة ملجلس 
القضاء األعلى 

وللمجتمع بشكل عام.



والجرائ��������م اإلعامية الخطرة ض��������د األحداث 
كثي��������رة ومتعددة منه��������ا )جريم��������ة اضطراب 
األح��������داث( وه��������ذه الجريم��������ة يتمث��������ل ركنه��������ا 
املادي ف��������ي محتويات النص��������وص اإلعامية 
التي تتضمن دالالت ومضامني خطرة تكون 
منصبة في تأثيرها بش��������كل مباش��������ر او غير 
مباشر على الحدث االمر الذي يعطي نتائج 
س��������لوكية للح��������دث بحس��������ب التأثي��������ر، وهذه 
املحتوي��������ات تك��������ون ذات دالالت تتناف��������ى مع 
القيم االجتماعية واإلنسانية وتشكل صورة 
من ص��������ور اإلعام املحّرم��������ة قانونًا ومن هذه 
الوس��������ائل قد تكون االقوال املتعلقة باأللفاظ 
غير املس��������تخدمة اجتماعي��������ا او التي ال تعبر 
عن واق��������ع التربي��������ة االخاقي��������ة واالجتماعية 
للح��������دث او ان تك��������ون مق��������االت وكتب��������ا تحمل 
مفاهيم ورؤى غير س��������ليمة لعمر االحداث او 
ق��������د تتمثل بالكتابة والطباع��������ة او عن طريق 
التهديد او اتيان افعال خارجة عن الس��������لوك 
االجتماعي مثالها الشتائم وحركات الجسم 
والج��������وارح التي تدل عل��������ى العيب واالحتقار 
باإلضاف��������ة ال��������ى تأثي��������ر الرس��������وم املتحرك��������ة 
والصور الشمس��������ية والنق��������وش وغيرها وكل 
ذلك يش��������كل اضطرابا في املنظومة السلوكية 

واالجتماعية واألخاقية لألحداث.
 وهناك أيضًا جرائم لتحريض االحداث على 
ارت��������كاب الجرائم والتحري��������ض معناه : حمل 
ش��������خص آلخر على ارت��������كاب جريم��������ة والتي 
تتجسد بنقل فكرة الجريمة من عقل املحِرض 
الى عقلي��������ة الحدث املحَرض بفت��������ح الراء عن 
طريق وسائل وادوات يمتلك املحِرض خالها 
القدرة على الس��������يطرة على ارادة الحدث غير 
املكتمل��������ة اص��������ا فيقع على أساس��������ها الحدث 
تحت الس��������يطرة فيقدم على ارتكاب الجريمة 
والتي تكون جنحة او جناية ولنا ان نتصور 
حجم الكارث��������ة اذا كانت وس��������يلة االعام هي 

املحِرض بكسر الراء واملحَرض حدثًا.
 ومن صور التحريض مثًا تعاطي املخدرات 
والتحريض على الفس��������ق والفجور والدعارة 
والفس��������اد االخاق��������ي وبخاص��������ة ح��������ني يكون 
عم��������ر الح��������دث ال يتج��������اوز الثامنة عش��������ر او 
الواحد والعش��������رين ودخوله مرحلة الشباب 
والصورة االبرز اليوم نش��������اهدها في جرائم 
التس��������ول، وهناك جريمة مهمة ال تختلف عن 
غيرها من الجرائ��������م االعامية التي تقع على 
االحداث لكنها االكثر حضورا واالشد تأثيرًا 
كونه��������ا تصيب مراكز التنش��������ئة البيولوجية 

والنفسية واألخاقية والتربوية للحدث.
 وه��������ذه الجرائ��������م مرتبط��������ة باالعت��������داء عل��������ى 
الح��������دث ف��������ي صورته م��������ن جان��������ب واالعتداء 
علي��������ه بالص��������ورة من جان��������ب آخ��������ر، فجريمة 
االعتداء على حق الحدث في صورته ترتبط 
ارتب��������اط مهم��������ا بال��������ذات النرجس��������ية للحدث 
وتتمث��������ل بس��������لوك إعامي يلتق��������ط صورة او 
وض��������ع للح��������دث فاحش��������ًا او مخ��������ا بالحياء 
او يثي��������ر الح��������دث طبق��������ا للتركيبة النفس��������ية 
واالجتماعي��������ة له وتك��������ون الص��������ور امللتقطة 
اما ثابتة او متحرك��������ة او ان يتم نقلها وهذه 
الصور مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة الحدث 
الخاص��������ة وتش��������كل انته��������اكا صارخ��������ا لحق 
االنس��������ان فضا عن الح��������دث بحقه في حياته 

الخاصة املحاطة بالسرية.
 ام��������ا الجريمة االخرى جريم��������ة االعتداء على 
األح��������داث فتتمث��������ل بب��������ث او نش��������ر ص��������ور او 
مقاط��������ع مخلة بالحي��������اء او فاحش��������ة او مواد 
عنيف��������ة وص��������ور دموي��������ة العتداءات ش��������ديدة 
يتعرض لها اإلنسان وتختلف هذه الجريمة 
عن الجريم��������ة الخاصة باالعتداء على صورة 
الحدث كون الجريمة االولى تتمثل باستغال 
وس��������ائل االعام لصورة الحدث او االوضاع 

الش��������خصية التي يك��������ون عليه��������ا الحدث في 
ممارس��������ة حياته الخاصة وه��������ي اعتداء عليه 
ام��������ا الجريمة األخي��������رة فهي االكث��������ر خطورة 
فوس��������ائل االع��������ام او االتص��������ال تقوم بنش��������ر 
ص��������ور او مقاطع او اوضاع مخلة وفاحش��������ة 
يتلقاها االحداث عن طريق ممارس��������ة حقهم 

باالطاع على وسائل اإلعام.
 باملقابل تصادر وسائل االعام واالتصاالت 
هذا الح��������ق عبر االعتداء على الحدث بنش��������ر 
صور ومقاطع فاضحة او اباحية او مشاهد 
مخلة بالحياء او صور ومقاطع عنفية تهدر 
القيم��������ة االنس��������انية وتمس مفهوم��������ا تربويا 

للحدث يصيب التنشئة االجتماعية بمقتل.
إن الجرائ��������م اإلعامية ضد األح��������داث لم تكن 
بعي��������دة ع��������ن لح��������اظ املش��������رعني فق��������د جرمها 
القانون العقوبات الفرنس��������ي في املادة )227 
_ 24( بالن��������ص عل��������ى ان )كل فع��������ل يقصد به 
تصنيع او نقل او نش��������ر بواس��������طة اي وسيلة 
واي��������ام اكان املح��������رض علي��������ه، رس��������الة تحمل 
خاصية العنف او الفحش او االخال بالحياء 
أو منى كانت طبيعتها تمثل اعتداًء ش��������ديدًا 
عل��������ى حرمة وكرامة االنس��������ان وك��������ذا كل فعل 
يقصد به التجارة في هذه الرس��������الة، يعاقب 

بثاث س��������نوات حبس وغرامة 75000)خمس 
وس��������بعون ال��������ف ي��������ورو(، وذل��������ك مت��������ى كانت 
تلك الرس��������ائل م��������ن املحتمل ان تك��������ون مرئية 
او مس��������تلمة من ح��������دث (اضافة ال��������ى غرامات 
مالية على الش��������خص املعنوي وتعطيل عمل 
الصحيفة او وس��������يلة االعام واالتصال وفي 
القان��������ون العراقي نس��������تطيع تلم��������س ذلك من 
الدور الوقائ��������ي لقانون رعاي��������ة االحداث رقم 
76 لس��������نة 1983 املعدل وبخاص��������ة عن طريق 
االكتش��������اف املبكر للحدث املع��������رض للجنوح 
ومعالجة ظاهرة التش��������رد وانحراف السلوك 
للصغي��������ر او الح��������دث عب��������ر اعتب��������ار الحاالت 
الس��������لوكية ال��������واردة في امل��������ادة )24 و25 ( من 

القانون حاالت تشرد او انحراف للسلوك.
 واذا كان قان��������ون االح��������داث قانون��������ا للرعاية 
واالهتمام باألحداث أكثر منه قانونا لفرض 
التدابير وااليداع في املؤسسات اإلصاحية 
ف��������ان قان��������ون العقوب��������ات العراق��������ي رق��������م 111 
لس��������نة 1969 املعدل تطرق لذلك في نصوص 
العقابية وفي ب��������اب الجرائم املخلة باألخاق 
واآلداب العام��������ة وبخاص��������ة الفص��������ل الثال��������ث 
تح��������ت عنوان الفعل الفاض��������ح املخل بالحياء 
ومثاله��������ا امل��������ادة )403( التي تن��������ص )يعاقب 

بالحبس مدة ال تزيد على س��������نتني وبغرامة 
ال تزيد على مائتي دين��������ار او بإحدى هاتني 
العقوبتني كل من صنع او اس��������تورد او صدر 
او حاز او احرز او نقل بقصد االس��������تغال او 
التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى 
او رسوما او صورا او افاما او رموزا او غير 
ذلك من االش��������ياء اذا كان��������ت مخلة بالحياء او 

اآلداب العامة(.
 )ويعاق��������ب بالعقوبة ذاته��������ا كل من أعلن عن 
شيء من ذلك او عرضه على أنظار الجمهور 
او باعه او أج��������ره او عرضه للبيع او االيجار 
ولو في غير عانية. وكل من وزعه او س��������لمه 
للتوزيع بأية وس��������يلة كان��������ت. ويعتبر ظرفا 
مش��������ددا اذا ارتكب��������ت الجريمة بقصد افس��������اد 
االخ��������اق ( والن��������ص ال يس��������تثني الوس��������يلة 
االعامي��������ة او الش��������خص املعن��������وي الذي تقع 
أفعالهم��������ا املجرمة باالعتداء عل��������ى االحداث 
تحت طائلة أحكام النص العقابي، وبالنظر 
لتعدد وس��������ائل االتصاالت واإلعام ومواقع 
التواص��������ل االجتماع��������ي ن��������رى م��������ن الضرورة 
تش��������ريع قانون لجرائم املعلوماتية وبش��������كل 
أدق يتضم��������ن حماي��������ة األحداث م��������ن الجرائم 

اإلعامية.

جرائم االعتداء على األحداث إعالميا

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

الطف�لة مرحلة عمرية مهمة حظيت باهتمام ت�سريعي باعتبارها حقا للأطفال وال�سباب وكان من اول�يات املجتمعات املحلية 
والدولية حتقيق طف�لة هادئة و�سليمة وم�ستقرة وقد اعرتفت االتفاقيات الدولية بذلك ومن �سمن حق�ق الطف�لة ه� حق االطفال 

يف الدخ�ل امل��سع ل��سائل االعلم وه� ما اقرته املادة )17( من اتفاقية ني�ي�رك لعام 1990.
 ومفه�م احلدث ب�سكل عام ه� ال�سغري او حديث ال�سن الذي مل يتجاوز مرحلة الطف�لة واملراهقة ولي�ض اهل لتحمل امل�س�ؤولية 

اجلزائية، وو�سائل االإعلم واالت�سال متعددة وهي : اداة من االدوات امل�ؤثرة يف تك�ين �سخ�سية الفرد وحتديد �سل�كه منها ما 
ه� مقروء كال�سحف واملجلت والكتب ومنها ما ه� مرئي او م�سم�ع كالرادي� والتلفزي�ن وال�سينما والفيدي�هات ودور العر�ض 
امل�سرحية والتمثيلية ومبا انها اداة فبالتاأكيد ان لها دورًا ايجابيًا اذا مت ت�جيهها بال�سكل ال�سليم ودورًا �سلبيًا وكارثيًا مدمرًا اذا 

اأ�سيئ ا�ستخدامها او ت�جيهها.
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 والن كل س��������لطة لها إجراءات تختلف اختاف 
املرحلة التي تكون عليها الدعوى والهدف منها 
وما تنطوي عليه من مساس بالحرية الفردية 
يك��������ون قانون أصول املحاكمات الجزائية املرآة 
العاكس��������ة ألهمية وقيمة الحري��������ات والحقوق 
والضمانات املكرس��������ة للوصول ال��������ى الحقيقة 
خدم��������ة للمجتم��������ع وتوطيدا و ارس��������اء لدعائم 

دولة القانون.
 وعلى هذا األساس تم استبعاد األساليب غير 
املش��������روعة لبناء الحقيقة م��������ا أدى بالكثير من 
الفقه��������اء الى اعتبار قانون األص��������ول الجزائية 
قانون الش��������رفاء الن املتهم يبق��������ى بريئا خال 
مراح��������ل الدعوى الجزائية حت��������ى يصدر ضده 
حكم باإلدانة لذلك نجد ان أس��������اس الش��������رعية 
اإلجرائي��������ة هو الب��������راءة ذات األهمية القصوى 
إن ل��������م نقل املحور األساس��������ي الذي تدور حوله 

آليات اإلثبات الجنائي. 
 اذ ال يعق��������ل ان��������زال عقوب��������ة بته��������م دون ثبوت 
وج��������ود جريمة واس��������ناد تلك الجريم��������ة ماديا 
ومعنويا اليه فس��������لطة االته��������ام ضمانا للحق 
الع��������ام – ملزم��������ة بإثب��������ات الجريمة ونس��������بتها 
للمته��������م إما ه��������ذا األخير فغي��������ر مكلف بإثبات 
براءته النها متأصلة في��������ه ونابعة من حريته 
االساس��������ية وهذا ما يبرر حقه في االمتناع عن 
التصريح حول الوقائع املنسوبة إليه املكرسة 
لهذا الحق نجد ان املتهم له الحرية الكاملة في 
االدالء باقوال��������ه ان اراد ذل��������ك وعلي��������ه فا يجوز 
اكراهه على القول والتصريح بأي ش��������ي مهما 
كان��������ت جس��������امة األفعال وخطورته��������ا وهذا ما 
ق��������د يدفعه ال��������ى انكار الحقيق��������ة والتزام موقف 
س��������لبي باالمتناع عن التصريح حماية له عند 
مباش��������رة الدع��������وى الجزائية فيك��������ون له الحق 

ف��������ي االمتناع ع��������ن التصريح والك��������ذب والحق 
في الس��������امة الجسدية والنفس��������ية والحق في 

الخصوصية. 
 ومن هنا تظهر اهمية هذا الحق عند ممارسة 
املتهم لحقوقه في الدفاع عن نفس��������ه الستناده 
على قرينة البراءة من جه��������ة ومدى احترامها 
م��������ن طرف املحق��������ق من جهة ثانية س��������واء على 

املستوى اإلجرائي او املوضوعي.
 فقرينة البراءة هي اكبر ضمان لحقوق املتهم 
في الدفاع حيث اننا ال نجد فقيها او أس��������تاذا 
يتح��������دث في هذا املوض��������وع او يحاول صياغة 
نظرية بش��������أنه اال وع��������رج على قرين��������ة البراءة 
واعتبرها من املقتضيات الرئيس��������ية إلرسائه 
وتأصيل��������ه ومنها حق املته��������م في االمتناع عن 
التصري��������ح ال��������ذي اعتبرته معظم التش��������ريعات 
التي تمس االج��������راءات الجزائية في حالة عدم 
احترام��������ه غير ان املاحظ على املتهمني انهم ال 
يلجؤون الى وسائل الدفاع االخرى لتعلق هذا 
الحق بجوانب نفس��������ية داخلية ال يمكن فهمها 
بس��������هولة والرتباطها بمش��������اعر واحاس��������يس 
بالغ��������ة التعقيد في الوصول ال��������ى مفهومه الن 
طبيع��������ة األمور تش��������ير ال��������ى ان اإلنس��������ان وجد 
ليتكل��������م ويعبر عما يدور بخلده وما فهمه من 
االمور واملش��������كات املحيطة به فقد تفرد بهذه 

الفضيلة عن باقي مخلوقات الله.
وال��������كام  الصم��������ت  ان  اذن  ان ناح��������ظ  فلن��������ا   
مرتبطان بواقع اجتماع��������ي يتطلب في الكثير 
من االحي��������ان التعبي��������ر عنه بأش��������كال مختلفة 
لذل��������ك فاالمتناع عن التصريح يطرح في نفس 
الوق��������ت وبنفس الح��������دة عدة افترض��������ات تلوح 
بالغم��������وض واللب��������س عن��������د اللج��������وء الي��������ه مع 
امتاك اللغة التي تشرح ما هو قابل للشرح او 

هو إحس��������اس بالخوف من السلطات الرسمية 
او اس��������تعماله كوس��������يلة مراوغة بهدف إخفاء 
الحقيق��������ة تب��������دو كظاه��������رة معب��������رة ع��������ن خبرة 
الش��������خص بالواقع واملواقف الت��������ي يوجد بها 
خصوص��������ا اذا كان من محترف��������ي اإلجرام غير 
ان الضرورة الواقعية والقانونية التي تفرض 
تمكن املتهم من حقوق دفاعه كاملة اعطت لهذا 
الحق مكانة في س��������احة االج��������راءات يلجأ اليه 
ابعادا للتسرع واخذا للوقت الكافي لتحضير 
دفاعه فالطبيعة السلبية الخالصة لهذا الحق 
تجعله غير صالح الن يكون ش��������كا من أشكال 
التعبي��������ر النه ال يمكن ان نع��������رف من خاله ان 
املتهم سليم اإلرادة او مصاب بمانع من موانع 
املس��������ؤولية لذلك ال يمكن ان تتول��������د عنه الثقة 
ف��������ي ان يصلح دليا ف��������ي الدعوى الجزائية فا 
يس��������تطيع القاضي بذلك ان يفس��������ره في اتجاه 
االدانة او يرتب عليه اية مس��������ؤولية انما يجب 
علية ان يراعي��������ه في حق الصمت حتى يضمن 
له كافة حقوقه والجو املناسب لادالء باقواله 
اس��������تنادا الى حق املجتمع ف��������ي االمن فاملمتنع 
ع��������ن الكام لم ينطق ولم يعب��������ر عن إرادته باي 
شكل او اش��������ارة متداولة عرفا وبذلك فا دليل 
في هذا االمتناع حيث يظهر الشكل فيه والذي 
يتنافى مع التعبير الصريح الذي يفترض عدم 

ترك اي مجال للشكل فيما يقصده املتكلم.
 كم��������ا تكم��������ن الصعوب��������ة ايض��������ا ف��������ي صياغ��������ة 
اش��������كالية متكونة من مجموعة من التساؤالت 
تحدد القيم��������ة االقناعية لهذا الحق كوس��������يلة 
ل��������درء التهمة عن املتهم واملحافظة على براءته 
وحريته الى اخر لحظ��������ة من لحظات املحاكمة 
الن االص��������ل في الدف��������اع ان يقوم به الش��������خص 

بنفسه عندما يوجه اليه االتهام .

القاضي علي كمال

حق المتهم في الصمت 

وحق�قه الد�ست�رية يف الدع�ى اجلزائية ميثل حجر الزاوية الإقامة �سرح عدالة جنائية فعالة تاأخذ بعني 
االعتبار املعاملة االن�سانية ك�سفة مميزة لها وت�فري اكرب قدر ممكن من ال�سمانات التي يقرها القان�ن 

لتحقيق الت�ازن بني الفعالية اجلنائية وال�سرعية االجرائية وهذا ما يربره ان املتهم ه� الطرف ال�سعيف 
يف الدع�ى اجلزائية حيث يجد نف�سه وحيدا يف م�اجهة اإحدى �سلطات الدولة �س�اء ال�سبطية الق�سائية او 

قا�سي التحقيق وحمكمة امل��س�ع.

إن احترام الخصم

االحتراق النفسي للموظفين

تشكل

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

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

الكثري من امل�ظفني واأ�سحاب املهن لظروف عمل و�سغ�طات قا�سية ت�سنع يف داخلهم حالة 
من االإنهاك واالإرهاق النف�سي ت�ؤدي يف اغلب االأحيان اىل انخفا�ض الدافعية يف العمل 

واللج�ء اىل االأداء النمطي وفقدان االبتكار لي�سل بهم احلال اإىل ما ي�سمى بظاهرة االحرتاق 
النف�سي وه� مر�ض اأكرث ما ي�سيب امل�ظف احلري�ض والطم�ح وامللتزم والذي يتعر�ض 

ل�سغ�طات عمل حت�ل دون حتقيق االأهداف التي ي�سعى اىل حتقيقها ال�سيما اذا كانت هذه 
االأهداف �سعبة التحقق يف ظل ظروف و�سغ�طات العمل وانعدام و�سائل واأدوات النجاح.

يتعرض

النفس��������ي  واملعال��������ج  الطبي��������ب 
رودنبرج��������ر يقول إن األش��������خاص 
يقع��������ون ضحاي��������ا للحرائق تماما 
مثل املباني وتحت وطأة توترات 
الحياة والعمل املعقدة تس��������تهلك 
موارده��������م الداخلية بفع��������ل نيران 
العمل تارك��������ة فراغا داخليا هائا 
حت��������ى وان بدا الغ��������اف الخارجي 

الجسدي سليما.
ف��������ي الواق��������ع نش��������هد الكثي��������ر م��������ن 
بمتازم��������ة  املصاب��������ني  املوظف��������ني 
بس��������بب  النفس��������ي  االحت��������راق 
ضغوط��������ات واعب��������اء الوظيفة فقد 
يحت��������رق املوظف داخليا بس��������بب 
تحميل��������ه مس��������ؤوليات ال تت��������اءم 
م��������ع مؤهات��������ه واختصاصه ومن 
الطبيع��������ي ان يكون غير قادر على 
تنفيذها ومن ثم اخاله بواجباته 

ومحاسبته وظيفيا او جزائيا.
 كذلك قد يتعلق االحتراق النفسي 
بص��������راع القيم ل��������دى املوظف حني 
يكلف بمهام وواجبات ال تتوافق 
م��������ع البن��������اء القيم��������ي الرصني في 
داخل��������ه م��������ا يجعله يعي��������ش حالة 
من الصراع الذاتي بني ما يفرض 

عليه من عمل وما يحمله من قيم 
وقد يكون س��������بب ه��������ذا االحتراق 
هو انع��������دام التعامل االيجابي مع 
املوظف الذي يبذل جهودا كبيرة 
ويش��������تغل لساعات طويلة دون أن 
يقابل ذلك دعما ماديا او معنويا 
من قبل رؤسائه في العمل كل هذه 
األس��������باب تدفع املوظف للش��������عور 
الج��������دوى وع��������دم الحصول  بعدم 
عل��������ى التقدير واحترام الذات ومن 
ث��������م االنعزال وع��������دم االنخراط في 
العم��������ل وع��������دم االكت��������راث ل��������كل ما 
ي��������دور حوله م��������ن ام��������ور وظيفية 
وق��������د يك��������ون االحت��������راق النفس��������ي 
عضوي��������ة  بأم��������راض  مصحوب��������ا 
وجسدية كأمراض القلب وضغط 

الدم والسكري.
هذه الظاهرة التي تؤدي في كثير 
من األحيان الى خس��������ارة الوظيفة 
العام��������ة للكثي��������ر م��������ن إنتاجيتها 
ل��������م تج��������د االهتم��������ام التش��������ريعي 
ومن��������ع  ملعالجته��������ا وتحجيمه��������ا 
املوظف��������ني  م��������ن  املزي��������د  اصاب��������ة 
نج��������د  وربم��������ا  به��������ا  العمومي��������ني 
النص��������وص  م��������ن  مجموع��������ة 

القانوني��������ة املتناث��������رة ته��������دف الى 
انص��������اف املوظف وحف��������ظ حقوقه 
ض��������ده  االدارة  تعس��������ف  ومن��������ع 
والح��������د م��������ن ضغوط��������ات العم��������ل 
وم��������ن ه��������ذه النصوص تل��������ك التي 
تس��������مح بمكافأة املوظف املنتج او 
التي تل��������زم اإلدارة بتعيني املتقدم 
للوظيفة بحسب مؤهاته او التي 
تلزمه��������ا بمنحه إج��������ازة اعتيادية 
تسمح له بالتنفيس والترويح عن 
العمل  نفسه ومغادرة ضغوطات 
لفت��������رة او منح��������ه اج��������ازة مرضية 
تس��������مح له بفت��������رة مائمة للعاج 
ويقف في مقدمة وسائل الحد من 
الضغ��������ط الوظيفي وم��������ن ثم الحد 
من ظاهرة االحتراق النفس��������ي هو 
تشكيل املحاكم اإلدارية ومجالس 
الطعون  تنظ��������ر  التي  االنضب��������اط 
املقدمة من املوظفني تجاه قرارات 
االدارة والتي تس��������هم في كثير من 
االحيان الى وقف تعس��������ف اإلدارة 
م��������ن خال م��������ا يصدر م��������ن قرارات 
لصال��������ح املوظ��������ف س��������واء تعلقت 
بالترقي��������ة او اإلعادة الى الوظيفة 

او إلغاء العقوبة.
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)1(
املبدأ:

ال حض��������ور ليم��������ني الكذب باإلق��������رار لعدم طلب 
املستأنف عليه يمني عدم الكذب باإلقرار والتي 

وجهت خطأ من املحكمة .
 

القرار:
لدى التدقيق واملداولة لوحظ بان الطعن التمييزي 
مق��������دم في مدته القانونية قرر قبوله ش��������كا" ولدى 
عط��������ف النظر عل��������ى الحك��������م املميز وج��������د بانه غير 
صحي��������ح ومخ��������ال للقان��������ون الن املدعية ق��������د طلبت 
بعريضة دعواها الحكم باعادة مبلغ قدره خمسة 
واربعون مليون دينارا" بذمة املدعى عليه عن بدل 
ش��������راء العق��������ار املرق��������م 110/13103 جزيرة بموجب 
عق��������د البي��������ع والش��������راء الخارج��������ي املح��������رر بتاريخ 
2015/11/12 وقد أقرت املدعى عليها اثناء مراحل 
التقاضي بعائدي��������ة بصمة االبهام لها واملثبتة في 
عقد البيع العرفي ودفعت بانها لم تس��������تلم س��������وى 
مبلغ قدره خمسة عش��������ر مليون دينار وهذا املبلغ 
الذي بذمتها ليس عن بيع وش��������راء العقار اعاه بل 
عن قرضة حس��������نة ولضمان تس��������ديد هذا الدين تم 
تنظيم عقد البيع والش��������راء الصوري 0 وقد أوضح 
املس��������تأنف عليه / املدعي بانه س��������لم للمستأنفة / 
املدع��������ى عليها مبلغ قدره خمس��������ة وثاثون مليون 
دينارا" فقط وليس كما ذكر في عقد البيع والشراء 
0 ولعجز املستأنفة عن اثبات دفعها قررت محكمة 
االس��������تئناف منحها حق تحليف املس��������تأنف عليه 
يم��������ني ع��������دم الك��������ذب باالق��������رار املثبتة ضبط��������ا" في 
جلس��������ة 2017/5/15 والتي رفض وكيل املس��������تأنف 
توجيهه��������ا 0 وان اتج��������اه محكمة االس��������تئناف هذا 
الينسجم مع احكام املادة)39/رابعا"/أ( من قانون 
االثب��������ات التي نصت ) اذ أقر املدعى عليه بالس��������ند 
املب��������رز العادي او الرس��������مي وأدى الك��������ذب باالقرار 
جاز ل��������ه ان يطل��������ب تحلي��������ف املدعي اليم��������ني بعدم 
الك��������ذب باالقرار( 0 واس��������تنادا" لهذه النص فانه قد 
اعطى للمدعى عليه جواز يطلب بموجبه تحليف 
املدع��������ي يمني ع��������دم الك��������ذب باالقرار وه��������ذا الجواز 
القانون��������ي هو ابرز نقاط االخت��������اف ما بني احكام 
يمني ع��������دم الكذب باالق��������رار والت��������ي ينحصر طلب 
توجيهه��������ا بالخصوم 0 ومابني اليمني الحاس��������مة 
التي يكون طلب توجهها م��������ن الخصوم واملحكمة 
وان كان��������ت نتيجة تأدية اليمني الحاس��������مة او عدم 
الك��������ذب باالقرار انه��������اء الدعوى 0 والن املس��������تأنفة 
قد تمس��������كت  بدفعها بصورية عقد البيع والشراء 
وان��������ه قد جاء لضمان تس��������ديد مبل��������غ بذمتها قدره 
خمسة عشر مليون دينار عن قرضة حسنة ولعدم 
تمس��������كها بالخيار املمنوح لها وفق��������ا" للمادة)39/
رابع��������ا"/أ( ف��������كان ينبغي على محكمة االس��������تئناف 
اعتباره��������ا عاجزة ع��������ن اثبات هذا الدف��������ع ومنحها 
ح��������ق تحليف املس��������تأنف علي��������ه اليمني الحاس��������مة 
والحض��������ور ليمني عدم الكذب باالق��������رار لعدم طلب 
املس��������تأنف تحليف املستأنف عليه هذه اليمني وملا 
كان الحكم االس��������تئنافي قد جاء على خاف وجهة 
النظ��������ر املتقدمة ولرفض وكيل املس��������تأنف تحليف 
املس��������تأنف عليه يم��������ني عدم الكذب باالق��������رار والتي 
وجهت  خطأ من  املحكمة وتأسيس��������ا" على ماتقدم 
ق��������ررت املحكمة نقض الحكم املميز واعادة اضبارة 
الدعوى الى محكمتها للس��������ير فيها وفقا" للمنوال 
املتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة 
وصدر الق��������رار باالتف��������اق وفق امل��������ادة )3/210( من 
قانون املرافعات املدنية في 23/ذي القعدة/1438ه� 

املوافق 2017/8/15م 

)2(
املبدأ:

أي معامل��������ة ن��������روج تتعلق بمس��������احة عقار 
زي��������داة او نقص��������ان ينبغي ان تس��������تند على 
خارط��������ة اصولي��������ة ومعتم��������دة وان تتطابق 
املس��������احة ف��������ي الخارط��������ة والقي��������د العقاري 
وبخاف ذلك يعتبر تسجيل املساحة وفقا 
للقي��������د العقاري خط��������أ وال يطابق ما مثبت 

في الخارطة او واقع الحال .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ه لوح��������ظ ب��������ان الطعنني 
التمييزي��������ني مقدم��������ان ف��������ي مدته��������ا  القانونيه قرر 
قبولهما  ش��������كا" ولتعلقهما بموضوع واحد قرر 
توحيدهما  ولدى  عطف النظر  على الحكم  املميز 
وجد بانه غير صحي��������ح ومخالف الحكام القانون 
الن  املميز عليه / املدعي مدير  بلدية  املجر الكبير 
– اضافه لوظيفته ق��������د اوضح في  عريضة  دعواه  
بان القطعه 26/211 االعجمي  قد تم  تخصيصها  
بمس��������احة  قدره��������ا )283م2(  وبموج��������ب  خارط��������ة  
االفراز املس��������احه الحقيقي��������ه ه��������ي)210م2( وزيادة 
املس��������احة تنقص من مس��������احة  الطري��������ق  العام  لذا  
طل��������ب ابطال قيد  العقار اعاه  وبمس��������احة قدرها 
)83م2( والتكي��������ف القانون��������ي له��������ذه  الدع��������وى هي 
تصحيح مس��������احة العقار اعاه  فكان ينبغي على 
محكمة االس��������تئناف ربط صورة القيود س��������اقطة  
الحك��������م  للعقار اعاه وربط خارطة االفراز املنظمه 
من قبل  دائرة التس��������جيل العقاري والوقوف بدقه 
على مس��������احة العقار وفق��������ا"  لخارط��������ة االفراز الن 
مس��������احة العقار التي تثبت في س��������ندات التسجيل 
العق��������اري يجب  ان تتطابق  مع  املس��������احة  املثبته  
في خارطة االفراز  املعتمدة  وكذلك الوقوف  بدقه 
على املس��������احه  العقار  بعد ان تم ضمه اليه )33م2( 
س��������نة 1985 فهل بقي��������ت  خارطة االف��������راز على ذات 
املس��������احه االول��������ى  البالغ��������ه )200م2( ام  تم تنظيم 
خارط��������ه  جدي��������دة وبمس��������احة جديدة وف��������ي حالة 
اختاف املس��������احه ما بني خارط��������ة  االفراز وما بني 
واق��������ع الح��������ال وما ت��������م اضافة من مس��������احة جديدة 
يقتضي جعل ه��������ذه الدعوى مس��������تأخرة وتكليف  
دائرة املدعي بمراجعة مديرية التسجيل العقاري 
لتنظي��������م خارط��������ة جديدة الن املس��������احة التي ثبتت 
في القيود العقاريه تتبع  ما مثبت  من مس��������احات 
ا" في خارط��������ة  العقار وليس العكس وان اي  ابتداء
معامل��������ة تروج تتعلق بمس��������احة  العق��������ار زيادة او 
نقصان  ينبغي ان  تس��������تند  على خارطة اصوليه  
ومعتم��������دة  وان  تتطاب��������ق  املس��������احة  في الخارطه  
والقي��������د العق��������اري وبخ��������اف ذلك  يغير تس��������جيل  
املساحه وفقا"  للقيد العقاري خطأ  واليطابق  ما 
مثبت  في الخارطه  او واقع  الحال  وهذا ما انتهى  
اليه الحكم االس��������تئنافي  املمي��������ز مما يكون واجب  
النقض  وتأسيس��������ا"  على ما تقدم  قررت  املحكمة  
نقض  الحكم  املميز  واعادة  اضبارة الدعوى الى 
محكتها  للسير فيها  وفقا" للمنوال  املتقدم  على 
ان يبقى رس��������م  التمييز  تابع��������ا" للنتيجه  وصدر  
الق��������رار  باالتف��������اق وفق امل��������ادة ) 3/210( من قانون  
املرافع��������ات  املدنيه  ف��������ي  22/ ذي القعده/1438 ه�  

املوافق2017/8/14 .

)3(
املبدأ:

ال يمك��������ن اعتبار ) البالغ نق��������دا ( املثبتة عل 
السند العادي املقترن بوجود عيوب مادية، 
ان تكون جازمة باستام املبلغ املتفق عليه 

بني الطرفني .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي 
مق��������دم في مدته القانونية قرر قبوله ش��������كًا ولدى 
عط��������ف النظ��������ر على الحك��������م املميز وج��������د بأنه غير 
صحي��������ح ومخالف إلح��������كام القانون النه وحس��������ب 
ش��������رح املخالفة الحد اعضاء الهيئة االس��������تئنافية 
فان استناد املدعي بمطالبة املدعى عليهم باملبلغ 
البال��������غ اربعمائة مليون دين��������ار على مقاولة البيع 
التحريري املؤرخ��������ة 2017/3/26 ال يمكن ان تكون 
دليا معتب��������را الثبات مديونية املدع��������ي عليهم له 
الن التحقيق��������ات التفصيلية الت��������ي اجرتها محكمة 
الب��������داءة واملتمثلة باس��������تجواب املدع��������ي وتدوين 
اق��������وال املوقع��������ني عل��������ى املقاول��������ة بصف��������ة ش��������هود 
والش��������خص الذي قام بتحريرها اوضحوا صراحة 

بعدم اس��������تام املدعي عليهم أي مبل��������غ من املدعي 
والن السند العادي الذي يتمسك به املدعي للحكم 
له باملبلغ املطالب به لم يتضمن صراحة اس��������تام 
املدع��������ى عليه��������م مبلغ بيع اربعة من س��������هامهم في 
العقار املرقم 852/ السراي بل ثبتت العبارة التالية 
فقط ) املبلغ نقدا ( وهذه العبارة ال يمكن ان تكون 
جازمة باس��������تام املبلغ املتفق علي��������ه بني الطرفني 
مم��������ا يجعل واقعة اس��������تام املبلغ محل ش��������ك كبير 
واملقترنة بوجود عيوب مادية في السند مما يكون 
اتجاه محكمة البداءة باستبعاده كدليل اثبات في 
دعوى املدعى له س��������ند من القانون وذلك اس��������تنادا 
لصراحة نص املادة )35( من قانون االثبات والتي 
اعطت الحق سلطة اسقاط قيمة السند العادي في 

االثبات بسبب العيوب املادية التي يحتويها مما 
كان على محكمة االستئناف السوال من املستانف 
/املدعي/فيما اذا كان يطلب تحليف املدعي عليهم 
اليمني الحاس��������مة التي منحتها له محكمة البداءة 
من عدمه وعلى ضوء ذل��������ك اصدر قرارها وملا كان 
الحك��������م االس��������تئنافي املميز قد ص��������در على خاف 
وجهة النظر القانونية املتقدم شرحها وتاسيسا 
على ما تق��������دم قررت املحكمة نق��������ض الحكم املميز 
واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها 
وفقا للمنوال املتقدم ش��������رحه على أن يبقى رس��������م 
التميي��������ز تابع��������ا للنتيجة وصدر الق��������رار باالتفاق 
وف��������ق املادة 210 و3 من قانون املرافعات املدنية في 

23/ذي القعدة/1438ه� املوافق 2017/8/15م .
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القاضي عبد المطلب حمدان

الش��������ك أن القاع��������دة القانونية هي ولي��������دة املجتمع اإلنس��������اني وهي انعكاس 
لحاجة رئيس��������ية فيه وهي الحاجة لامن م��������ن أي تهديد محتمل ومعالجته 

عبر إنزال العقوبة بمن يهدد االمن االنساني واملجتمعي.
ونظرا لكون القواعد القانونية من وضع البشر أنفسهم فإنها يمكن أن تأتي 
قاصرة عن تغطية الحاجة الرئيس��������ية التي اش��������رنا إليها آنفا وهي الحاجة 
األمنية التي أخذت تتزايد بش��������كل مضطرد نتيجة لكث��������رة عوامل الخطورة 
والتهديدات املختلفة داخل املجتمع اإلنساني، عندها يمكن أن يلجأ املشرع 
الوطن��������ي الى معالجة ه��������ذا القصور عب��������ر اآلليات القانونية التي يرس��������مها 

الدستور او التشريع العادي.
ولعل ابرز مؤش��������ر يمكن اللجوء اليه ملعرفة قصور او كمال النص القانوني 
هو التطبيق العمل��������ي لهذه النصوص القانونية فالنص قبل تطبيقه عبارة 
ع��������ن حبر وكلمات في داخل املت��������ون القانونية فإذا ما طبق على ارض الواقع 

من قبل القاضي املختص برزت عيوبه وكماالته.
وم��������ن النصوص القانونية التي ارغب الوقوف عندها في هذا املقام هو نص 
املادة )381( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والذي جاء في 
ب��������اب الجرائم املتعلقة بالبنوة ورعاية القاصرين حيث نص على ان )يعاقب 
بالحبس من ابعد طفا حديث العهد بالوالدة عمن لهم سلطة شرعية عليه 
او اخفاه او ابدله باخر او نسبه زورا الى غير والدته( هذا النص تضمن قيدا 
واضحا وصريحا إلمكانية تطبيق��������ه وهو )ان يكون الطفل املبعد او املخفي 
حديث العهد بالوالدة ( وحداثة العهد بالوالدة رغم انها مس��������ألة فنية طبية 
ينبغ��������ي الرجوع فيه��������ا الى ذوي االختصاص اال ان محكم��������ة التمييز املوقرة 

اتجهت الى ان هذا العهد هو في عمر سنتني في االتجاه املعروف عنها.
الس��������ؤال املطروح هو اذا كان عمر الطفل ثاث س��������نوات فما فوق والى نهاية 
الس��������نة العاش��������رة وهي س��������ن الحضانة املعروف هل نطبق النص املعروض؟ 
ام انه يق��������ف عاجزا امام هذه الفرضية؟ الجواب...لو ش��������ئنا الدقة في تطبيق 
الن��������ص القانون��������ي فأن الن��������ص املذكور ال يمك��������ن تطبيقه عل��������ى حالة طفل تم 
ابعاده أو إخفاؤه من حاضنه الش��������رعي اذا كان عمره ثاث او اربع اوخمس 
س��������نوات والى حد السنة العاشرة من العمر ألنه ليس حديث العهد بالوالدة 

وبالتالي يقف النص عاجزا امام تغطية هذه الفرضية.
ولذل��������ك يلج��������أ الس��������ادة قضاة التحقي��������ق الى معالج��������ة هذا االم��������ر عن طريق 
االستعانة بنصوص ال عاقة لها بهذه الجريمة املرتكبة كالذهاب الى املادة 
)240 ق ع( وهي املادة الخاص��������ة بمخالفة االوامر والتعليمات رغم اننا امام 
جريم��������ة واضحة االركان واملعالم وهي ابع��������اد طفل عن حاضنه او حاضنته 

الشرعي وليس فيها أي اوامر وتعليمات تم مخالفتها.
ومن جانب آخر نجد ان املشرع العراقي في املواد الاحقة للمادة مدار البحث 
وتحديدا املادتني )٣٨٢_٣٨٣ق ع( اورد كلمة طفل مطلقة دون ان يقيدها بقيد 
حداث��������ة العهد بالوالدة رغم ان كا م��������ن املادتني املذكورتني تناولت حالة لها 
خصوصية معينة فالطفل س��������واء كان حديث العهد بالوالدة ام كان في سن 
الحضان��������ة هو جدير بالحماية القانوني��������ة املغلظة كونه كائن ضعيف يجب 

ابعاده عن مشاكل االهل واالقرباء.
وختام��������ا ملا تقدم اقترح ان يتم تعديل نص املادة )381ق ع( موضوع البحث 
ليصب��������ح بالش��������كل االتي )يعاقب بالحبس من ابعد طفا في س��������ن الحضانة 
عمن لهم س��������لطة ش��������رعية عليه او أخفاه او بدله بآخر او نسبه زورا الى غير 
والدته( لكي يصبح نصا ش��������اما لكافة األعمار ويبعد الس��������ادة القضاة عن 

املشاكل في تطبيقه.

وقفة مع المادة 381 من قانون 
العقوبات

نوافذ العدالة 

سالم مكي
نقاش��������ات وخاف��������ات كثيرة، س��������بقت ق��������رار املحكمة االتحادي��������ة األخير 
حول تفس��������ير ن��������ص املادة 56 ثانيا من الدس��������تور. ونتيجة لعدم وجود 
وقت كاف ملناقش��������ة تحديد موع��������د نهائي الج��������راء االنتخابات، فقد تم 
توجي��������ه كتاب عاجل الى املحكمة االتحادية من قبل مكتب النائب األول 
للرئيس يطلب فيه تفس��������ير املواد الدس��������تورية املتعلقة بتحديد موعد 
االنتخابات. وقد بينت املحكمة بقرارها التفس��������يري ان موضوع الطلب 
تحكمه املادة56 ف1 من الدستور التي تنص على ان الدورة االنتخابية 

ملجلس النواب اربع سنوات تقويمية.
وقد بين��������ت املحكمة ان هذا النص حاك��������م وان أي اجراء يتخذه البرملان 
خارج امل��������دة املحددة له دس��������توريا يعتبر الغيا وآث��������اره معدومة كونه 
غير ش��������رعي، على اعتبار ان الشعب فوض الس��������لطة التشريعية اتخاذ 
الق��������رارات خال مدة مح��������ددة واي تجاوز لتلك امل��������دة يعتبر خارجا عن 

إرادة الشعب وبالتالي فهو باطل. 
كم��������ا بينت املحكمة ان الفقرة الدس��������تورية الوحي��������دة التي تجيز تمديد 
الفص��������ل التش��������ريعي58 ثاني��������ا التي تنص عل��������ى جواز تمدي��������د الفصل 
التشريعي بما ال يزيد على ثاثني يوما إلنجاز املهمات التي تستدعي 
ذل��������ك بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او 
رئيس مجلس النواب او خمسني عضوا من أعضاء مجلس النواب على 
ان ال يتجاوز التمديد مدة الدورة االنتخابية. حيث ان تحديد أي موعد 
لانتخابات خافا للنصوص الدس��������تورية والقانونية، يعتبر تعديا 
للدس��������تور، بطريقة مخالفة للطريق الذي رس��������مه الدس��������تور للتعديل. 
ان ه��������ذا القرار مه��������م جدا وصحيح، من حيث انه اس��������تند باإلضافة إلى 
األسباب الدستورية، استند إلى جوهر الديمقراطية وهو عدم تخطي 
إرادة الش��������عب عل��������ى اعتبار ان مجلس النواب ما هو اال مؤسس��������ة تدير 
الدول��������ة وتص��������در القرارات نيابة عن الش��������عب، وان تل��������ك النيابة محددة 
بموجب سياقات، وان الخروج على تلك السياقات، يعني الخروج على 
النيابة وبالتالي تكون اإلجراءات املتخذة خال مدة مخالفة السياقات 
باطلة، على اعتبار ان تصرفات الس��������لطة التشريعية واي سلطة أخرى 

تمنح لها املشروعية إرادة الشعب ورغبته وقناعاته. 
وناحظ ان حدة الخافات انخفضت، خصوصا وان الكتل الداعية الى 
تأجي��������ل االنتخابات، أبدت احترامها لق��������رار املحكمة االتحادية في عدم 
إمكانية تأجيل االنتخابات. ومن جانب آخر، فإن هذا القرار، وضع على 
كاه��������ل البرملان والحكومة، مس��������ؤولية إقرار قان��������ون االنتخابات بأقرب 
وق��������ت، وألزم الحكومة بتهيئة األجواء املناس��������بة وتوفير الظروف التي 
تمك��������ن الناخبني من التعبير عن مواقفهم واختيار من يرونه مناس��������با 

لتمثيلهم في البرملان.
 اذ ل��������و بقي��������ت األمور على الجانب السياس��������ي، ل��������كان باإلمكان تافيها 
أم��������ا بعد ص��������دور ق��������رار االتحادية، فإن عل��������ى كل الجه��������ات ذات العاقة 
تنفي��������ذه وهذا التنفيذ يتم عبر اتخاذ سلس��������لة م��������ن اإلجراءات واهمها 
إق��������رار قانون االنتخابات. كما ان على مجلس النواب اصدار قرار بإلزام 
الحكومة بتوفير األرضية املناسبة لتهيئة الظروف املناسبة للنازحني 
لإلدالء بأصواتهم وضمان ع��������دم إرغامهم على انتخاب من ال يرغبون 
به وهو الجانب الذي تتخذه الكتل املؤيدة لتأجيل االنتخابات، س��������ببا 

في طلبها.

المحكمة االتحادية تنتصر 
للدستور

عين قانونية

■ البحث االجتماعي 

ذك��������رت إحصائية مكاتب البح��������ث االجتماعي 
التابع��������ة ملحاك��������م األح��������وال الش��������خصية ف��������ي 
املحافظات كاف��������ة ان "أعداد الدع��������اوى الواردة 
لكاف��������ة مكات��������ب البحث االجتماع��������ي في عموم 
محاك��������م الع��������راق ازدادت نس��������بتها ع��������ن العام 

املاضي".
وأف��������ادت اإلحصائي��������ة التي تحصل��������ت عليها 
"القض��������اء" أن "عدد الدع��������اوى املعروضة بلغت 
دع��������وى   )108046( منه��������ا  حس��������م   )128143(
وبنسبة إنجاز بلغت %84 من مجمل الدعاوى. 
وعزا التقرير اإلحصائي أسباب ارتفاع نسب 
الدعاوى واملش��������كات إلى "العامل االقتصادي 
كس��������بب رئي��������س واللج��������وء ال��������ى الكس��������ب غير 
املش��������روع، إضافة إلى انتشار زواج القاصرات 

وأسباب االختاف الثقافي بني الزيجات".
يذك��������ر أن مكات��������ب البح��������ث االجتماع��������ي تعنى 
باس��������تقبال دعاوى الط��������اق ومحاولة البحث 
ف��������ي أس��������بابها، م��������ن خ��������ال بح��������وث وتقارير 
وتهدف ل��������رأب الصدع بني األزواج للعدول عن 

االنفصال.

■ التصاريح األمنية

 أق��������ام مكتب التصاريح األمني��������ة التابع ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى ورش��������ة عم��������ل تطويري��������ة ملدة 
يوم��������ني بعنوان )مفاهيم وآلي��������ة منح التصريح 
األمني( وبمش��������اركة )55( مش��������اركا م��������ن مدراء 
ومس��������ؤولي مكاتب ش��������عبة التصاريح األمنية 
باملجلس ورئاسات االستئناف وبالتنسيق مع 

مستشارية األمن الوطني للتصاريح األمنية.
وق��������ال زيد ري��������اض خليل، أح��������د املحاضرين، إن 
"اله��������دف من الورش��������ة هو التعري��������ف والتوجيه 
بماهية التصريح األمن��������ي وأهميته في حماية 
املؤسسات واألفراد عن طريق شبكة معلومات 

وبيانات عن كافة املوظفني".
م��������ن جانب��������ه، ق��������ال املحاض��������ر غس��������ان الوائل��������ي 
م��������ن مستش��������ارية األم��������ن الوطني أنه "تش��������كيل 
ش��������عب للتصاريح األمنية ج��������اءت تطبيقًا ألمر 

ديواني".
ولف��������ت إل��������ى أن "ثاث��������ة إج��������راءات تس��������بق منح 
التصري��������ح األمن��������ي ه��������ي اإلج��������راءات اإلداري��������ة 
بالتصري��������ح  والب��������ت  والتحقي��������ق  والتح��������ري 

األمني".

■ انتحال صفة وظيفية

الجنائي��������ة  املحكم��������ة  أص��������درت 
املركزي��������ة حكما بالس��������جن عش��������ر 
س��������نوات بحق متهمني اثنني بعد 
انتحال صفة  إدانتهما بجريم��������ة 

وظيفية.
 وقال القاضي عبد الستار بيرقدار 
املتحدث الرسمي ملجلس القضاء 
الجنائي��������ة  "املحكم��������ة  إن  األعل��������ى 
املركزية أصدرت حكمها بالسجن 
عشر سنوات بحق متهمني اثنني 
وذل��������ك لقيامهم��������ا بأخ��������ذ مبال��������غ 
مالية لقاء تعيني أحد األشخاص 
بكت��������اب م��������زور على م��������اك جهاز 

األمن الوطني".
"املحكم��������ة  أن  بيرق��������دار  وأض��������اف 
لغايتهم��������ا  املتهم��������ني  أدان��������ت 
بس��������جنهما  وقض��������ت  النفعي��������ة 
وف��������ق أح��������كام الق��������رار )160( ف��������ي 
 قرار ابتدائ��������ي خاضع للتدقيقات 

التمييزية".

كتاب قضائي

وتضم��������ن الع��������دد األول م��������ن الس��������نة 
افتتاحي��������ة  إلصداره��������ا  العاش��������رة 
رئيس التحري��������ر وعددا من البحوث 
والدراسات منها )التنظيم القانوني 

لألس��������واق املالي��������ة، دراس��������ة مقارن��������ة 
العراق��������ي واألردني(  القان��������ون  ب��������ني 
و)الفكاهة الساخرة كأداة للمعارضة 
السياسية وممارسة للحق في حرية 

التعبير للكاتب الدكتور حيدر ادهم 
الطائ��������ي(، كما ورد ف��������ي العدد بحث 
للقاضي س��������الم روضان املوس��������وي 
بعن��������وان )حماية الحريات في ضوء 
قرار املحكم��������ة االتحادية العليا رقم 

57 / اتحادية /2017(.
وجاء م��������ن ضمن دراس��������ات وبحوث 
العدد الجديد دراسة للقاضي صاح 
مخلف عبيد بعنوان )تعليقات على 
املت��������ون، دراس��������ة مقارنة ب��������ني قانون 
االدع��������اء الع��������ام رقم 49 لس��������نة 2017 
وقان��������ون االدع��������اء الع��������ام امللغى رقم 

)159( لسنة 1979(.
)ري��������ادة  بعن��������وان  دراس��������ة  كذل��������ك    

القان��������ون املدن��������ي العراق��������ي للقوانني 
املدني��������ة العربي��������ة( للدكتور عصمت 
عبد املجيد بك��������ر و)إيجار األراضي 
الزراعي��������ة في ضوء إح��������كام القانون 
هام��������ول  لفت��������ه  للقاض��������ي  املدن��������ي( 
العجيلي و)الطفل اللقيط( للقاضي 
وائل الطائي جميعه��������ا عناوين من 

ضمن العدد.
وجاء في باب اإلح��������كام والقرارات - 

املحكمة االتحادية العليا 
بصفته��������ا  االس��������تئناف  محاك��������م   -

التمييزية 
- محكمة التمييز االتحادية.

- من قضاء ال��������دول  العربية القضاء 

االردني.
وجاء في باب تعليق على قرار حكم 
تعليقان األول بعنوان )بناء الشريك 
على جزء مفرز من الش��������يء الشائع( 
عجي��������ل،  كاظ��������م  ط��������ارق  للدكت��������ور 
والثان��������ي )فرض عقوبة الفصل على 
االس��������تمرار  وأثره��������ا على  املوظ��������ف 
بوظيفته(  للمستشار املساعد فتاح 

الجياوي.
الثابتة  األب��������واب  وتضمن��������ت املجلة 
م��������ن  وأطاري��������ح جامعي��������ة،  رس��������ائل 
بحوث ترقية القضاة، التراث الفقهي 
أخبار  العراق��������ي، وكذلك  والقضائي 

التشريع والقضاء ومكتبته.

عدد جديد من مجلة "التشريع والقضاء"
بغداد / إيناس جبار

 ■ غاف 

الكتاب

بغداد / مروان الفتالوي

نقضت محكمة التمييز االتحادية 
قرارًا ملحكمة أحوال شخصية في 
ميس��������ان تحصل بموجبه ش��������اب 
عل��������ى نفقة من والده، الفتة إلى أن 
االبن ال يستحق النفقة ألنه "قادر 

على الكسب" مع انه "عاق" ألبيه.
قرار  عل��������ى  "القض��������اء"  وحصل��������ت 
م��������ن محكم��������ة التميي��������ز أف��������اد بأن 
"االبن ادعى أمام محكمة األحوال 
الشخصية في العمارة بأن والده 
ترك��������ه م��������ن دون نفقة وان��������ه طالب 
بنفق��������ة  األب  مطالب��������ا  جامع��������ي، 

لتسديد مصاريفه الدراسية".
"محكم��������ة  أن  الق��������رار  وأض��������اف 

األحوال الشخصية أصدرت قرارا 
بإل��������زام األب بدفع نفقة مس��������تمرة 
ومصاري��������ف  رس��������وم  وتحميل��������ه 
الدع��������وى وأن يدف��������ع لول��������ده نفقة 
ش��������هرية مقدارها نح��������و 200 ألف 
دين��������ار عراقي اعتب��������ارا من تاريخ 

إقامة الدعوى".
لك��������ن وكيل املدعى علي��������ه )الوالد( 
قدم طعن��������ًا بالحكم تميي��������زًا أمام 

محكمة التمييز االتحادية.
وجاء ف��������ي قرار محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة بع��������د تدقي��������ق الق��������رار 
بمن��������ح  األب  بإل��������زام  "الحك��������م  أن 
نفقة إلى ول��������ده كان غير صحيح 
ومخالفًا ألحكام الشرع والقانون 
ألن املدع��������ى عليه )االبن( وهو من 

موالي��������د 1994 س��������بق وأن تخرج 
من معهد املعلمني وهي دراس��������ته 
األصلي��������ة، لكن��������ه اختار الدراس��������ة 
الجامعي��������ة وه��������ي دراس��������ة أهلية 

مسائية على النفقة الخاصة".
ورأت املحكمة أن "املدعي يستطيع 
الكس��������ب كبقي��������ة أقرانه م��������ن دون 
الحاج��������ة إلى الدراس��������ة املس��������ائية 
أو أن يعم��������ل في الصب��������اح عندما 
يك��������ون متفرغ��������ا ويكمل دراس��������ته 

بعد الظهر".
وقرر قضاة التمييز بأن "االبن ال 
يس��������تحق النفقة كونه بعمر ثاث 
وعشرين سنة السيما وأنه سبق 
وأن اعت��������دى على أبي��������ه بالضرب 
محكم��������ة  ف��������ي  ش��������كوى  بوج��������ود 

التحقيق من قبل األب كدليل على 
عق��������وق نجل��������ه، إال أن األب تن��������ازل 
عنها، فكيف تف��������رض النفقة لولد 

عاق"؟ بحسب تعبير املحكمة.
وحيث أن املحكمة قضت بخاف 
ما تقدم من حكم بإلزام األب بدفع 
نفقة، لذا قرر نقض الحكم وإعادة 
الدع��������وى إل��������ى محكمته��������ا إلتباع 

قرار محكمة التمييز.
بحس��������ب  الق��������رار،  ه��������ذا  ويع��������د   
متخصصني في الشأن القانوني 
أح��������د املب��������ادئ اإلنس��������انية الت��������ي 
التميي��������ز  محكم��������ة  حرص��������ت 
االتحادية على إتباعها، لصيانة 
كرام��������ة اآلب��������اء وحفظ��������ًا لألس��������رة 

العراقية واملجتمع.

محكمة التمييز تحرم ابنا عاقا من نفقة والده
القذف: هو إس��������ناد واقعة معينة إلى الغير 
بإح��������دى ط��������رق العاني��������ة م��������ن ش��������أنها لو 
صحت أن توجب عقاب من أسندت إليه أو 

احتقاره عند اهل وطنه.
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة 

او بإحدى هاتني العقوبتني. 
 وال يقب��������ل من القاذف اقامة الدليل على ما 
أسنده إال اذا كان القذف موجها الى موظف 
او مكلف بخدمة عامة او الى ش��������خص ذي 
صف��������ة نيابية عام��������ة او كان يتول��������ى عمًا 
يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده 
القاذف متص��������ًا بوظيفة املقذوف او عمله 
فاذا اقام الدليل على كل ما اس��������نده انتفت 

الجريمة. 
أما  السب:

م��������ن رم��������ى الغي��������ر بما يخ��������دش ش��������رفه او 
اعتباره او يجرح ش��������عوره وان لم يتضمن 

ذلك إسناد واقعة معينة. 
ويعاق��������ب من س��������ب غيره بالحب��������س مدة ال 
تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة 

دينار او بإحدى هاتني العقوبتني.
وإذا وقع القذف او الس��������ب بطريق النش��������ر 
في الصحف او املطبوعات او بإحدى طرق 

اإلعام األخرى عد ذلك ظرفا مشددا. 
أما اذا وق��������ع القذف او الس��������ب في مواجهة 
املجن��������ى عليه من غير عانية او في حديث 
تلفوني معه او في مكتوب بعث به اليه او 
ابلغه ذلك بواس��������طة أخرى فتكون العقوبة 
الحب��������س م��������دة ال تزي��������د على س��������تة اش��������هر 
وبغرام��������ة ال تزيد على خمس��������ني دينارا او 

بإحدى هاتني العقوبتني.
وال عقاب على الش��������خص إذا كان قد ارتكب 
القذف او الس��������ب وهو في حالة غضب فور 

وقوع اعتداء ظالم عليه.

القذف والسب 
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ولد السيد محمد صادق الصدر في مدينة 
الكاظمية من أبويني علويني، فأبوه )السيد 
محمد حس��������ني بن الس��������يد هادي( ووالدته 
كريمة الس��������يد يوسف ش��������رف الدين واخت 
الس��������يد عبد الحسني ش��������رف الدين صاحب 
كت��������اب )املراجع��������ات( وغيرها م��������ن املؤلفات 

املشهورة.
 تتلم��������ذ على ي��������د علماء الش��������ريعة والبيان 
واملنط��������ق ثم ق��������رأ على يد ابن عمته الس��������يد 
)حيدر الص��������در( املعالم والقوانني والكفاية 
وله تعليقات على كثير مما قرأ. وشرح على 
كتاب )الكفاية في مباحث األلفاظ( اس��������ماه 

)غاية الوصول لشرح كفاية األصول(.
رح��������ل إلى النجف ع��������ام 1350هجرية فأكمل 
فيها )رس��������ائل االنصاري ف��������ي األصول( ثم 
قرأ الفقه عل��������ى يد علماء م��������ن أقربائه وقرأ 
)املباحث العقلية( على يد )الس��������يد حس��������ني 
الحمامي ( واسهم في النجف في النشاطات 
األدبية والشعرية وألف وانشأ مبكرا وطبع 

كتبا في العقيدة والدين. 
بع��������د إكماله الدراس��������ة بالنجف عني عضوًا 
في مجل��������س التميي��������ز الش��������رعي الجعفري 

س��������نة 1935 ورئيسًا له سنة 1947. ثم قررت 
اإلدارة امللكية سنة 1957 بتعينه عضوا في 
مجل��������س االعيان، فمثل الع��������راق في محافل 
دولي��������ة ومن��������ح وس��������ام الرافدين م��������ن النوع 

املدني. 
ص��������در م��������ن مؤلفات��������ه املطبوعة )الش��������يعة( 
طب��������ع ع��������ام 1933 ترجم الى اللغ��������ة االوردية 
وطبع ف��������ي الهند بجزأين وترجم أيضا الى 
االنكليزية ول��������ه كتاب )االجم��������اع( طبع في 
بيروت ع��������ام 1969 وكتاب )س��������لطة القضاء 
في الشريعة اإلسامية( طبع في عام 1961 
وكتاب )الوقف في اإلس��������ام( وتأليف كتب 
أخرى مطبوع��������ة حول )حي��������اة اإلمام علي( 
عليه الس��������ام واطروحات إس��������امية عديدة 

ومؤلفات خطية وديوانه الشعري. 
ذكره السيد )عبد الحسني شرف الدين( في 
كتاب��������ه ) بغية الراغبني( وه��������و الذي اجازه 
في كتابة )ثبت اإلثبات في سلس��������لة الرواة( 
املطب��������وع في عام 1936 وتحدث عنه األديب 
)محم��������د علي الحوماني ( في كتابة ) وحي 
الرافدي��������ن ( واألديب )عباس علي ( في كتبه 

العديدة.

قضاة عراقيون

محمد صادق الصدر

صدر عدد جديد من مجلة التشريع والقضاء 
وه��������ي مجلة نصف س��������نوية تهت��������م بالبحوث 
والدراسات القضائية يرأس تحريرها القاضي 

املتقاعد فتحي الجواري.
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