
بغداد / سيف محمد

ُيصّنف اإلرهابي املكنى "أبو آمنة" أحد أخطر اإلرهابيني 
في ما يس��������مى ب�"والية بغداد" حيث ش��������غل منصب "أمير 
قاط��������ع اب��������و غريب" وك��������ّون مفرزت��������ني للقي��������ام بالعمليات 

اإلرهابية.
ق��������ام بالعديد من العمليات اإلجرامية أبرزها اس��������تهداف 
س��������وق الش��������ورجة وعمليات قتل للمواطنني واس��������تهداف 
للسيطرات العسكرية في مناطق أبو غريب وبقية أنحاء 
العاصمة، كما عمل على تطوير العبوات الناس��������فة حتى 

تمك��������ن من تصنيع عبوة م��������ن مادة "الكل��������ور" كانت معدة 
الستهداف إحدى مناطق العاصمة بغداد. 

يق��������ول اإلرهابي املكنى "أب��������و آمنة" خ��������ال اعترافاته أمام 
قاضي محكمة التحقيق املركزية: "اعتقلت ملدة عام واحد 
لدى القوات األميركية وبعد خروجي من السجن التقيت 
بأحد األش��������خاص وال��������ذي عن طريق��������ه انتمي��������ت لتنظيم 

داعش".
ويضيف "كنت أس��������كن قضاء أبو غريب حتى انتقلت إلى 
الفلوجة بعد سقوط املوصل ألرّدد البيعة إلى املدعو )ابو 
عبد الله( الذي يش��������غل منصب الحاكم الش��������رعي ملناطق 

الفلوجة والكرمة والس��������جر وهن��������اك انتميت إلى التنظيم 
فعليًا ومارست العمل اإلرهابي".

وبني أب��������و آمنة "بعد ذل��������ك طلب مني مس��������ؤول قاطع أبو 
غريب الرجوع والعمل ضمن القاطع وبعدها رجعت الى 
املدينة والتقيت بأفراد مفرزتي حيث عملنا على تقس��������يم 
ابو غري��������ب إلى عدة قواطع للعمل"، مش��������يرًا إلى أن "أفراد 
املف��������رزة الذين يعلمون معي يجهلون اس��������مي وأي ش��������يء 
عني س��������وى الكني��������ة التي عرف��������ت بها"، مؤك��������دًا "إني كنت 
أتنقل بواس��������طة هوي��������ة أحوال مدنية مزورة تحمل اس��������م 
ش��������قيقي". وعن األعمال اإلرهابية الت��������ي نفذها، تابع أبو 

آمن��������ة "بدأنا العمل في قاطع أبو غريب ونفذنا العديد من 
العمليات وأصبحت األس��������لحة واملع��������دات تصل إلينا عن 
طريق الفلوجة والكرمة بواس��������طة أش��������خاص يحملونها 

سيرًا على األقدام مرورًا بطرق نسيمية".
ولف��������ت إل��������ى أن "احد قي��������ادات التنظيم بدأ بإرس��������ال أرقام 
هوات��������ف ل��������ي تع��������ود ألش��������خاص يرغب��������ون باالنضم��������ام 
للتنظيم وممارسة العمل لغرض اللقاء بهم لتقييم مدى 

صاحيتهم للعمل". 
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القاضي عبد الستار بيرقدار

م��������ن مقتضي��������ات مب��������دأ اس��������تقال القض��������اء وجوه��������ره وفقًا لس��������ياق 
التش��������ريعات وأنظمتها املختلفة أن يك��������ون القضاء محررًا ومحصنًا 
عن كل س��������بل الضغوطات أو التأثي��������رات أو التدخات، خصوصًا من 

السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
غي��������ر أن الخطورة في مصدرها الحقيقي تبدو في مظاهر وش��������وائب 
التأثير الناش��������ئة ع��������ن التوجهات االيجابية أو الس��������لبية للرأي العام 
الت��������ي تنعكس على اس��������تقال وحدة القضاء وحس��������ن س��������ير العدالة 
الطبيعي، خصوصًا حني يتبنى اإلعام ترديد اتجاهات الرأي العام 
نح��������و موقفه إزاء قضية معينة، وتنبؤه الحتمي املس��������بق للحكم في 

الدعوى.
فالرأي العام وهو اصطاح يشير إلى محصلة رأي أو موقف أكثرية 
الناس في مجتمع معني في مس��������ألة أو مشكلة معينة في وقت معني. 
يعتبر دون أدنى شك من أخطر الحاالت التي تضر بمبادئ ومجريات 
وأسس املحاكمات العادلة واملنصفة، ملساسها بمبدأ افتراض براءة 
املته��������م كركي��������زة أساس��������ية تمليها االعتب��������ارات الديني��������ة واألخاقية 
ومب��������ادئ العدالة الطبيعية، وإلخالها الصارخ بتكافؤ فرص الدفاع 

كمطلب هام وضروري إلظهار الوجه الحقيقي للعدالة.
وتش��������ير الدراس��������ات إلي أن هناك تأثي��������رًا للرأي العام عل��������ى إجراءات 
وس��������ير الدعوى، بل وأكدت أن األمر امتد ليشمل التأثير على األحكام 
الصادرة من حيث تش��������ديد أو تخفيف العقوبة أحيانًا. لذا فقد كانت 
بعض األنظمة فيما مضى، تحول بني القضاة واتصالهم بالجمهور 
إل��������ى ما بعد صدور الحكم توقيًا لآلث��������ار املحتملة لاتصال والتأثير 

على العدالة.
وتبدو املش��������كلة ف��������ي أظه��������ر صورها ف��������ي أن التش��������ريعات واألنظمة 
القانوني��������ة املعاصرة حظ��������رت التأثير على س��������ير العدالة من منظور 
الفص��������ل بني الس��������لطات، ووضعت حل��������واًل لضمانات ع��������دم تدخل كل 
س��������لطة في اختصاصات الس��������لطة األخرى، غير أن املشكلة الحقيقية 
التي ما زالت قائمة هي غياب الضوابط القانونية الدقيقة التي تنظم 
إط��������ار وحدود ونطاق تأثير الرأي العام على مبدأ اس��������تقال القضاء، 
من خال ما تتبناه أو تهيئ له بعض من وسائل اإلعام املسموع أو 
املرئي أو املقروء، بالخروج عن مقتضى وأغراض مضمون الرس��������الة 

اإلعامية أو أخاقيات العمل اإلعامي.
الواق��������ع أن��������ه قد بات م��������ن الض��������روري إذن، في إطار تحقي��������ق الضمان 
املنش��������ود الستقال وفاعلية وحسن تطبيق العدالة، كمطلب أساسي 
تس��������عى إليه كافة الدول، أن نبحث باس��������تجاء جوانب الصالح العام 
والتعبير عن مقتضياته الضرورية، بإصدار التش��������ريعات واألنظمة 
املائم��������ة لضب��������ط عاقة وح��������دود تدخل ال��������رأي الع��������ام وتأثيره على 
اس��������تقال القضاء، التي تتم عن طريق وس��������ائل اإلعام املس��������موع أو 

املرئي أو املقروء على حد سواء.

ال��������رأي ال���ع���ام

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 
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اإلفتتاحية

بغداد / حيدر زوير

بلجيكي من أصوٍل مغاربي��������ة، ابتدأ حياته 
لصًا فجنده بائع مخدرات تونسي لتنظيم 
"داع��������ش" بع��������د أن التقيا في س��������جن بمدينة 
"ليج" البلجيكية، األول يقضي حكما لسرقة 
س��������وبر ماركت والثان��������ي لبيع��������ه املخدرات؛ 
تعارفا وصار التونسي يحدث طارق حكيم 
احم��������د -والذي يعرف بأبي حمزة البلجيكي 
الذي قبضت عليه القوات املسلحة العراقية 
أثن��������اء تحري��������ر أيم��������ن املوصل- ع��������ن تنظيم 

داعش وجه��������اد الكف��������ار وض��������رورة الهجرة 
إلى س��������وريا والعراق للمش��������اركة في نصرة 

التنظيم والدين.
 لم يكن ط��������ارق البلجيكي هو الوحيد الذي 
يقنعه رش��������يد التونسي باالنضمام لتنظيم 
داع��������ش ب��������ل كم��������ا ق��������ال لقاض��������ي التحقي��������ق 
املخت��������ص بقضاي��������ا اإلرهاب ال��������ذي رافقناه 
أثناء التحقيق أن التونس��������ي كان يتوس��������ط 
حلقة في السجن يغرر بهم "للجهاد والدولة 

اإلسامية" في العراق وسوريا.
أب��������و حم��������زة البلجيك��������ي أو ط��������ارق جدعون 

أو أب��������و عود الجدي��������د، في إش��������ارة إلى عبد 
الحميد أبو عود، الزعي��������م املفترض للفريق 
ال��������ذي نفذ هجم��������ات ف��������ي باري��������س نوفمبر 
2015، شكل كابوسًا لفرنسا وبلجيكا، ففي 
الع��������ام املاض��������ي علقت ص��������وره كمطلوب في 
فرنسا وأغلقت محطة قطارات عند اشتباه 

السلطات بشخص شبيه له.
 يق��������ول أبو حمزة في حدي��������ث إلى "القضاء": 
"بعد انتهاء مدة الس��������جن التي دامت س��������نة 
واحدة التقيت بمجموع��������ة ممن كانوا معي 
ف��������ي الحب��������س، واتفقنا بعد جلس��������ات لتعلم 

أحكام الدين والجهاد أن نتوجه إلى سوريا 
لانضم��������ام فعلي��������ا للتنظيم واملش��������اركة في 

القتال وكان هذا في العام 2014".
"كن��������ا نحن أربعة ق��������د قررنا أن نس��������افر إلى 
س��������وريا، أن��������ا ورض��������وان الحج��������اوي وفؤاد 
ب��������ن ج��������دو بلجيكيون م��������ن أص��������ول مغربية 
ولطفي أومر بلجيكي جزائري" يقول طارق، 
ويضيف أن "رضوان ولطفي قاما بالس��������فر 
قبلنا وصرنا نتواصل معهما ملعرفة كيفية 
الوص��������ول، فأخبران��������ا بأن كل م��������ا علينا هو 
الوص��������ول الى تركي��������ا وهناك من س��������يتكفل 

بإيصالهما إلى سوريا".
"قصدن��������ا أنا وفؤاد مطار ش��������ارل البلجيكي 
-يكمل طارق- وحجزنا تذكرتني إلى رومانيا 
ومنها الى تركيا، انتقلنا من أسطنبول إلى 
أنقرة و منها إل��������ى مدينة "أورفة" الحدودية 
مع س��������وريا، كانت كل تحركاتنا بمش��������ورة 
رض��������وان الذي زودنا برقم هاتف لش��������خص 
يدعى إبراهيم الشيشاني الذي تكفل بنقلنا 

إلى األراضي السورية".
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أبو حمزة البلجيكي.. شكل كابوسا ألوربا 
ودعا من الموصل لضرب فرنسا

قاتل يف كوباين وتكريت والرمادي ونينوى.. ودّرب قاصرين على القتل

بغداد / محمد سامي

تح��������دث قضاة عن ماهي��������ة خطابات الضمان 
أن  إل��������ى  مش��������يرين  وأنواعه��������ا،  وش��������روطها 
عملي��������ات تزوير كثيرة طالتها كان الضحايا 

في معظمها دوائر ومشاريع حكومية.
وق��������ال القاضي جب��������ار الامي عض��������و الهيئة 

االس��������تئنافية ف��������ي محكمة اس��������تئناف الكرخ 
إن "قان��������ون التج��������ارة العراقي ع��������ّرف خطاب 
د يصدر من 

ّ
الضم��������ان على أنه عبارة عن تعه

مص��������رف بناًء عل��������ى طلب من ش��������خص بدفع 
مبلغ معني لش��������خص ثاٍن خال فترة معينة 
مثبتة داخ��������ل الخطاب ويح��������دد الطلب الذي 

صدر من أجله الخطاب".

واض��������اف الام��������ي أن "خط��������اب الضم��������ان هو 
عم��������ل مصرفي تقوم به املص��������ارف األهلية أو 
الحكومي��������ة بناء على طلب من قبل ش��������خص 
او ش��������ركة مقبل��������ة عل��������ى إبرام عقد م��������ع دائرة 
حكومي��������ة بع��������د طلب األخيرة ضم��������ان تنفيذ 

املشروع".
وفي ما يخص أن��������واع خطابات الضمان أكد 

الام��������ي في حديث��������ه إلى "القض��������اء" أن "هناك 
أنواعا عديدة منها خطابات الضمان املهنية 
وخطابات ضم��������ان مغادرة الس��������فن وإخراج 
البضائع ونظ��������ام اإليداع وخطابات الضمان 

الداخلية والخارجية وغيرها".
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خطاب الضمان لم يسلم من عمليات التزوير

بغداد / القضاء

أجرت "القضاء" حوارًا موس��������عًا مع مدير 
ع��������ام املعه��������د القضائي القاضي هاش��������م 
الخفاج��������ي، وعّرج األخي��������ر على امتحان 
الكفاءة القانونية الذي أجراه املعهد قبل 
أيام للمرش��������حني للدراسة فيه، الفتا إلى 
أن النجاح في هذا االختبار أحد املعايير 

للقبول وليس كلها. 
وقال الخفاج��������ي "ليس كل من ينجح في 
امتحان الكفاءة يقبل في املعهد بل هنالك 
معايير أخ��������رى للقبول منها موضوعية 
وأخرى شخصية تتعلق بعدم صاحية 
املتق��������دم من عدم��������ه وأن املعطي��������ات التي 
ذكرناه��������ا معطي��������ات موضوعي��������ة وبما 

يتناسب والرؤية املستقبلية التي يتطلع 
اليه��������ا املعهد القضائي وهي إعداد جيل 
قضائي كفء و متميز علميا وعمليا من 
املؤهلني لتس��������لم املناصب القضائية في 

مجال القضاء واالدعاء العام".
وفي ش��������أن املناه��������ج أكد أنه��������ا "خاضعة 
و  يتناس��������ب  بم��������ا  للتطوي��������ر  س��������نويًا 
التط��������ورات العلمي��������ة و الحاج��������ة ، فمثا 
هذه الس��������نة قرر مجلس القضاء االعلى 
االلكتروني��������ة،  الجرائ��������م  م��������ادة  إدخ��������ال 
كموضوع مس��������تحدث نظرا لتفشي هذه 
الحال��������ة، وغي��������اب النص��������وص القانونية 

التي تعالجها".

التفاصيل في صفحة حوار

"               " تحاور مدير عام 
المعهد القضائي

جرمية مضاعفة لـ"داعش": خطف 
واغتصاب وقتل وسرقة لتمويل اجلرائم

التشريع يضع بائع ملك الغري أمام 
245مسؤولية مدنية وأخرى جزائية ورشتان تدريبيتان للقضاة واحملققني 

يف بابل حول الطب العديل

كتاب العدد

القاضي ناصر عمران
املوقف القانوين 

من العنف األسري

■ عودة محكمة خانقين إلى مجلس القضاء األعلى بعد سنوات قضتها ضمن محاكم االقليم

بغداد / إيناس جبار

ديال��������ى  ف��������ي  محكم��������ة  طمأن��������ت 
ال��������رأي العام ح��������ول مصير طفلة 
حديثة الوالدة مرمية في بستان 
تناقلت صورها مواقع التواصل 
وه��������ي في متآكل��������ة األطراف وفي 
وضع س��������يئ، وأكدت املحكمة أن 
طلب��������ات كثيرة وصلته��������ا لتبني 
الطفل��������ة إلى أن ت��������م ضمها بقرار 
من املحكمة ملمرضة أشرفت على 

شفائها.
التواص��������ل  مواق��������ع  وتداول��������ت 
االجتماع��������ي قب��������ل أش��������هر صورًا 
مأس��������اوية لطفلة حديثة الوالدة 
عاش��������ت بأعجوبة بظ��������روف غير 
إنس��������انية بع��������د أن رماها ذووها 
قرب أحد البس��������اتني ف��������ي ديالى 
لتصبح فريس��������ة للحشرات التي 

التهمت أناملها.
وتتح��������دث القاضي أس��������ماء عبد 
عل��������ي رئي��������س محكم��������ة أح��������داث 
ديال��������ى عن املوض��������وع بالقول إن 
"قضية الطفلة في ديالى شكلت 
رأيا عاما كون حالتها مأساوية 
وتكش��������ف ع��������ن غي��������اب الرحم��������ة، 

إضاف��������ة إلى أن وضعها الصحي 
س��������يئ للغاية وتعان��������ي من تآكل 
فت��������رة  لبقائه��������ا  أطرافه��������ا  اح��������د 

طويلة في العراء".
وأضاف��������ت عبد علي ف��������ي تعليق 
"املحكم��������ة  أن  "القض��������اء"  إل��������ى 
خاطبت مستش��������فى البتول الذي 
بأنه��������ا  وأجاب��������ت  الطفل��������ة  آوى 
أودع��������ت فيه منتصف ش��������هر آب 
بعد ي��������وم أو اثنني من رميها في 
العراء"، الفتة إلى أن "املستش��������فى 
أف��������اد بأن حالتها غير مس��������تقرة 
وتحت��������اج إلى البق��������اء في الخّدج 

لاعتناء بها".
وحول التعاطف الش��������عبي املثار 
ح��������ول تبن��������ي الطفل��������ة، قال��������ت إن 
"عدد الطلبات الرس��������مية املقدمة 
الطفلة  بش��������أن ض��������م  للمحكم��������ة 
بلغ��������ت ثمانية"، مش��������يرة إلى أن 
"إيداعها ل��������دى العائات الراغبة 
بضمه��������ا تأخر حت��������ى أيلول إلى 
أن كت��������ب لها الش��������فاء الت��������ام، ثم 
اخت��������ارت املحكم��������ة العائلة التي 

تتوفر فيها شروط ضمها".

التفاصيل ص2

محكمة في ديالى تطمئن 
حول مصير الطفلة المرمية

بغداد/ القضاء

البياع إحدى أكبر املناطق الشعبية في العاصمة بغداد وتحوي 
على العديد من الدوائر الحكومية والشركات األهلية لذلك فأنها 
تحتاج إلى خدمة قضائية واس��������عة تكفل بها مجمع املحاكم في 
البي��������اع املتمثل بداري قضاء األول الذي يش��������مل محكمة البداءة 
واألحوال الش��������خصية ودار القضاء الثاني الذي يحتوي محكمة 

التحقيق ومحكمة الجنح. وتعمل هذه املحاكم كخلية نحل على 
مدار الس��������اعة وتنظر أغلب أنواع القضاي��������ا املوجودة في الباد 

نظرا لتنوع املدينة وكثافتها السكانية. 
ويقول إحس��������ان مجيد حنون قاضي محكم��������ة تحقيق البياع إن 
"مجم��������ع القضاء الثاني في منطقة البياع يش��������تمل على محكمة 
للتحقي��������ق ومحكم��������ة للجنح وهو يغط��������ي املناط��������ق املمتدة من 
ا من علوة الرشيد وكذلك  حدود الدورة واليوسفية وأحيانا جزء

مناطق السيدية واإلعام وحي العامل وحي الجهاد".
وعن آلية العمل في محكمة التحقيق أضاف حنون إلى "القضاء" 
أن "الش��������كاوى واإلخب��������ارات ت��������رد الى مراك��������ز الش��������رطة أو دوائر 
التحقيق وتنتهي بالقرار الفاصل اإلحالة إلى املحاكم املختصة 
أو االنته��������اء بالغلق لع��������دم وجود جريمة وفق م��������ا حدده قانون 

أصول املحاكمات الجزائية".
التفاصيل ص5

داران للقضاء في البياع لمواجهة الكثافة السكانية وتنّوع الجرائم

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
التبليغ القضائي ودوره 

يف حسم الدعوى املدنية

صفحة 
حوار خاص

متحيص يف اختيار القضاة 
وتطوير على املناهج

مدير عام املعهد القضائي: 

 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان
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التبليغ القضائي ودوره 
في حسم الدعوى المدنية

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

 م��������ن املبادئ األساس��������ية ف��������ي تحقي��������ق العدالة تمك��������ني املواطن من 
الحصول على حقه بأس��������رع وقت ممكن وبأيس��������ر السبل وحيث إن 
للزمن دورا مهما في حسم الدعوى بأقصر وقت واقل جهد وادنى 
نفقات ودون هدر أو تج��������اوز لضمانات التقاضي واحترام حقوق 
الدفاع واختصار الزمن في إجراء تبليغ األوراق القضائية العامل 

الهام في سرعه حسم الدعوى املدنية.
 ومن أهم األس��������باب التي تؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى هي 
إجراءات التبليغ القضائي وقد حددتها املواد )-13 28( من قانون 

املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 املعدل.
 والتبليغ القضائي هو إجراء شكلي الغرض منه أن يلحق شخصا 
علم بمضم��������ون تبليغ يوجه إليه من قبل املحكم��������ة وبالتالي فانه 
يلزم أن يقع صحيحا ليحقق الهدف منه ويعتبر التبليغ باطا إذا 
ما شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه 
ومن الضروري التأكيد أن يتم تنظيم ورقة التبليغ بشكل صحيح 
ونجد من الض��������روري أن يتضمن التبليغ اس��������م املدعى عليه ورقم 
الدعوى مع تبليغ املستمس��������كات للمدعى عليه وأن املحاكم وعلى 
رأس��������ها محكمة التمييز االتحادية وبما لها من الوالية العامة لها 
حق الرقابة على حسن تطبيق القوانني وبالتالي لها نقض الحكم 
إذا شاب التبليغ في الدعوى عيب أو نقص جوهري يخل بصحته 
أو يف��������وت الغاي��������ة منه مع ضرورة أن يتم تبليغ األش��������خاص الذين 

يكونون مخولني بالتبليغ.
 وملواجه��������ة تأخر إج��������راءات التبليغات القضائي��������ة وما يؤدي ذلك 
إلى تأخر حس��������م الدعاوى املدنية فقد اتخذ املش��������رع عدة إجراءات 
لتبس��������يط إج��������راءات التبليغ��������ات القضائي��������ة وحي��������ث أن التبلي��������غ 
هو األس��������اس األول ف��������ي إقامة الدع��������وى فيجب االهتم��������ام بتنظيم 
التبلي��������غ م��������ن حيث ذكر رق��������م الدعوى وتش��������كيل قس��������م للتبليغات 
القضائي��������ة في مركز كل منطقة اس��������تئنافية يرتبط بمكتب رئيس 
محكمة االس��������تئناف كما ان التبليغات القضائي��������ة تجري من قبل 
مبلغي الش��������رطة ومن الضروري ان يكون من يقوم باجراء التبليغ 
القضائ��������ي عارفا بقواع��������د التبلي��������غ القضائي املنص��������وص عليها 
ف��������ي قانون املرافع��������ات املدنية من حيث تبلي��������غ املوظف في الدوائر 
الرس��������مية وكيفية تبليغ ذوي املهن الحرة وم��������ا هو اإلجراء املتبع 
ف��������ي حال��������ة االمتناع ع��������ن التبليغ وكيفي��������ة تبليغ ال��������وكاء وتبليغ 
السجناء وكيفية تبليغ العسكريني ومنتسبي قوى االمن الداخلي 
وتبليغ املؤسس��������ات الرسمية وتبليغ الشركات التجارية التجارية 

او املدنية والشركات االجنبية.
 وللقاض��������ي دور فعال في االس��������راع بإجراء التبليغ��������ات القضائية 
لضمان حس��������م الدعاوى املدني��������ة ومنها على القاض��������ي عدم قبول 
عريض��������ة الدع��������وى م��������ن دون التثبت م��������ن العنوان الكام��������ل لطرفي 
الدعوى وتكليف الخصوم بتقديم اللوائح واملستندات قبل موعد 
املرافعة والتأكيد على تطبيق احكام القرار 699 بحق من يتس��������بب 
ف��������ي تأخير حس��������م الدعوى لع��������دم قيام��������ه باجراء التبلي��������غ وكذلك 

تطبي��������ق أحكام امل��������ادة 62 من قانون 
املرافعات املدني��������ة التي تقضي بانه 
ال يجوز تأجيل الدعوى إال لس��������بب 
مشروع وال يجوز التأجيل اكثر من 
مرة للس��������بب ذاته وض��������رورة ادخال 
م��������ن يق��������وم بالتبلي��������غ القضائي في 
دورات قانوني��������ة لضم��������ان التطبيق 

السليم ألحكام القانون.
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بابل / مروان الفتالوي

أفاد قاض خبير بالقضايا املدنية بأن التشريعات 
العراقي��������ة وضعت املتعه��������د ببيع مل��������ك الغير أمام 
مس��������ؤولية جزائية وأخ��������رى مدنية، الفت��������ا إلى أن 
محاكم البداءة تستقبل باستمرار قضايا من هذا 

النوع السيما ما يخص العقارات.
وقال قاضي محكمة البداءة في الحلة حيدر عودة 
إن "املادة 151 م��������ن القانون املدني العراقي تناولت 
أحكام التعهد عن الغير التي نصت على : )إذا وعد 
ش��������خص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فأنه ال يلزم 
بوعده ولكن يلزم نفس��������ه ويج��������ب عليه أن يعوض 
م��������ن تعاقد إذا رفض الغير أن يلتزم، ويجوز له مع 
ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه 
بتنفيذ االلتزام الذي وعد به إذا كان في استطاعته 

من غير أن يضر بالدائن(.
وأضاف القاضي عودة أن "التعهد عن الغير، تعهد 
يصدر من ش��������خص تجاه آخر بأن يجعل شخصا 
ثالثا يقبل القيام بعمل أو عدم القيام بعمل لغرض 
تس��������هيل إبرام العقد أو إجراء معاملة ال يس��������تطيع 
أحد أطرافها إعطاء رضاءه قد يكون لوجود حالة 

القصر أو الحجر".
وأفاد عودة ب��������أن "هناك الكثير من األمثلة العملية 
عن حالة التعه��������د عن الغير ومنها الش��������ريك الذي 
يقوم ببيع العني الشائعة كلها ويتعهد للمشتري 
بالحصول على إقرار باقي الشركاء بالبيع، وكذلك 
الوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته وال يس��������تطيع 

الحصول على إجازة موكله".
ويفرق عودة بني الوكالة والتعهد عن الغير، الفتا 
إلى أن "املتعهد عند تعاقده مع الغير فأنه يتعاقد 
باسمه ال باس��������م الغير وبذلك يختلف عن الوكالة 
فالوكي��������ل يعمل باس��������م األصيل ولحس��������ابه وبعد 
إبرام��������ه العقد يصب��������ح أجنبيا عن العق��������د، كما أن 
التزامه تجاه املش��������تري يتحقق بمجرد إبرام العقد 

بأن يحمل الغير على إقرار التعهد الذي تعهد عنه 
فهو بتعهده هذا إنما يلزم نفسه".

وتاب��������ع أن "األص��������ل ف��������ي الت��������زام املتعه��������د أن يكون 
التزام��������ا بتحقي��������ق نتيج��������ة وتنقضي مس��������ؤولية 
املتعهد املدنية عند رف��������ض الغير هذا التعهد فإذا 
باع أحدهم ملك غيره ولم يس��������تطع تنفيذ التزامه 
يحمل املالك نق��������ل ملكية البيع فيكون ملزما تجاه 

املشتري بالتعويض".
وعن التطبيقات ذكر أنه "غالبا ما يحدث في الحياة 
العملية بأن يتضمن عقد البيع الخارجي تعويضا 
اتفاقيا او ش��������رطا جزائيا لتعويض املشتري عند 
عدم ق��������درة املتعهد ع��������ن الغير نقل ملكي��������ة البيع"، 
الفتا إلى أن "املحكمة تلجأ إلى الحكم بالتعويض 
االتفاق��������ي املبني ف��������ي عقد البيع وعن��������د عدم وجود 
ش��������رط جزائي ف��������ي العقد أو اتفاق عل��������ى ذلك تلجأ 
املحاكم الى تقدي��������ره عن طريق الخبراء املختصني 
ويك��������ون املعيار الحقيقي لتقدير التعويض هو ما 

لحق املشتري من ضرر وما فاته من كسب".
وح��������ول إمكانية تخل��������ص املتعهد من املس��������ؤولية 
املدني��������ة تجاه املش��������تري ، يذكر قاض��������ي البداءة أن 
"املتعه��������د يس��������تطيع إذا ثب��������ت أن عدم إق��������رار الغير 
كان لس��������بب أجنبي خارج عن ارادته ومثال ذلك أن 
يت��������م الحجر على الغير بعد ص��������دور التعهد وهذا 
الحجر يعد سببا أجنبيا كافيا إلعفاء املتعهد من 

املسؤولية".
أما من حيث املس��������ؤولية الجزائية، ذهب عودة إلى 
أن "املش��������رع العراقي شدد على فرض العقوبة على 
كل م��������ن يتصرف بعقار مملوك للغير دون علمه أو 
موافقته وأورد هذه الحالة في باب جرائم االحتيال 
في املادة 457 من قانون العقوبات العراقي وعاقب 
على ه��������ذه الجريمة بعقوبة الحب��������س املطلق الذي 
تصل مدته الى خمس س��������نوات حرصا من املشرع 
على الحفاظ عل��������ى أموال الغير وعدم االضرار بها 

والتعدي عليها".

 القانون العراقي يختار مصلحة الطفل ويضع شروطًا لضمه

الطفلة المرمية في ديالى تستجلب تعاطف 
العائالت والمحكمة تستقبل طلبات عديدة لتبنيها

  

التواص��������ل  مواق��������ع  وتداول��������ت 
االجتماع��������ي قب��������ل أش��������هر صورًا 
مأس��������اوية لطفلة حديثة الوالدة 
عاش��������ت بأعجوبة بظ��������روف غير 
إنس��������انية بع��������د أن رماها ذووها 
ق��������رب أحد البس��������اتني ف��������ي ديالى 
لتصبح فريس��������ة للحشرات التي 

التهمت أناملها.
وتتح��������دث القاضي أس��������ماء عبد 
أح��������داث  عل��������ي رئي��������س محكم��������ة 
ديال��������ى عن املوض��������وع بالقول إن 
"قضية الطفلة في ديالى ش��������كلت 
رأيا عاما كون حالتها مأساوية 
وتكش��������ف ع��������ن غي��������اب الرحم��������ة، 
إضافة إل��������ى أن وضعها الصحي 
س��������يئ للغاية وتعان��������ي من تآكل 
احد أطرافها لبقائها فترة طويلة 

في العراء".
وأضافت عبد علي في تعليق إلى 
"القض��������اء" أن "املحكم��������ة خاطبت 

آوى  ال��������ذي  البت��������ول  مستش��������فى 
أودعت  بأنه��������ا  الطفل��������ة وأجابت 
فيه منتصف ش��������هر آب بعد يوم 
أو اثن��������ني من رميها ف��������ي العراء"، 
الفتة إلى أن "املستشفى أفاد بأن 
حالته��������ا غير مس��������تقرة وتحتاج 
إل��������ى البقاء في الخ��������ّدج لاعتناء 

بها".
املثار  الش��������عبي  التعاطف  وحول 
ح��������ول تبن��������ي الطفل��������ة، قال��������ت إن 
"ع��������دد الطلبات الرس��������مية املقدمة 
للمحكم��������ة بش��������أن ض��������م الطفل��������ة 
بلغ��������ت ثماني��������ة"، مش��������يرة إلى أن 
"إيداعه��������ا لدى العائ��������ات الراغبة 
بضمها تأخر حتى أيلول الى ان 
كتب لها الش��������فاء التام، ثم تختار 
املحكمة العائلة التي تتوفر فيها 

شروط ضمها".
لض��������ّم  القانون��������ي  املس��������ار  وع��������ن 
األطف��������ال وتبنيه��������م توضح عبد 

عل��������ي أن "قانون رعاي��������ة األحداث 
رقم 76 لس��������نة 1983 نّص على أن 
تقديم الطلب بض��������م الطفل يكون 
مش��������تركا ب��������ني ال��������زوج والزوجة، 
ويجب ان يتمتعا بشروط تتوافق 
لتربيته��������ا مثل حس��������ن الس��������لوك 
والسيرة وسامتهم من األمراض 
املعدي��������ة والق��������درة عل��������ى اإلعال��������ة 
وتوفير بيئة مناسبة"، مؤكدة أن 
"املحكمة تق��������وم بإجراءات البحث 
والتقصي عن صحتهم ووضعهم 

االجتماعي واالقتصادي".
وبش��������أن مصي��������ر الطفل��������ة أفادت 
قاضي��������ة األح��������داث بأن��������ه "ضمن 
الطلب��������ات الفعلي��������ة املقدم��������ة كان 
الت��������ي  للممرض��������ة  طل��������ب  هن��������اك 
اعتنت بها في املستش��������فى وكون 
املحكمة وقان��������ون رعاية األحداث 
يضم��������ن مصلح��������ة الصغي��������ر فأن 
أي ق��������رار للض��������م يج��������ب أن يصب 

لصال��������ح لطف��������ل وبع��������د التحق��������ق 
م��������ن الطلبات املقدم��������ة فأن وضع 
املمرض��������ة كان األنس��������ب من حيث 
واملادي��������ة  الصحي��������ة  العناي��������ة 
والس��������امة والقدرة عل��������ى اإلعالة 
والس��������يما أنها ال تملك ابناء وتم 
له��������ا ولزوجها خال  تس��������ليمها 
ش��������هر تش��������رين األول بق��������رار ضم 
مؤقت ملدة 6 أشهر وفق املادة 39 
من القان��������ون وهو قابل للتجديد 
م��������ن  البح��������ث  يتحق��������ق  ان  بع��������د 

الرعاية االجتماعية".
وعن هويتها ووضعها القانوني 
أجاب��������ت بأن "ه��������ذه الطفلة تعتبر 
والقان��������ون  النس��������ب  مجهول��������ة 
يمنحها جنس��������ية عراقية بديانة 

مسلمة".
ولفت��������ت إل��������ى أن "قان��������ون رعاي��������ة 
األح��������داث يعط��������ي ق��������رارات الضم 
بش��������كل مؤق��������ت لح��������ني التأكد من 

الق��������درة الكاملة لرعاي��������ة األطفال 
ومدى انطباق الشروط فإذا كانت 
هن��������اك مخالفة لش��������روط القانون 

فيصار إلى سحب الطفل".
وح��������ول أحقي��������ة الطف��������ل املتبن��������ى 
باملي��������راث قالت إن "امل��������ادة 43 من 
القانون تن��������ص على انه يمكن أن 
ت��������رث االنث��������ى والولد م��������ن التركة 

بعد إصدار قرار الضم الدائمي".
وترى عبد علي أن "طلبات الضم 
وبح��������ث العائ��������ات عن أيت��������ام أو 
مجهولي النسب ظاهرة ايجابية 
التكافل االجتماعي وتفيد  تدعم 
ب��������أن ه��������ذه الطلب��������ات ف��������ي تزايد 
لدى محاك��������م اإلحداث"، الفتا إلى 
أن "فرق��������ا ب��������ني مصطلحي الضم 
والتبني، فاألخي��������ر غير موجود 
ف��������ي القانون العراقي الذي اكتفى 
ألن��������ه  ربم��������ا  الض��������م  بمصطل��������ح 
أكثر إنس��������انية وم��������ودة من لفظة 

التبني".
وملزي��������د م��������ن اإليض��������اح القانوني 
تح��������دث  األطف��������ال  ض��������م  ح��������ول 
القاضي ض��������اري ع��������ن أن "قانون 
رعاي��������ة األحداث تضم��������ن العديد 
من االلتزام��������ات التي تترتب على 
طالبي الضم تج��������اه الطفل وهي 
اإلنف��������اق عل��������ى الصغي��������ر إل��������ى أن 
تتزوج األنث��������ى أو تعمل، والى أن 
يص��������ل الغام الحد الذي يكس��������ب 
فيه أمثاله ما ل��������م يكن طالب علم 
أو عاج��������زا ع��������ن الكس��������ب لعله في 

جسمه علة أو عاهة في عقله".
مؤكدا أنه "في هذه الحالة يستمر 
اإلنفاق عليه لحني حصول طالب 
العل��������م عل��������ى الش��������هادة اإلعدادية 
كح��������د أدنى او عند بلوغه الس��������ن 
الت��������ي تؤهله للحص��������ول عليه، أو 
حتى يصبح العاج��������ز قادرا على 
الكس��������ب واإليص��������اء للصغير بما 
يس��������اوي حص��������ة أق��������ل وارث، على 
أال تتج��������اوز ثل��������ث التركة، وتكون 

واجبة وال يجوز الرجوع عنها".
القاضي فالتبني  وبحس��������ب رأي 
ف��������ي اإلس��������ام "غي��������ر جائ��������ز، إذ ال 
يج��������وز التبن��������ي ملعلوم النس��������ب، 
والقان��������ون املدن��������ي العراق��������ي ل��������م 
ي��������رد في��������ه ن��������ص يح��������ّدد مفه��������وم 
التبني بش��������كله املعروف كما في 
الدول األخرى وباألخص  قوانني 
األوروبي��������ة، وس��������بب ذل��������ك -كم��������ا 
يقول- ألن القانون املدني العراقي 
جاءت معظم أحكامه من الشريعة 

اإلسامية".
ورأى ف��������ي حدي��������ث إل��������ى "القضاء" 
أن "القان��������ون املدني العراقي عالج 
مس��������ألة البنوة الشرعية والوالية 
وس��������ائر الواجبات م��������ا بني اآلباء 
الذي��������ن  واألش��������خاص  واألبن��������اء 
ال تع��������رف له��������م جنس��������ية وحال��������ة 
اللقيط، وهذا كله يتعلق بمسألة 

الجنسية العراقية".
ويؤك��������د أن "التبن��������ي في اإلس��������ام 
غي��������ر وارد إال ان��������ه ف��������ي الحي��������اة 
االجتماعية يلج��������أ بعض الناس 
إليه عن طريق قرار الضم الصادر 

من املحاكم".

ديالى / إيناس جبار

أثارت قضية الطفلة 
التي عثر عليها 

في إحدى مناطق 
ديالى وهي مرمية 
في العراء ومتآكلة 

األطراف موجة سخط 
واسعة ضد ذويها، 
كما أوجدت تعاطفًا 

كبيرًا دفع العديد من 
العائات إلى تقديم 
طلبات إلى املحكمة 

بتبنيها وضمها، 
ليستقر بها الحال 

أخيرًا لدى إحدى 
املمرضات.

بغداد / محمد سامي

مع��������روف أن اإلقب��������ال على أي مش��������روع 
من املش��������اريع االس��������تثمارية في العراق 
يرتب��������ط بش��������روط واج��������ب توفرها في 
تتمك��������ن  املتقدم��������ة، وعندم��������ا  الش��������ركة 
األخيرة من كس��������ب هذا املش��������روع فمن 
الواج��������ب أن تقدم خطاب ضمان بمبلغ 
)%5( م��������ن املبلغ الكل��������ي لقيمة  يق��������در ب��

العقد للدائرة صاحبة املشروع.
 ويتحدث قضاة عن ش��������روط خطابات 
الضم��������ان وأنواعه��������ا، مش��������يرين إلى أن 
عملي��������ات تزوي��������ر كثي��������رة طالته��������ا كان 
الضحايا في معظمها دوائر ومشاريع 

حكومية.
وق��������ال القاض��������ي جب��������ار الام��������ي عضو 
محكم��������ة  ف��������ي  االس��������تئنافية  الهيئ��������ة 
اس��������تئناف الك��������رخ إن "قان��������ون التجارة 
العراق��������ي ع��������ّرف خطاب الضم��������ان على 
د يصدر من مصرف 

ّ
أنه عبارة عن تعه

بناًء على طلب من شخص بدفع مبلغ 
معني لش��������خص ثاٍن خال فترة معينة 
مثبت��������ة داخل الخط��������اب ويحدد الطلب 

الذي صدر من أجله الخطاب".
واضاف الام��������ي أن "خط��������اب الضمان 
هو عم��������ل مصرفي تقوم ب��������ه املصارف 
األهلي��������ة أو الحكومية بن��������اء على طلب 
من قبل ش��������خص او ش��������ركة مقبلة على 
إبرام عقد مع دائرة حكومية بعد طلب 

األخيرة ضمان تنفيذ املشروع".
وفي ما يخص أنواع خطابات الضمان 
أك��������د الامي في حديثه إلى "القضاء" أن 

"هناك أنواع��������ا عديدة منه��������ا خطابات 
الضم��������ان املهني��������ة وخطاب��������ات ضمان 
الس��������فن وإخ��������راج البضائ��������ع  مغ��������ادرة 
اإلي��������داع وخطاب��������ات الضمان  ونظ��������ام 

الداخلية والخارجية وغيرها".
وبشأن شروط خطاب الضمان أوضح 
الام��������ي ان "خط��������اب الضم��������ان الصادر 
م��������ن املص��������رف س��������واء كان حكوميا أو 
أهليا له ش��������روط عدة منها أن يحتوي 
عل��������ى تاري��������خ نف��������اد، وكذلك ف��������ي حال 
طلب الجهة املس��������تفيدة من املصرف أن 
تصادر املبلغ وتحويله الى حس��������ابها 
فاب��������د ان يت��������م ذلك دون قيد او ش��������رط 
وليس للمصرف الح��������ق في ان يتدخل 
او يمنع عملية تحويل املبلغ وال حتى 

السؤال عن السبب".
وذكر الام��������ي "بمجرد ان تطلب الجهة 
املس��������تفيدة تحوي��������ل املبل��������غ له��������ا يقوم 
خط��������اب  م��������ادام  بتحويل��������ه  املص��������رف 
الضم��������ان س��������اري النف��������اذ ضم��������ن املدة 
املعينة اما اذا تجاوز املدة فيسقط حق 

الجهة املستفيدة باملطالبة".
وفيم��������ا إذا تخللت خطاب��������ات الضمان 
ح��������االت تزوي��������ر، م��������ن جانب��������ه يوضح 
القاض��������ي ح��������ارث عبد الجلي��������ل قاضي 
محكمة تحقيق الكرخ إن "حاالت تزوير 
عديدة طالت خطابات الضمان املقدمة 

من قبل الشركات أو األشخاص".
ولف��������ت إل��������ى أن "قضاي��������ا تزوي��������ر ه��������ذه 
الخطابات تتوزع عل��������ى أكثر من مادة، 
ف��������إذا كان الخطاب ص��������ادرا من مصرف 
حكومي فأن تزويره يدخل ضمن تزوير 

املحررات الحكومية، أما إذا كان صادرا 
عن مص��������رف أهلي ف��������أن تزويره يدخل 

ضمن تزوير املحررات الخاصة".
وأض��������اف عب��������د الجلي��������ل ف��������ي حدي��������ث 
إل��������ى "القض��������اء" أن "هن��������اك طرقا عديدة 
الكتشاف خطاب الضمان املزّور، فعند 
مرحل��������ة تدقي��������ق األوراق املقدمة ُيطلب 
صح��������ة ص��������دور الخطاب م��������ن املصرف 
فيتض��������ح أحيانًا ان هذا الخطاب املقدم 

مزور وليس له عاقة باملصرف".
وأف��������اد بأن "عملية التزوير قد تكش��������ف 
أيض��������ًا بع��������د اإلخ��������ال بعملي��������ة انجاز 
املشروع وبعد رجوع الجهة املستفيدة 
وهي في الغالب تك��������ون جهة حكومية 
إلى املصرف لغرض مصادرة الضمان، 
يتض��������ح ان ه��������ذا الخطاب املق��������دم مزور 
عملي��������ة  تعتب��������ر  الحالت��������ني  كا  وف��������ي 
التزوي��������ر متوفرة س��������واء قبل س��������ريان 
املشروع على الش��������ركة او بعد الشروع 

في انجازه".
وفي ما يخص اإلج��������راءات التحقيقية 
وآليته��������ا، يق��������ول عبد الجلي��������ل إن "حق 
تقديم الشكوى في حال وجود مخالفة 
ه��������و للجه��������ة املس��������تفيدة م��������ن خط��������اب 
الضمان وعل��������ى األغلب تك��������ون جهات 

حكومية".
ويضي��������ف أن "املحكم��������ة ت��������دون أق��������وال 
بصفت��������ه  للدائ��������رة  القانون��������ي  املمث��������ل 
مش��������تكيا وتقوم بإجراءاتها في عملية 
التحقي��������ق وتس��������تمع الى اق��������وال املتهم 
وبع��������ده تحيل املحكم��������ة املبرز الجرمي 
واملته��������م الى األدل��������ة الجنائي��������ة إلجراء 

املضاه��������اة عم��������ا إذا كان هو من من قام 
بعملية التزوير".

وافص��������ح عب��������د الجلي��������ل ع��������ن "وج��������ود 
مجامي��������ع تق��������وم بتقديم ع��������روض على 
الش��������ركات بعض من خطابات الضمان 
املقدمة يصل الى املليارات من مصارف 
م��������ن دون أن يودعوا املبالغ فيها مقابل 
نس��������بة تكاد تكون %1 من قيمة خطاب 

الضمان".
ويروي أن "في إحدى الدعاوى املنظورة 
قام ممثل شركة بتقديم خطاب ضمان 
لدائرة حكومية لغرض القيام بمشروع 
وبعد أن اخل في العقد ش��������رعت الدائرة 
بمص��������ادرة خط��������اب الضم��������ان واتضح 
بعده��������ا ان هذا الخطاب مزور مع العلم 
ان الدائ��������رة الحكومي��������ة قام��������ت بجل��������ب 
صح��������ة الصدور من املصرف عن طريق 
معتم��������د الدائرة وبعد ان تم اس��������تدعاء 
املوظف املعتمد قال ذهبت الى املصرف 
وكان بصحبتي صاحب الش��������ركة وتم 
الترحيب م��������ن قبل الح��������رس وموظفي 
املص��������رف بنا وجلس��������ت داخل املصرف 
وق��������ام الش��������خص بإكم��������ال اإلج��������راءات 
ومن ثم عاد بصح��������ة الصدور فأتضح 
ت��������ورط موظفني داخل املصرف في هذه 

العملية".
كما لفت عب��������د الجليل إلى "وجود عدة 
عملي��������ات تزوير لخط��������اب الضمان من 
خال اس��������تخدام مستمس��������كات مزورة 
من جنسية وشهادة الجنسية والسكن 
فيك��������ون املتق��������دم للعق��������د هو ش��������خص 

وهمي وليس له وجود".

مل يسلم من عمليات التزوير وأغلب الضحايا الدوائر احلكومية

خطاب الضمان تعهد بأموال مرهونة تتقدم 
به الشركات لضمان إكمال المشاريع

التشريع يضع بائع ملك الغير أمام 
مسؤولية مدنية وأخرى جزائية

■ صورة حديثة للطفلة وهي تنعم بصحة جيدة بعد أن ضمتها المحكمة الى عائلة مناسبة
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"أبو آمنة": تواصلنا بالتليغرام واستخدمنا الرموز أسماًء للمناطق واألسلحة وفخخنا "كرة قدم"

أمير قاطع أبو غريب يروي عشرات العمليات اإلرهابية أبرزها تفجير الشورجة

بغداد / سيف محمد

ُيصّن��������ف اإلرهابي املكن��������ى "أبو آمنة" 
أحد أخطر اإلرهابيني في ما يس��������مى 
ب�"والي��������ة بغداد" حيث ش��������غل منصب 
"أمير قاطع ابو غريب" وكّون مفرزتني 

للقيام بالعمليات اإلرهابية.
قام بالعديد من العمليات اإلجرامية 
أبرزها اس��������تهداف س��������وق الش��������ورجة 
وعمليات قتل للمواطنني واستهداف 
للسيطرات العسكرية في مناطق أبو 
غريب وبقي��������ة أنح��������اء العاصمة، كما 
عم��������ل على تطوير العبوات الناس��������فة 
حت��������ى تمكن م��������ن تصنيع عب��������وة من 
مادة "الكلور" كانت معدة الستهداف 

إحدى مناطق العاصمة بغداد. 
يق��������ول اإلرهاب��������ي املكن��������ى "أب��������و آمنة" 
خال اعترافات��������ه أمام قاضي محكمة 
التحقيق املركزي��������ة: "اعتقلت ملدة عام 
واحد ل��������دى الق��������وات األميركية وبعد 
خروجي م��������ن الس��������جن التقيت بأحد 
األشخاص والذي عن طريقه انتميت 

لتنظيم داعش".
ويضيف "كنت أسكن قضاء أبو غريب 
حتى انتقلت إلى الفلوجة بعد سقوط 
املوصل ألرّدد البيعة إلى املدعو )ابو 
عبد الله( الذي يشغل منصب الحاكم 
الش��������رعي ملناط��������ق الفلوج��������ة والكرمة 
والسجر وهناك انتميت إلى التنظيم 

فعليًا ومارست العمل اإلرهابي".
وبني أب��������و آمنة "بعد ذل��������ك طلب منى 
مس��������ؤول قاطع أب��������و غري��������ب الرجوع 
والعمل ضمن القاطع وبعدها رجعت 

الى املدينة والتقي��������ت بأفراد مفرزتي 
حي��������ث عملنا على تقس��������يم ابو غريب 
إل��������ى عدة قواطع للعمل"، مش��������يرًا إلى 
أن "أفراد املف��������رزة الذين يعلمون معي 
يجهلون اسمي وأي شيء عني سوى 
الكنية التي عرفت به��������ا"، مؤكدًا "إني 
كن��������ت أتنقل بواس��������طة هوي��������ة أحوال 

مدنية مزورة تحمل اسم شقيقي".
وعن األعم��������ال اإلرهابية التي نفذها، 
تاب��������ع أبو آمنة "بدأنا العمل في قاطع 
أبو غريب ونفذنا العديد من العمليات 
واملعدات تصل  األس��������لحة  وأصبحت 
إلين��������ا عن طري��������ق الفلوج��������ة والكرمة 
بواسطة أش��������خاص يحملونها سيرًا 

على األقدام مرورًا بطرق نيسمية".
ولفت إل��������ى أن "احد قي��������ادات التنظيم 
بدأ بإرس��������ال أرقام هوات��������ف لي تعود 
باالنضم��������ام  يرغب��������ون  ألش��������خاص 
للتنظي��������م وممارس��������ة العم��������ل لغرض 
اللقاء بهم لتقيي��������م مدى صاحيتهم 

للعمل". 
 ويذك��������ر اإلرهابي أن "القوات األمنية 
ألق��������ت القبض عل��������ى اف��������راد مفرزتي 
الس��������ابقة الت��������ي كان��������ت تعم��������ل معي 
لكن��������ي  أش��������خاص   4 م��������ن  واملكون��������ة 
اس��������تطعت اله��������رب وب��������دأت بالتنقل 
حتى أن��������ي لم اس��������تقر أو اس��������كن في 

منزل".
ويس��������تطرد اب��������و امن��������ة "اتخ��������ذت من 
األنهار )املب��������ازل( ماذًا لي أنام فيها 
ليًا واستيقظ صباحا ملزاولة العمل 
في األي��������ام االعتيادية ف��������ي حال عدم 
وجود توقيت لتنفيذ عملية"، مؤكدًا 

انه ل��������م يلتق بأفراد عائلته منذ أربع 
س��������نوات وليس لديهم علم بما يقوم 
به لكنهم يعلمون فقط بأنه مطلوب 

للقوات األمنية.
وع��������ن االحتياط��������ات الت��������ي كان يقوم 
ماحقت��������ه  خش��������ية  االرهاب��������ي  به��������ا 
والقبض عليه أجاب "كنا نس��������تخدم 
برنامج التواصل )التيليغرام( ألجل 
التواصل فيم��������ا بيننا كونه متعارفا 
عليه ب��������ني افراد التنظيم من الصعب 
اختراق��������ه فض��������ًا ع��������ن أن��������ي ل��������م اق��������م 
باالتصال بواس��������طة املوبايل إال عند 
الضرورة القصوى خوفًا من التعرف 
علي وماحقتي وكذلك حرصت على 
عدم التقاط الصور حتى ان األجهزة 
االمني��������ة بحث��������ت ع��������ن ص��������وري ولم 

تحصل على أي شيء".
ويس��������هب اإلرهاب��������ي أب��������و آمن��������ة في 
الحديث عن ابرز العمليات اإلرهابية 
التي نفذه��������ا وأف��������راد مفرزتيه ولعل 
أبرزها "اس��������تهداف س��������وق الشورجة 
في بغداد بواسطة زرع عبوة ناسفة 
أس��������فل أحد األكش��������اك وتفجيرها عن 
بعد"، فيما يذكر عملية أخرى تتعلق 
م��������زدوج لنق��������اط تابع��������ة  ب�"بهج��������وم 
للجي��������ش العراق��������ي ف��������ي أب��������و غريب 
باالتف��������اق مع مفرزة اخرى عن طريق 
املراس��������لة بالهات��������ف وتحدي��������د وقت 
واحد للهج��������وم وبالفعل ت��������م تنفيذ 

العملية".
وي��������روي أبو آمن��������ة تفاصي��������ل عملية 
أخ��������رى "قمن��������ا باس��������تهداف منزل��������ني 
يع��������ودان ملواطن��������ني في أب��������و غريب"، 

"اوام��������ر ص��������درت  ب��������أن  أف��������اد  حي��������ث 
بضرورة تصفية من في هذه املنازل 
بتهم��������ة التعاون مع الق��������وات االمنية 
وبالفع��������ل تم تحدي��������د موعد الهجوم 

وتم قتل 4 فتيات ضمن العملية".
"أوام��������ر  أن  إل��������ى  اإلرهاب��������ي  وين��������وه 
صدرت بتش��������كيل مف��������رزة أخرى في 
منطقة حي الجامعة لتوسعة نطاق 
العملي��������ات وت��������م تكليف��������ي الختب��������ار 
أعضاء هذه املفرزة وبالفعل زودتهم 
بعبوات ناسفة وأسلحة بغية تنفيذ 
عمليات ف��������ي بغداد"، مش��������يرًا إلى أن 
"م��������ن ب��������ني ه��������ذه العملي��������ات التي تم 

تنفيذها اس��������تهداف دورية للشرطة 
في منطق��������ة الغزالية بعبوة ناس��������فة 
موضوعة داخل كرة للقدم تم رميها 
عل��������ى الدورية من فوق الجس��������ر الذي 
كانت أس��������فله"، ويضي��������ف أن "املفرزة 
نف��������ذت أيض��������ًا عملية تفجي��������ر عبوة 
ناسفة داخل حافلة لنقل الركاب في 

منطقة ساحة عدن في بغداد".
وع��������ن تقس��������يم املناطق إل��������ى قواطع 
يق��������ول  املف��������ارز اإلرهابي��������ة  بحس��������ب 
اح��������د  م��������ن  "توجيه��������ات ص��������درت  إن 
القيادات بضرورة تقس��������يم املناطق، 
وان نس��������تخدم رموزا أو الغازا أثناء 

تواصلنا وكذلك األسلحة والعبوات 
يرمز لها برموز أو الغاز معينة مثا 
صندوق طماطة يعني عبوة ناسفة 

وكذلك الحال مع بقية األسلحة".
وتح��������دث أمير قاطع أب��������و غريب عن 
عملي��������ة انتحاري��������ة كان مخططا لها 
لكنها فش��������لت، يقول "اتصل بي أحد 
قيادات التنظيم واخبرني بأنه أرسل 
ل��������ي انتحاريني اثنني بغية إيصالهم 
إلى الطريق الس��������ريع )بغ��������داد � حلة( 
لكن��������ي تعذرت لصعوب��������ة إيصالهم"، 
متابعًا "أرجعت االنتحاريني وأخذت 
األحزم��������ة الناس��������فة وت��������م تحويله��������ا 

إلى عبوات ناس��������فة واستهدفنا بها 
دوريات تابعة للجيش العراقي".

وعن العملي��������ة التي كان مخططا لها 
الس��������تهداف املواطنني بمادة الكلور، 
أوضح اإلرهابي "تم تزويدي بجهاز 
هارد يوجد فيه تفاصيل وإجراءات 
صنع العبوات الناسفة من قبل احد 
أف��������راد التنظي��������م بغي��������ة التعل��������م على 
"بالفعل  كيفية صناعتها"، ويضيف 
بدأت بصناع��������ة العبوات حتى صدر 
توجي��������ه من احد القي��������ادات بضرورة 
تطوي��������ر العمل وتنفي��������ذ عملية اكبر 
حتى وقع االختيار على صنع عبوة 

من مادة الكلور".
واردف قائ��������ا "ت��������م ارس��������ال خطوات 
برنام��������ج  طري��������ق  ع��������ن  صناعته��������ا 
التليغرام فذهبت بعدها الى الكرادة 
واش��������تريت مس��������حوق الكلور ومواد 
أخرى تخل��������ط معه وصنع��������ت عبوة 
صغيرة على س��������بيل التجربة وفعا 
تم تجربتها في منطقة ريفية ضمن 
مناط��������ق ابو غريب وكان��������ت النتيجة 

غير مرضية".
وأض��������اف "بعد مراس��������ات مع خبير 
ف��������ي التنظي��������م قمت بصناع��������ة عبوة 
اكب��������ر وبكمي��������ات أكبر وكن��������ا نخطط 
الس��������تهداف إح��������دى مناط��������ق بغداد 
وتم تحديد موع��������د لتنفيذ العملية"، 
لكن اإلرهابي يس��������تدرك بأن "قوة من 
استخبارات لواء 24 الجيش العراقي 
ألقت القب��������ض علي وأف��������راد مفرزتي 
بكمني اعد لنا خا تجمعنا في احد 

األماكن".
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لص جنده تاجر مخدرات في سجن بلجيكي ليصبح إرهابيا في العراق وسوريا

 

 

ل��������م يك��������ن ط��������ارق البلجيكي ه��������و الوحيد 
الذي يقنعه رش��������يد التونسي باالنضمام 
لتنظي��������م داع��������ش ب��������ل كم��������ا ق��������ال لقاضي 
التحقيق املختص بقضايا اإلرهاب الذي 
رافقناه أثناء التحقيق أن التونس��������ي كان 
يتوس��������ط حلق��������ة في الس��������جن يغ��������رر بهم 
"للجه��������اد والدولة اإلس��������امية" في العراق 

وسوريا.
أبو حم��������زة البلجيكي أو ط��������ارق جدعون 
أو أب��������و عود الجديد، في إش��������ارة إلى عبد 
الحميد أبا عود، الزعيم املفترض للفريق 
ال��������ذي نفذ هجم��������ات في باري��������س نوفمبر 
2015، يق��������ول "بع��������د انته��������اء مدة الس��������جن 
التي دامت سنة واحدة التقيت بمجموعة 
ممن كانوا معي في الحبس، واتفقنا بعد 
جلس��������ات لتعلم أح��������كام الدي��������ن والجهاد 
أن نتوج��������ه إلى س��������وريا لانضمام فعليا 
للتنظيم واملش��������اركة في القتال وكان هذا 

في العام 2014".

السفر إلى سوريا
"كنا نحن أربعة قد قررنا أن نس��������افر إلى 
س��������وريا، أنا ورضوان الحج��������اوي وفؤاد 
ب��������ن جدو بلجيكيون م��������ن أصول مغربية 
ولطف��������ي أوم��������ر بلجيكي جزائ��������ري" يقول 
طارق، ويضيف أن "رضوان ولطفي قاما 
بالس��������فر قبلنا وصرن��������ا نتواصل معهما 
ملعرفة كيفية الوصول، فأخبرانا بأن كل 
م��������ا علينا هو الوصول الى تركيا وهناك 

من سيتكفل بإيصالهما إلى سوريا".
"قصدنا أنا وفؤاد مطار شارل البلجيكي 
-يكم��������ل ط��������ارق- وحجزن��������ا تذكرتني إلى 
روماني��������ا ومنها الى تركي��������ا، انتقلنا من 
أس��������طنبول إلى أنقرة و منها إلى مدينة 
"أورفة" الحدودية مع س��������وريا، كانت كل 
تحركاتنا بمش��������ورة رضوان الذي زودنا 
برق��������م هات��������ف لش��������خص يدع��������ى إبراهيم 
الشيش��������اني ال��������ذي تكف��������ل بنقلن��������ا إل��������ى 

األراضي السورية".

"وبع��������د ي��������وم قضيناه ف��������ي اح��������د فنادق 
مدينة أرفة نقلنا إبراهيم الشيشاني الى 
مجموعة من الس��������وريني قاموا بإدخالنا 
الى األراضي السورية مشيا على األقدام 
إل��������ى أن وصلنا إلى مضاف��������ة، مكثنا بها 
س��������اعة قبل أن ينقلونا وآخرين بباصات 
إل��������ى مضافة أخرى، ومنها إلى معس��������كر 

في مدينة الرقة السورية.
"أس��������بوعان هي املدة التي قضيناها في 
املعس��������كر"، يضيف ط��������ارق "تعلمنا فيها 
بعض األحكام الدينية وفنون استعمال 
األسلحة املختلفة، وفي نهاية األسبوعني 
طلب��������وا من��������ا أن نبايع الخليف��������ة ابو بكر 
البغدادي وهو ما فعلناه، ثم انتقلنا إلى 
معس��������كر آخر في مدين��������ة الطبقة إلكمال 
التدريبات العسكرية على يد "أبو قسورة 
)أب��������ي حمزة  الس��������وري" ال��������ذي كنان��������ي ب�
البلجيكي(، قضينا أس��������بوعني كذلك في 

هذا املعسكر".

وبع��������د إكم��������ال التدريبات، يق��������ول طارق 
"أعادون��������ا إل��������ى مدين��������ة الرق��������ة وأخبرنا 
أب��������و قس��������ورة بأنكم��������ا جندي��������ان للدولة 
اإلسامية في والية الرقة ملحاربة الكفار 
وخصص��������ت ل��������ي كفال��������ة مقداره��������ا "100 
دوالر" ش��������هريا وكان واجب��������ي األول هو 
املرابطة على الحدود السورية التركية". 

معارك كوباني 

يكمل اإلرهاب��������ي "عند اندالع املعارك في 
مدين��������ة كوباني أرس��������لت م��������ع مجموعة 
مل��������ؤازرة التنظيم ضد الق��������وات الكردية، 
لم أكن أملك غير س��������اح رشاش وبقيت 
ليوم��������ني ف��������ي كوبان��������ي وبعده��������ا تم��������ت 

إعادتنا إلى مدينة الرقة.
وبعد العودة من كوبان��������ي، يقول طارق 
البلجيكيني  برفقائ��������ي  أتص��������ل  "ص��������رت 
واتفقنا أن نذهب معًا إلى والية حمص 

الخاف��������ة( و  ال��������ى )جي��������ش  لانضم��������ام 
الذي يعرف ب��������� "دابق" كونه أعلى من أي 
فصيل داخل التنظيم واملسؤول عنه هو 
وزير الحرب ف��������ي التنظيم، وبعد تقديم 
طلب ملس��������ؤوله بالفعل تم قبولنا ضمن 

الجيش".

مدرب ألشبال الخالفة 

"بع��������د هزيمتنا في كوبان��������ي التي عدت 
إليها مرة أخرى، -يكمل البلجيكي- طلب 
مني العودة الى مدينة الرقة لإلش��������راف 
على تدريب أكثر من ستني ممن نسميهم 
أعمارهم  وتت��������راوح  الخاف��������ة  بأش��������بال 
بني الثامن��������ة والثالثة عش��������ر، وتتضمن 
التدريب��������ات اللياقة البدنية واس��������تعمال 
األس��������لحة الخفيفة، وكان أغلب األطفال 

من أبناء املهاجرين والسوريني.

الدخول إلى الموصل 

"منتصف ع��������ام 2015 طلب من��������ا االنتقال 
إل��������ى مدينة املوصل"، يضي��������ف البلجيكي 
"وبالفع��������ل تم إدخالنا عب��������ر منفذ البعاج 
ومنه��������ا إل��������ى تلعف��������ر وبعده��������ا قصدن��������ا 
محافظ��������ة صاح الدي��������ن، وش��������كلنا فيها 
فرقة تدع��������ى: فرق��������ة ابو معتز القريش��������ي 
وهي فرقة خاصة باملهاجرين وترأس��������ها 

" أبو علي الشيشاني".
ويكمل طارق "أصبت بقدمي وكتفي أثناء 
تواج��������دي في منطق��������ة الحراريات، ونقلت 
عل��������ى أثره��������ا إل��������ى مستش��������فى الحويجة 
وبعده��������ا الى مستش��������فى والي��������ة نينوى، 
وعن��������د إتم��������ام معالجت��������ي وألن الق��������وات 
العراقي��������ة ح��������ررت اغل��������ب مناط��������ق صاح 

الدين نقلونا الى محافظة األنبار". 
"تركز وجودنا )فرقة أبو معتز القريشي(  
في قضاء هيت بعد معارك الرمادي إال أن 
تقدم القوات العراقية وتحريرها للقضاء 
اضطرنا للع��������ودة إلى املوصل لتش��������كيل 
خط��������وط الص��������د في جن��������وب نين��������وى في 

القيارة"، بحسب قوله.

تحرير الموصل والخالفات في التنظيم 

يسترس��������ل البلجيك��������ي "اضطرن��������ا تقّدم 
القوات العراقية في محافظة نينوى إلى 

الرجوع إلى الخلف في كل مرة يفرضون 
س��������يطرتهم على أحياء املدين��������ة، إلى أن 
حوصرنا في الجان��������ب الغربي منها أو 

ما يعرف بالجانب األيمن".
"عن��������د وصول الق��������وات العراقية للجانب 
ط��������ارق  -يكم��������ل  املوص��������ل  م��������ن  األيم��������ن 
حديث��������ه- انقس��������منا داخ��������ل الفرق��������ة إلى 
خيارين أنا ومع��������ي رفاقي البلجيكيون 
قررن��������ا اله��������روب إال أن ش��������خصا يدع��������ى 
القاض��������ي الش��������رعي رف��������ض االنس��������حاب 
وهددن��������ا بالعقاب، وطل��������ب منا أن نكون 
انغماس��������يني "انتحاريني"  ونبقى نقاتل 

حتى الشهادة".
يق��������ول "اقتن��������ع بعضنا ب��������كام القاضي 
والبع��������ض اآلخ��������ر ه��������رب باتج��������اه النهر 
ومنه إلى بادوش وتلعفر، وبعد اشتداد 
القص��������ف تفرقنا وأختبأت أن��������ا في أحد 
البي��������وت بمنطق��������ة امليدان إل��������ى أن تمت 
محاصرت��������ي بالكام��������ل م��������ن قب��������ل جهاز 
مكافحة اإلرهاب العراقي وألقي القبض 

علي وكان ذلك بتأريخ 2017/7/13".

تحشيد إرهابيين أجانب

ول��������م يك��������ن دور أب��������و حم��������زة البلجيك��������ي 
مقتصرًا على القتال فقط، بل كان مسؤواًل 
ع��������ن خايا ف��������ي أورب��������ا ويق��������وم بالدعوة 
ال��������ى القي��������ام بعمليات إرهابي��������ة في أوربا 
وأمي��������ركا ويدعو املس��������لمني األجانب إلى 

القدوم لسوريا والعراق.
 يق��������ول ط��������ارق "قم��������ت بتصوي��������ر مقاط��������ع 
فيديوية من املوصل أدعو فيها املجاهدين 
في أوروب��������ا خاصة في فرنس��������ا وبلجيكا 

للقيام بعمليات انتحارية".
يذكر أن البلجيكي يع��������د أبرز اإلرهابيني 
األجه��������زة  تتابعه��������م  مم��������ن  األوربي��������ني 
وأص��������درت  األوربي��������ة،  املخابراتي��������ة 
أكثر  والفرنسية  الحكومتان والبلجيكية 
من بيان بما يخ��������ص مقتله أو عن عودته 
إلى أوربا، ما جعل الس��������لطات الفرنس��������ية 
تنشر صوره وتطلب املساعدة في القبض 
علي��������ه، وأبلغ أح��������د املوظفني ف��������ي محطة 
قطارات فرنس��������ية الس��������لطات أنه ش��������اهد 
شخصا بنفس مواصفاته يستقل القطار 
ما جعل الش��������رطة الفرنسية تقوم بإجاء 
محطة قطارات شمال باريس يوم 30 أيار 

املاضي.

بغداد / حيدر زوير

بلجيكي من أصوٍل مغاربية، 
ابتدأ حياته لصًا فجنده 

بائع مخدرات تونسي 
لتنظيم "داعش" بعد أن 

التقيا في سجن بمدينة 
"ليج" البلجيكية، األول 

يقضي حكما لسرقة سوبر 
ماركت والثاني لبيعه 

املخدرات؛ تعارفا وصار 
التونسي يحدث طارق 

حكيم احمد -والذي يعرف 
بأبي حمزة البلجيكي الذي 

قبضت عليه القوات املسلحة 
العراقية أثناء تحرير أيمن 
املوصل- عن تنظيم داعش 

وجهاد الكفار وضرورة 
الهجرة إلى سوريا والعراق 

للمشاركة في نصرة التنظيم 
والدين.

الــــكــــلــــور غــــــــاز  بـــــاســـــتـــــخـــــدام  ــــــداد  ــــــغ ب ـــــــاب جمــــــــــزرة يف  ـــــــك الرت ــــط  ــــط خ

■ اإلرهابي البلجيكي طارق جدعون ماثا أمام القضاء/ عدسة حيدر الدليمي ■ البلجيكي يحث من الموصل للقيام بعمليات ارهابية في اوربا



حوار خاص

أجرى الحوار / حيدر زوير

*  نريد اأن نتعرف على املعهد الق�ضائي 
تاأريخيًا ومّم يتكون؟

-  تأس��������س املعهد ع��������ام 1976 بموجب 
قانون رقم 33 وكان تابعا لوزارة العدل 
وبعد التغيير في العام 2003 وتشكيل 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى واس��������تقال 
القضاء عن الس��������لطات األخرى تحولت 
املحاكم ودوائر مجلس القضاء األعلى 
إل��������ى االس��������تقالية باس��������تثناء املعه��������د 
القضائي بق��������ي ف��������ي وزارة العدل على 
مدى كل هذه الس��������نوات بع��������د التغيير، 
حت��������ى جاء القانون ذو الرقم 70 لس��������نة 
2017 ال��������ذي بموجب��������ه تم ض��������م املعهد 
القضائي إلى مجلس القضاء األعلى. 

* ماذا تعني هذه اخلطوة؟
- حققت هذه اخلطوة ما كان ينبغي أن 
يحصل منذ عام  2003، املعهد اآلن في 

مكانه الصحيح، فمن عير املعقول أن 
تبقى املؤسسة املسؤولة عن تخريج 

القضاة خارج إطار القضاء.

* ملاذا مل يح�ضل هذا منذ وقت اأبعد؟
- هنال��������ك أس��������باب عدي��������دة حالت دون 
ذلك، منها تنظيمية وأخرى سياسية، 
وتنبغي اإلشارة إلى أن مجلس القضاء 
األعلى ومنذ اليوم األول النفصاله عن 
وزارة الع��������دل وإلى أن صدر قانون ضم 

املعهد كان يطالب بضمه اليه.

*  ملاذا ترون اأن جمل�س الق�ضاء الأعلى 
هو املكان ال�ضحيح للمعهد على الرغم من 
اأن الأخري كان على مدى ثالثة عقود يف 

وزارة العدل وهو يخرج ق�ضاة مهمني 
ويقوم بعمله؟

- أس��������اتذُة املعه��������د م��������ن القض��������اة حتى 
عندما كان ضمن وزارة العدل، وطابه 
يتخرج��������ون ليعمل��������وا في املؤسس��������ات 
القضائية، فما ه��������ي عاقة هذا املعهد 
ب��������وزارة العدل في دولة فيها فصل بني 

السلطات واستقال للقضاء.
 

* هل ما زالت هناك دوائر اأو موؤ�ض�ضات 
ترون اأنها ينبغي اأن ت�ضم اىل جمل�س 

الق�ضاء الأعلى ؟
ج: نع��������م هنال��������ك دوائر عدلي��������ة ك�"دائرة 
التنفيذ" هي األخرى التي نرى ضرورة 
ف��������ي ضمها فهي املؤسس��������ة املس��������ؤولة 
عن تنفيذ الق��������رارات القضائية، وألنها 

ليس��������ت ضمن مجلس القضاء فأحيانا 
يحص��������ل تلك��������ؤ ف��������ي تنفي��������ذ األح��������كام 
القضائية رغ��������م ان هذه األحكام ملزمة 
التنفيذ، والحك��������م عندما يعاني محنة 
ع��������دم التنفيذ نك��������ون أمام مش��������كلة في 
العدالة و لذا قيل ف��������ي املأثور "التنفيذ 

مقبرة األحكام".

* حتما اأن املعهد عندما ان�ضم اإىل 
املجل�س لن يبقى كما هو على امل�ضتوى 

الإداري والتنظيمي واملنهجي، و لنبداأ من 
الإداري؟

- بالفعل كما تقول؛ نحن وجدنا أن عدد 
املوظفني ف��������ي املعهد كبي��������ر إلى درجة 
غي��������ر منطقية، وفضا ع��������ن هذا بعض 
األقس��������ام ت��������م إلغاؤها ألنها س��������ترتبط 
بمثياته��������ا ف��������ي املجلس أما األقس��������ام 
الحالية فهي: قس��������م التس��������جيل وقسم 
الدورات والتدريس��������ات و هي األقس��������ام 
األقس��������ام  ال��������ى  باإلضاف��������ة  الرئيس��������ية 

الساندة كاإلدارية واملالية وغيرهما.

* نعود مرة اأخرى ل�ضياقات الدخول اىل 
املعهد الق�ضائي من خالل ال�ضوؤال عن من 

الذي يتقدم للدرا�ضة يف معهدكم، وما 
ال�ضروط التي ينبغي توفرها فيه؟

- وف��������ق القان��������ون رقم 33 لس��������نة 1976 
مع كل التعدي��������ات التي أجريت عليه 
وهي تعديات لم تمس الجوهر فيه، 
ينبغ��������ي أن يحم��������ل املتق��������دم للمعه��������د 
ش��������هادة البكالوريوس في القانون و 
لديه خدمة تتعلق بالجانب القانوني 
القضائي ال تقل على ثاث س��������نوات، 
أو محام لدي��������ه عمل ال يقل على ثاث 
سنوات مع استحصاله على عدد من 
ش��������رط  القضائية، وهنالك  الق��������رارات 
العمر الذي ينبغي أن يكون محصورا 
بني الثامنة والعشرين واألربعني..  و 
كان من األعراف املعمول بها هو شرط 
الزواج على الرغم من عدم وجود نص 
قانوني بهذا، لكن كما قلت يشكل هذا 
الج��������زء "عرفا" وهو ش��������رط له مبررات 
منطقي��������ة ترتب��������ط بالبع��������د النفس��������ي 
واالجتماع��������ي للقاضي، ب��������ل أكثر من 
ذل��������ك كان املعهد يتحرى ع��������ن املتقدم 
بما فيه��������ا زوجته وأهل زوجته كجزء 
من صيانة هذا املنصب من أي سلبية 
ق��������د تؤث��������ر على عم��������ل القاض��������ي، وأنا 
ش��������خصيا مم��������ن يدعون إل��������ى العودة 

بالعمل بهذا الشرط.

* يالحظ قلة الق�ضاة من العن�ضر 
الن�ضوي، اإىل ماذا تعزو الأ�ضباب؟

- نعم في العام 1986 تقرر منع النساء؛ 
لكن بعد التغيير في العام ألفني وثاثة 

تم إلغ��������اء هذا القرار واآلن هنالك إقبال 
جيد من النساء على االلتحاق باملعهد 

ولدينا مجموعة من القاضيات.
 

* قبل الآلية املعا�ضرة يف القبول وقبل 
تاأ�ضي�س املعهد الق�ضائي كيف كان يتم 

تعيني القا�ضي يف العراق؟
"دورة  كان��������ت هنال��������ك دورة تس��������مى   -
كّتاب الضبط" أي أن يعمل املحامي في 
املحكمة ثاث س��������نوات ويتم ترشيحه 
ومحكم��������ة  االس��������تئناف  رئاس��������ة  م��������ن 
بع��������د إخضاع��������ه الختبارات  التميي��������ز 
مختلف��������ة ويتم تعيين��������ه بصفة "حاكم" 
وه��������و االس��������م ال��������ذي كان يطل��������ق عل��������ى 
القاضي في الس��������ابق، بعد أن يصدر له 

مرسوم جمهوري.

* دعنا الآن نتعرف على رئا�ضة املعهد 
ممن تتكون؟

- هنالك مجلس املعهد والذي يترأس��������ه 
رئيس مجلس القضاء األعلى باعتباره 
رئي��������س محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة  
اإلش��������راف  هيئ��������ة  رئي��������س  وعضوي��������ة 
القاضي ورئيس جه��������از االدعاء العام 
واملدي��������ر العام للمعه��������د عضوا ومقررا 
وه��������ذا املجل��������س يعقد في الش��������هر مرة 

وعند الحاجة.

* الن نريد اأن نتعرف على ما يرتبط 
بالتقدمي والمتحان الذي ح�ضل موؤخرا، 
و لنبداأ باللجنة التي و�ضعت الأ�ضئلة.. مّم 

تكونت؟
- على الرغم أن هذا الس��������ؤال يدخل في 

صميم اإلج��������راءات الخاص��������ة بمنهاج 
ف��������ي  املتبع��������ة  واآللي��������ات  التدريس��������ات 
كيفية اختبار مقياس ومقدار الكفاءة 
العلمي��������ة والقانوني��������ة ل��������دى املتقدمني 

للقبول في املعهد القضائي وال يجوز 
اإلفص��������اح ع��������ن بع��������ض مف��������ردات هذه 
اإلج��������راءات، إال أن��������ه ال ضير من ذكر أن 
أننا بادرنا لوضع ورقة كمشروع لبناء 
خط��������ة تهدف إل��������ى ع��������رض التصورات 
لألهداف الرئيسية التي يهدف املعهد 
ال��������ى تحقيقه��������ا ووضعنا خط��������ة عمل 
لتحقيقه��������ا وق��������د أص��������اب منه��������ج نوع 
األس��������ئلة التي يقتض��������ي أن يتضمنها 
امتحان الكفاءة للمتقدمني للقبول في 
املعهد نصي��������ب من هذه اآللي��������ات بناًء 
عل��������ى توجيه وإش��������راف رئيس مجلس 
القضاء األعلى وتداول األمر مع السادة 
أعضاء مجلس املعهد واستشارة عدد 
من الس��������ادة القضاة املتمرسني وذوي 
الخبرة في املجال القضائي والس��������يما 
التميي��������ز  محكم��������ة  اعض��������اء  الس��������ادة 
االتحادية املوقرة بالتعاون والتنسيق 
مع أس��������اتذة أكاديمي��������ني مختصني في 
حقول القانون بشقيه املدني والجزائي، 
و لذلك ظه��������رت االس��������ئلة التي طرحت 
على املتقدمني للقبول في املعهد تغلب 
عليها الصفة العملي��������ة التطبيقية مع 
الصفة النظري��������ة وبذلك منحنا املتقدم 
لامتحان هامشا واسعا لإلجابة على 
ت��������ه القانونية  األس��������ئلة وإظه��������ار كفاء
العلمي��������ة والعملي��������ة و بالتأكي��������د م��������ن 
تكون لدي��������ه الحصيلة م��������ن املعلومات 
القانونية يكون مؤه��������ا لإلجابة على 

مضمون األسئلة. 

* مباذا اأت�ضم الأ�ضلوب عن باقي الدورات 
ال�ضابقة على م�ضتوى المتحان ؟

- األسلوب الذي تم أتباعه من قبل إدارة 
املعه��������د والقائمني علي��������ه في ما يتعلق 
باالمتح��������ان تضمن محوري��������ن ، االول 
: يتعل��������ق بالجان��������ب املوضوع��������ي وهو 
املتعلق بنوعية األسئلة املطروحة على 
والذي أوضحناه  املتقدمني لامتحان 
في االجابة الس��������ابقة بامتزاج الجانب 
النظ��������ري بالعملي و كم��������ا هو معروف 
كا الجانب��������ني مه��������م لتأهي��������ل للمتقدم 
للقب��������ول في املعه��������د لغرض الدراس��������ة 
ليكون قاضيا كفئا، أما املحور الثاني 
الذي تضمنه أسلوب االمتحان فتميز 
ب��������ه عن الدورات الس��������ابقة ه��������و املحور 
الشكلي أو اإلجرائي حيث اتسم وتميز 
بدق��������ة التنظيم واالنس��������يابية في األداء 
م��������ن توفير املس��������تلزمات اللوجس��������تية 
لامتحان  املتق��������دم  لتمكني  الضرورية 
من اداء االمتحان بيسر وسهولة تميز 
بها عن السنوات الس��������ابقة بالرغم من 

كثرة عدد املمتحنني.

* ما هو عدد املمتحنني وكم �ضيقبل منهم؟
- ع��������دد م��������ن ش��������ارك ف��������ي اداء االمتحان 
الكف��������اءة ه��������و: )1017( أما كم س��������يقبل 

منه��������م فلم يتم تحدي��������د العدد املطلوب 
للقبول حتى اآلن.

* ممن تتاألف جلنة الت�ضحيح وما هي 
الآليات املتبعة يف ذلك؟ 

- إن اآللي��������ات املتبع��������ة ف��������ي التصحيح 
متروكة للجنة االمتحانية وال تتدخل 

إدارة املعهد في عملها.

* من ينجح يف امتحان الكفاءة هل يعني 
تاأهله للدرا�ضة ليتخرج قا�ضيا اأم اأن هنالك 

اختبارا اآخر؟
- لي��������س كل م��������ن ينج��������ح ف��������ي امتح��������ان 
الكف��������اءة س��������وف يقب��������ل ف��������ي املعهد بل 
هنال��������ك معايي��������ر أخرى للقب��������ول منها 
موضوعية وأخرى ش��������خصية تتعلق 
بع��������دم صاحية املتقدم م��������ن عدمه وأن 
املعطي��������ات الت��������ي ذكرناه��������ا معطي��������ات 
موضوعي��������ة وبم��������ا يتناس��������ب والرؤية 
املس��������تقبلية التي يتطل��������ع اليها املعهد 
القضائي وه��������ي إعداد جي��������ل قضائي 
ك��������فء و متمي��������ز علمي��������ا وعملي��������ا من 
املؤهلني لتس��������لم املناص��������ب القضائية 
ف��������ي مج��������ال القض��������اء واالدع��������اء العام 
وتطبيق أفضل املمارسات لغرض رفع 
مستوى الكفاءة في املجالني القضائي 
والقانوني لذلك من ينجح في امتحان 

الكفاءة يخضع الختبار آخر.

* جتربة المتحان هل اأثارت اأفكارا 
حول تو�ضعة القبول اأو الدورات من اأجل 

تخريج ق�ضاة بعدد اأكرب نظرا حلاجة 
العراق ؟

- لقد تضمنت الوثيقة االس��������تراتيجية 
ملجلس القضاء االعل��������ى )2017_2019( 
املعايي��������ر  لتطبي��������ق  طموح��������ة  خط��������ة 
الدولية القانونية في املجال القضائي 
متسقة مع املؤشر العاملي ملا يقتضيه 
أن يك��������ون عليه ع��������دد القض��������اة مقارنة 
بنسبة الس��������كان إذ يبلغ املعدل العاملي 
)6_7( قض��������اة ل��������كل مائ��������ة الف نس��������مة 
وفق��������ا ملؤش��������رات البن��������ك الدول��������ي التي 
تقتبس مدى تقيد دول العالم باحترام 
التش��������ريعات ، حيث يبلغ عدد القضاة 
ف��������ي املحاكم العراقية )1873( ما يعادل 
)خمس��������ة قضاة( لكل مائة ألف مواطن 
املع��������دل  بل��������وغ  لع��������ام 2017 ولغ��������رض 
العاملي يحتاج العراق ما يقارب )450( 

قاضيا.

* الدرا�ضة يف املعهد كم هي مدتها و ما 
هي طبيعتها ؟

- امل��������دة ه��������ي س��������نتان ؛ ي��������درس فيه��������ا 
الطال��������ب اختصاص��������ات مختلف��������ة، في 
الس��������ابق الس��������نة االولى دراسة نظرية 
وفي الثاني��������ة نظري��������ة و تطبيقية، أما 
بع��������د انضمام املعهد ملجل��������س القضاء 
الدراس��������ة  اعتم��������اد  ت��������م  فق��������د  االعل��������ى 
التطبيقي��������ة ال��������ى جان��������ب النظرية ملدة 
س��������نتني ويقس��������م اليوم الدراس��������ي الى 
قس��������مني، االول الصباح��������ي ويقضي��������ه 
الطالب في املحكمة للدراسة التطبيقية 
وف��������ي نهاية الدراس��������ة التطبيقية يقدم 
القاض��������ي تقريرا مفصا عن الطالب، و 
القسم الثاني: املسائي احدهما نظري 
ف��������ي املعهد واآلخر ف��������ي املحكمة برفقة 

قاضي مختص.

* بهذا كم هو وقت الدرا�ضة يف اليوم ؟
- الصباح��������ي يبدأ من الس��������اعة الثامنة 
صباح��������ا ال��������ى الثاني��������ة عش��������ر ظه��������را، 
واملسائي يبدأ من الرابعة إلى العاشرة 

مساء..

* هل تخ�ضع املناهج واملقررات الدرا�ضية 
للمعهد للتغيري والتطوير ؟

- مؤك��������دا ؛ املناه��������ج س��������نويا خاضعة 
للتطوي��������ر بم��������ا يتناس��������ب و التطورات 
العلمية و الحاجة ، فمثا هذه الس��������نة 
ق��������رر مجلس القض��������اء االعل��������ى إدخال 
مادة الجرائ��������م االلكترونية، كموضوع 
مس��������تحدث نظرا لتفش��������ي هذه الحالة، 
التي  القانوني��������ة  النص��������وص  وغي��������اب 
تعالجها، السمة العامة لتوجه مجلس 
القضاء بموضوع املناهج هو التركيز 
عل��������ى البع��������د العمل��������ي و اإلجرائي في 

الدراسة.

* هل يعتمد املعهد الق�ضائي التن�ضيق اأو 
التواأمة مع املعاهد النظرية له يف العامل ؟

- نعم ه��������ذا معمول ب��������ه وحاليا هنالك 
توأم��������ة معمول بها م��������ع معهد القضاء 
الس��������ويدي ، و هنال��������ك عمل على تبادل 
خبرات و دورات بني معهدنا و معاهد 
في بلدان عربي��������ة و اوربية و امريكية، 
و هذه فرصة لإلش��������ارة ال��������ى أن املعهد 
القضائ��������ي في الع��������راق ه��������و واحد من 
أعرق ثاثة معاهد قضائية في العالم 
العرب��������ي ال��������ى جان��������ب املعه��������د املصري 
والسوري، و يكفي للتدليل على منزلة 
القضاء العراق��������ي أن الكثير من البلدان 
العربية تستند الى القرارات القضائية 
العراقية في أحكامها وتعدها كمرجع 

لها.

* من هو الأ�ضتاذ يف املعهد الق�ضائي ؟
متقاع��������دون  قض��������اة  األغل��������ب  عل��������ى   -
و خاص��������ة أعض��������اء محكم��������ة التميي��������ز 
السابقون وأساتذة متقدمون من كلية 

القانون.

* املعهد على مدى عقود هو عائد لوزارة 
العدل والآن  �ضار عائدا ملجل�س الق�ضاء 

العلى ما الذي �ضيتغري على امل�ضتوى 
العملي لأنه يف ال�ضابق كان اأ�ضاتذته من 

جمل�س الق�ضاء كذلك؟
- فضا عما ذكرناه من البعد العلمي 
املس��������تند الى الخبرة العملية هنالك 
م��������ا يرتبط ب��������أن املعهد ص��������ار ضمن 
االجواء القضائية على املس��������تويات 
كاف��������ة، بمعنى أن تصب في دراس��������ته 
الت��������ي  والتص��������ورات  الخب��������رات  كل 
ينتجها العم��������ل القضائي ، و هنالك 
بعد آخر يرتبط بالسلوك القضائي 
وهذه من أهم العناصر التي ال يمكن 
الي جهة أن تدركها كما يدركها أهل 

القضاء.

* املعهد الق�ضائي هل هو خم�ض�س 
لدورات تخريج الق�ضاء واملدعني العامني 

فقط اأم يقيم دورات اأخرى؟
- نعم قد يقيم دورات أخرى فنحن نقيم 
دورات للمديريات واألقسام القانونية 
ف��������ي وزارات و هيئات ال��������دورة من أجل 

تطوير قدراتهم و عملهم.
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* ليس كل من ينجح في امتحان الكفاءة س��������وف يقبل في املعهد بل 
هنالك معايير أخرى للقبول منها موضوعية وأخرى شخصية تتعلق 

بعدم صاحية املتقدم من عدمه.

* أساتذة املعهد من القضاة حتى عندما كان ضمن وزارة العدل، 
وطابه يتخرجون ليعملوا في املؤسسات القضائية، فما هي عاقة 
هذا املعهد بوزارة العدل في دولة فيها فصل بني السلطات واستقال 

للقضاء؟

انض��������م املعهد القضائ��������ي الذي كان ضمن ماكات وزارة العدل إلى مجلس القضاء األعلى بموجب القانون رقم )70( لس��������نة 
2017، و أجرى املعهد بإدارته الجديدة في الس��������ابع من تش��������رين األول أول امتحان كفاءة للمتقدمني للدخول للدراس��������ة في 
املعه��������د للتخ��������رج كقضاة ومدعني عامني، وكانت هذه فرصة للتعرف على املعهد وع��������ن طبيعة التغيير الذي طرأ عليه بعد 
انضمامه ملجلس القضاء األعلى وعن كل ما يرتبط بامتحان الكفاءة األخير، فكان هذا الحوار مع القاضي هاشم الخفاجي. 

املدير العام للمعهد القضائي

مدير عام المعهد القضائي: 
تمحيص في اختيار القضاة وتطوير 

على المناهج

بعد انضمامه إىل جملس القضاء األعلى

الحوار كاما في ما يلي:

* املناهج سنويا خاضعة للتطوير بما يتناسب والتطورات العلمية 
والحاجة فمثا هذه السنة قرر مجلس القضاء األعلى إدخال مادة 

الجرائم االلكترونية، كموضوع مستحدث نظرا لتفشي هذه الحالة، 
وغياب النصوص القانونية التي تعالجها

■ مقر املعهد القضائي في بغداد

القاضي هاشم الخفاجي/ عدسة حيدر الدليمي
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فكرة عن مخصصات الشهادة

رؤية
قانونية

نصت املادة 35 / رابعا من قانون التقاعد املوحد رقم 9 لسنة 2014 
بالفقرة )أ( منها على انه  )يستحق القاضي أو عضو االدعاء أو خلفه 
راتبا تقاعديا بمق��������دار %80 من آخر راتب ومخصصات تقاضاها 
بالخدم��ة عند إحالته على التقاعد على أن ال تتجاوز املخصصات 
%150 م��������ن الراتب الوظيفي( , وذكر هذا االس��������تحقاق في الحاالت 
األربع��������ة املبينة في نص الفقرة املذكورة , وفي الفقرة )عاش��������را( من 
املادة ذاتها منح املشرع للمتقاعد مخصصات للشهادات املبينة في 
الفق��������رات )أ , ب, ج , د( منه��������ا , وجاء في األس��������باب املوجبة للقانون 
ان��������ف الذكر إن تش��������ريعه كان لغرض تحس��������ني الظروف املعيش��������ية 

للمتقاعدين.
ونجد أن النص على االستحقاق الخاص بالشهادات في فقرة الحقه 
عند احتس��������اب الراتب التقاعدي يمثل قيدا على الفقرة املخصصة 
الحتس��������ابه، كم��������ا إن الن��������ص الوارد في الفقرة )عاش��������را( م��������ن املادة 
املذك��������ورة جاء مطلقا واملطلق يجري على إطاقه ما لم يوجد نص 
يقيده , إذ لو أراد املش��������رع أن يتقيد عند احتساب الراتب التقاعدي 
بحدود %150 من املخصصات بما فيها مخصصات الشهادة لنص 
على ذلك بما يش��������ير الى استثناء من حدد مخصصاته بحد معني 
استثناءا من القاعد العامة, كما ه��و الحالة للفقرة )سابعا( من املادة 
ذاتها التي نص املشرع بمقدمتها على عبارة )استثناءا من أحكام 

هذا القانون يستحق ....(.
 كما إن حكمة وفلسفة النص )املتعلقة بمنح مخصصات الشهادة(  
تقتض��������ي القول بض��������رورة إعطاء من يحملون هذه الش��������هادات من 
القضاة وأعضاء االدعاء العام ميزة تتمثل باحتساب مخصصاتها 
بعد اإلحالة على التقاعد لعدم احتسابها لهم أثناء الخدمة، خدمته 
للعل��������م واملعرفة , ولتش��������جيع القضاة وأعضاء االدع��������اء العام على 
تطوي��������ر إمكانياتهم العلمية تحقيقا للمصلح��������ة العامة وتطويرا 
للعمل القضائي بشكله العام، إضافة الى ما تقدم فأن املخصصات 
املمنوحة للقاضي أثناء الخدمة التي يتم احتس��������ابها ضمن راتبه 
الشهري لم تتضمن مخصصات الشهادة وفقا لتفصيل املخصصات 
املشار إليها بقائمة الراتب وان نسبه %150 من املخصصات )التي 
ال يج��������وز تجاوزها( املنصوص عليها في امل��������ادة )35 / رابعا( من 
قان��������ون التقاع��������د املوحد التي يت��������م األخذ بها عن��������د تحديد الراتب 
التقاعدي ال تشمل مخصصات الشهادة, ذلك إن املادة )35 / رابعا( 
من قانون التقاعد املوحد انف الذكر نص فيه على عبارة )أخر راتب 
ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته على التقاعد(، وان 
مخصصات الشهادة التي تم اإلشارة إليها في )35 /عاشرا( منه ال 
تعد من املخصصات التي تقاضاها القاضي وعضو االدعاء العام 
أثناء خدمته الوظيفية وال تدخل أصا ضمن مفردات آخر راتب, كما 
إن الفقرة املذكورة جاءت مطلقة ولم تتضمن أي استثناء وذلك يدل 
على رغبة املش��������رع في احتساب مخصصات الشهادة عند اإلحالة 
على التقاعد بالنسبة للقضاة وأعضاء االدعاء العام لعدم احتساب 
مخصص��������ات تلك الش��������هادة أثناء الخدمة, مما يقتضي احتس��������اب 
الراتب التقاع��������دي للقاضي وعضو االدعاء العام اس��������تنادا للمادة 
)35/ رابعا / أ( من قانون التقاعد املوحد مضافا إليه مخصصات 

الشهادة املنصوص عليها في املادة 
)35/ عاش��������را( م��������ن القان��������ون ان��������ف 
الذكر حت��������ى يصبح مق��������دار الراتب 
التقاعدي للقاضي وعضو االدعاء 
العام بمق��������دار 80 % م��������ن آخر راتب 
ومخصصات تقاضاه��������ا بالخدمة 
عن��������د إحالته على التقاع��������د على أن 
 150% املخصص��������ات  تتج��������اوز  ال 
من الرات��������ب الوظيف��������ي مضافا إليه 

مخصصات الشهادة.

وتذك��������ر تفاصي��������ل الحادث��������ة 
التي اطلعت عليها "القضاء" 
أهال��������ي  أرب��������ك  حادث��������ًا  أن 
املقدادية عندما صحوا على 
)زه��������رة ومنى( وهي  خطف 
لسيدتني  مس��������تعارة  أسماء 
ف��������ي  تعم��������ان  متزوجت��������ني 
الجاموس،  حي��������وان  تربي��������ة 
السيما أنهما معروفتان في 
املنطقة كمربّيات للجاموس، 
متخذت��������ني منه��������ا وحليبها 

وسيلة لكسب العيش.
نهاية الع��������ام تم العثور على 
جث��������ث الضحيت��������ني في أحد 
البس��������اتني العائ��������دة للمتهم 
)ز.ن( الذي أكد أمام أملحكمة 

أن ال شهادة عيانية لديه.
بع��������د العثور عل��������ى الجثتني 
ض��������د  الش��������كوى  طل��������ب  ت��������م 
املتهمني من قبل زوج إحدى 
الضحيت��������ني واب��������ن األخرى. 
دونت أق��������وال املدعني بالحق 
الش��������خصي ال��������زوج واالب��������ن 
ح��������ادث  حص��������ول  وأي��������دوا 
الخط��������ف والقت��������ل اال أنهم��������ا 
أيض��������ا ال يمل��������كان ش��������هادة 

عيانية.
ولم  الش��������هود  أق��������وال  دونت 
تك��������ن له��������م ش��������هادة عيانية 
كذل��������ك على الح��������ادث او ضد 
ادع��������وا  أنه��������م  إال  املتهم��������ني 
لغ��������رض  حض��������ر  املته��������م  ان 

الفص��������ل العش��������ائري في دار 
املخت��������ار ولم يحصل الفصل 

العشائري.
دونت  ال��������ذي  الش��������هود  أحد 
أقوال��������ه أف��������اد بأن��������ه ضاب��������ط 
ش��������رطة في مكت��������ب مكافحة 
جرائ��������م املقدادية وبناء على 
قب��������ل مخبرين  م��������ن  إخب��������ار 
اثنني بوجود جثث في احد 
العث��������ور على  البس��������اتني تم 
جث��������ث النس��������اء متفس��������خات 
وت��������م  اثن��������ان،  وعدده��������ن 
استامها من املدعني بالحق 
الش��������خصي وأخذها لدفنها 

في مقبرة النجف األشرف.
دونت أقوال املتهم )و.ن( بعد 

إلق��������اء القبض عليه واعترف 
بانتمائ��������ه الى تنظيم داعش 
أس��������ماء  وذك��������ر  اإلرهاب��������ي 
املتهم��������ني املاثلني م��������ن أفراد 
الح��������ادث  ف��������ي  التنظي��������م 
موض��������وع الدع��������وى ودونت 
الذي  اآلخ��������ر  املته��������م  اق��������وال 
الى  بانتمائه  بدوره  اعترف 
التنظي��������م اإلرهاب��������ي وقيامه 
باالتفاق مع اف��������راد التنظيم 
ارهابي��������ة  عملي��������ات  بع��������دة 
ح��������ادث خطف وقتل  ومنها 
واغتص��������اب ثاث نس��������اء مع 
س��������رقة خمس��������ة عش��������ر رأس 
م��������ن  جام��������وس لاس��������تفادة 
أموالها في تمويل العمليات 

اإلرهابية.
وأكد املتهم أن أس��������باب هذه 
الجرائم طائفية وكان اعترافه 
بالتحقيق  القائ��������م  أمام  هذا 
التحقي��������ق  قاض��������ي  وام��������ام 
وتراجع ع��������ن االعتراف أمام 
مدعيا  الجناي��������ات  محكم��������ة 

تعرضه للتعذيب واإلكراه.
إج��������راءات املحكمة من خال 
التحقيق ومن وقائع  س��������ير 
والت��������ي  وأدلته��������ا  الدع��������وى 
تمثل��������ت بالنس��������بة للمته��������م 
باعتراف��������ه في كاف��������ة مراحل 
التحقيق والذي تعزز بأصل 
املدع��������ني  وأق��������وال  األخب��������ار 
بالح��������ق الش��������خصي واملتهم 

املفرقة قضيت��������ه )ز. ن( وهي 
أدلة ترى هذه املحكمة بأنها 
كافية ومقنعة للتجريم، فقد 
قررت املحكمة تجريمه وفق 
أح��������كام امل��������ادة الرابع��������ة / 1 
وبدالل��������ة املادة الثانية /1و8 
من قان��������ون مكافحة اإلرهاب 
عن جريمة خطف واغتصاب 
وقتل املجني عليهن وسرقة 
العائد  الجاموس  حيوانات 
له��������م ف��������ي منطق��������ة املقدادية 
– ال��������زور وتحدي��������د العقوبة 

بمقتضاها.
 أما بالنسبة للمتهم صاحب 
البس��������تان فانه اعت��������رف أمام 
القائم بالتحقيق وأنكر أمام 
واملحكمة  التحقي��������ق  قاضي 
املتحصل��������ة ض��������ده  واألدل��������ة 
والحال��������ة ه��������ذه غي��������ر كافية 
لتجريم��������ه لذا قررت املحكمة 
املوجه��������ة  التهم��������ة  إلغ��������اء 
ع��������ن جريم��������ة خط��������ف وقتل 
واغتص��������اب املجن��������ى عليهن 
والس��������رقة  ومن��������ى(  )زه��������رة 
اإلف��������راج عنه وإخاء  وتقرر 
سبيله من التوقيف حاال ما 
ل��������م يكن مطلوب��������ا عن قضية 
أخرى او يوجد مانع قانوني 
يح��������ول دون ذل��������ك وإش��������عار 
قاض��������ي التحقي��������ق باتخ��������اذ 
بحق  القانونية  اإلج��������راءات 
املتهم صاحب البس��������تان عن 
جريمة االنتماء إلى التنظيم 
امل��������ادة  وف��������ق  اإلرهاب��������ي 
الرابع��������ة /1 وبداللة املادة 
قان��������ون  م��������ن   3/ الثاني��������ة 
مكافح��������ة االره��������اب بن��������اء 

على اعترافه.
بإع��������دام  الق��������رار  ص��������در 
حت��������ى  ش��������نقا  املدان��������ني 
جرائمه��������م  ع��������ن  امل��������وت 
وف��������ق امل��������ادة الرابع��������ة من 
اإلرهاب  مكافح��������ة  قانون 
وصدر باالتفاق اس��������تنادا 
ألحكام امل��������ادة 1/182 و.ج 
وجاها  حكم��������ا  األصولية 
والتمييز  للتميي��������ز  قابا 

الوجوبي وافهم علناً.

خمس عمليات رهيبة والضحية سيدتان يف دياىل

جريمة مضاعفة ل�"داعش": خطف واغتصاب
وقتل وسرقة لتمويل الجرائم

بغداد / إيناس جبار 

ال ينفك تنظيم 
داعش اإلرهابي 

عن ارتكاب أبشع 
الجرائم بحق 

املواطنني العزل، 
ففي جريمة حدثت 
منتصف العام في 

املقدادية إحدى 
مناطق محافظة 
ديالى أقدم أفراد 

التنظيم على 
خطف واغتصاب 
وقتل سيدتني مع 

سرقة عدد كبير 
من املاشية لتمويل 
عملياتهم اإلرهابية.

■ جريمة أخرى جديدة لداعش اإلرهابي في ديالى

يقتل زوجته بمعونة أخيه 
"            " تروي سقوط إحدى أكبر ويرمي جثتها في النهر

المضافات اإلرهابية في أبو غريب بغداد / حيدر زوير

ب��������دل أن يتوس��������ط لح��������ل ما 
بينهم��������ا من خاف��������ات أعان 
األخ أخ��������اه على قتل زوجته، 
وفي بيتها حما ش��������ر القتل 
كل��������ه وأوقعاه في جس��������دها 
وقام��������ا  موت��������ا،  الضعي��������ف 
البي��������ت كي  أث��������اث  ببعث��������رة 
يوهم��������وا الجمي��������ع بتعرض 
واختطافها،  للسرقة  البيت 
وبع��������د القتل حم��������ا جثتها 
ليلقياها في النهر لينكشف 
أمرهما لكن لم ينكشف إلى 
اآلن مصي��������ر جس��������د الزوجة 

املقتولة.
بأبويه��������ا  ال��������زوج  أتص��������ل 
ابنتهما  بمرض  وأخبرهما 
الحض��������ور  منهم��������ا  وطل��������ب 
عندها، لم يكن بني األبوين 
وبي��������ت الضحية إال مس��������افة 
الطريق ليجدا أن البيت خال 
من أبنتهما واألثاث مبعثر 
بشكل مريب، أعادا االتصال 
ليخب��������راه  ابنتهم��������ا  ب��������زوج 
بأنهم��������ا ل��������م يجداه��������ا وم��������ا 
ليلتحق  البي��������ت،  حصل في 
بهم��������ا زاعما أن��������ه تركها في 

البيت بوضع صحي سيئ.
بقي األب��������وان بانتظار عودة 
ابنتهم��������ا م��������ن غي��������ر جدوى 
وبعد أس��������بوع م��������ن غيابها، 
وملعرفتهما بوجود مشكات 
بني ابنتهما و زوجها قصد 
األب بي��������ت ابنت��������ه م��������ن غير 
معرفة نس��������يبه، ليعرف من 
الجي��������ران أن األي��������ام األخيرة 
التي سبقت اختفاء أبنتهما 
ش��������هدت خافات و مش��������اكل 
كثيرة ب��������ني الزوجني عرفوا 
املرتفعة  األص��������وات  من  بها 

الت��������ي كانت تجاوزت جدران 
البيت إلى الجيران.

دفع ش��������ك األب بنس��������يبه إلى 
ل��������دى املحكم��������ة  أن يش��������كوه 
الجنائية في استئناف بغداد 
االجراءات  وبع��������د  الرصافة، 
التحقيق��������ات أن  اس��������تطاعت 
توق��������ف الجان��������ي وأخاه أمام 
اقترافهما  تثبت  التي  االدلة 
للجريمة فلم يجدا خيارا إال 

أن يعترفا بفعلتهما.
أعت��������رف ال��������زوج ) ع ح( أن��������ه 
وبمعونة أخي��������ه )م ح( قاما 
بقتل زوجت��������ه ورمي جثتها 
وكان��������ت  دجل��������ة،  نه��������ر  ف��������ي 
أن يقوما  خطتهما تتضمن 
ببعث��������رة أث��������اث البي��������ت بعد 
قتله��������ا إليه��������ام الجميع بأن 

البي��������ت قد تعرض للس��������رقة 
وتم اختطاف الضحية.

لم يستطع القاتل وأخوه أن 
يخفي��������ا بصمتهما الوحيدة 
على أثاث البيت، ولم يراعيا 
باملش��������اكل  الجيران  معرف��������ة 
الت��������ي كان��������ت تحص��������ل ب��������ني 
الزوجني عن طري��������ق ارتفاع 
صوتيهما أثناء الش��������جار و 
لم يدركا أن محاضر الكشف 
واملخطط على محل الحادث 

ستكشف أمرهما.
و الن اعترافاتهم��������ا ج��������اءت 
متطابقة مع كشوفات الداللة 
املدع��������ني  ألق��������وال  ومع��������ززة 
بالح��������ق الش��������خصي والد و 
وال��������دة الضحية و الش��������هود 
الضحي��������ة(  بي��������ت  )جي��������ران 

كشف  بمحاضر  ومنسجمة 
الدالل��������ة وج��������دت املحكمة أن 
املتحصل��������ة  األدل��������ة  جمي��������ع 
كافي��������ة إلدانتهم��������ا بارتكاب 
الجرم ينطبق وأحكام املادة 
1/406/أ عقوب��������ات، و بداللة 
 )47،48،49( االش��������تراك  مواد 
ال��������وزراء  منه وأم��������ر مجلس 
رق��������م )3( لس��������نة 2004 قررت 

املحكمة إدانتهما بموجبه.
عل��������ى  املحكم��������ة  وحكم��������ت 
أخي��������ه  و  )ع.ح(  املدان��������ني 
)م.ح( باإلعدام ش��������نقا حتى 
املوت م��������ع االحتفاظ بالحق 
مراجعة  بح��������ق  الش��������خصي 
للمطالبة  املدني��������ة  املحاك��������م 
بالتعوي��������ض بعد اكتس��������اب 

القرار الدرجة القطعية. .

بغداد / محمد سامي

تلقت املحكمة إخبارًا عن وجود مضافة 
في منطق��������ة أبي غريب إليواء اإلرهابيني 

فصدر 
أمر قبض من الس��������يد قاض��������ي التحقيق 
باس��������تضافة  املتهم��������ني  اح��������د  بح��������ق 
اإلرهابيني، وتش��������كلت مفرزة مكونة من 
مجموعة منتس��������بني إلى احد تشكيات 
األجهزة األمنية بقيادة ضابط واتجهوا 

صوب تنفيذ أمر القبض.
 حال وصول املفرزة الى دار املتهم بدأت 
األوامر باالنتشار حول الدار واالستعداد 
لعملية االقتح��������ام، إال أن املفرزة واجهت 
إط��������اق كثي��������ف للعي��������ارات الناري��������ة من 
داخل بيت املتهم وحصلت مواجهة بني 

املتهمني وأفراد املفرزة.
اس��������تمر االش��������تباك بني الطرفني حوالي 
خمس عشرة دقيقة وراح ضحيته ضابط 
املف��������رزة وأحد املنتس��������بني الذين س��������قطا 
شهيدين حتى تمكنت املفرزة من دخول 

الدار التي تمترس فيها اإلرهابيون.
فوجئ��������ت املف��������رزة األمنية عن��������د دخولها 
الدار ومحاول��������ة التغلغل م��������ن غرفة إلى 
أخ��������رى إللق��������اء القبض عل��������ى اإلرهابيني 
بأحدهم وهو يرتدي حزاما ناسفًا، لكن 
املفرزة بخبرتها حاولت تحييده خارجا 

وتمت السيطرة على االنفجار.
 بعده��������ا تم��������ت محاص��������رة املتهم��������ني في 
إح��������دى غرف الدار ومنعه��������م من الهروب 
وت��������م القاء القبض عل��������ى البقية وعددهم 
خمس��������ة بينهم املتهم املطلوب مع والده 

صاحب الدار.
كان��������وا  بأنه��������م  املتهم��������ون  اعت��������رف 
يستخدمون البيت ك�"مضافة" الستقبال 
الذي��������ن  االنتحاري��������ني  وتهيئ��������ة  وإي��������واء 

ين��������وون أن يقوم��������وا بعملي��������ات إرهابية 
داخل بغداد بعد أن يأتوا متس��������للني من 
املناطق التي كان يحتلها تنظيم داعش 
اإلرهابي.  املتهمون اعترفوا أمام قاضي 
التحقيق بأن وظيفتهم هي تقديم طعام 
والش��������راب إلى اإلرهابيني باإلضافة إلى 
قيامه��������م بالعمل كدلي��������ل إليصالهم إلى 
األماك��������ن املس��������تهدفة لتنفي��������ذ عملياتهم 
اإلرهابي��������ة فيه��������ا. املتهم��������ون اآلخ��������رون 
مم��������ن ألق��������ي القب��������ض عليه��������م ف��������ي الدار 
ت��������م التحقي��������ق معه��������م من قب��������ل القاضي 
وبحض��������ور نائب املدعي العام باإلضافة 
الى انتداب محام له��������م من قبل املحكمة، 
واعترفوا بدورهم أيض��������ا باالنتماء الى 
تنظي��������م داع��������ش اإلرهاب��������ي، الفت��������ني إلى 
أنهم قام��������وا بمواجهة املف��������رزة القابضة 
بالس��������اح باإلضافة الى القيام بعمليات 
إرهابية أخ��������رى تتوزع بني تفجير وقتل 
وتهجي��������ر كان الغرض منه��������ا هو زعزعة 

األمن واالستقرار في الباد.
وتم العثور على مقاط��������ع فيديو وصور 
بعملي��������ات  قيامه��������م  تكش��������ف  ورس��������ائل 
إرهابية داخ��������ل الهوات��������ف الجوالة التي 
بحوزته��������م بعد أن تمت إف��������راغ هواتفهم 
من قب��������ل الجهات التحقيقية وبإش��������راف 
مباش��������ر من قاضي التحقي��������ق الذي دون 
أيض��������ا أق��������وال أف��������راد املف��������رزة القابض��������ة 
بصفة ش��������هود وأق��������وال املدع��������ني بالحق 

الشخصي.
أحال��������ت محكمة التحقي��������ق املتهمني إلى 
محكم��������ة الجناي��������ات املركزي��������ة املختصة 
بنظر قضايا اإلرهاب وحكم عليهم وفق 
محاكم��������ة علني��������ة باإلعدام ش��������نقا حتى 
املوت وفق املادة الرابعة /1 وبداللة املادة 
الثاني��������ة /1و3و5و7 م��������ن قانون مكافحة 
اإلرهاب وتحدي��������د عقوبتهم بمقتضاها 
وبما ينسجم مع خطورة وبشاعة الفعل 

املرتكب من قبلهم.

                                                                     
القاضي حيدر علي نوري

■ المتهمان يواجهان أحكاما باإلعدام
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حجية اإلقرار

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

اإلق��������رار القضائي: هو إخبار الخصم أم��������ام القضاء بحق 
عليه آلخر، أثناء سير الدعوى.

واإلق��������رار يجعل الح��������ق ثابتا مج��������ازا نتيجة إعف��������اء املقر 
لخصمه املقر له من اقامة الدليل عليه ويعترف له بوجود 
الواقعة املادية وبصحتها واال ملا اعترف له بها وهي ضد 
مصلحته فيكون اإلقرار دليا ايجابيا وليس سلبيا مما 
يترتب عليه ان يلتزم املقر بإقراره ويرفع يده عن الش��������يء 

املقر به ويكون اقراره حجة عليه ال يتعدى الى الغير.
وقد اش��������ترط قانون االثبات العراق��������ي في ما يتعلق باملقر 
ب��������أن يتمتع بأهلية التص��������رف القانوني الكاملة في الحق 
املق��������ر ب��������ه فا يصح اق��������رار املجن��������ون واملعت��������وه والصغير 
او الول��������ي او الوص��������ي أو القيم على من تح��������ت واليتهم او 
وصايتهم او القيمومة، ف��������أي إقرار يصدر من هؤالء يعد 

باطَا وال يسري بحقهم. 
 أم��������ا في م��������ا يتعلق بالقاصر املأذون ف��������أن إقراره صحيح 
ولكن في حدود اإلذن املقرر ل��������ه قانونَا. وقد يكون االقرار 
باطا في بع��������ض االحوال ويجوز الطع��������ن به. وقد نصت 

املادة 68 من قانون االثبات رقم 107 لسنة 1979على:
 اوال: يلتزم املقر باقراره اال اذا كذب بحكم. ثانيًا: ال يصح 
الرجوع ع��������ن االقرار. أن أصل حجية االق��������رار ان املقر يلزم 
نفس��������ه باملقر به ف��������ا تبقى حاجة الثب��������ات الدعوى بدليل 
اخ��������ر فاذا انكر املدع��������ى عليه ابتداء واثب��������ت املدعي دعواه 
بالبينة الش��������خصية ثم أقر املدعى عليه أو صادق االدعاء 
فمن االصوب أن تبني املحكمة حكمها على االقرار ال على 

الشهادة اال أنه هذه القاعدة ليست مطلقة.
 كم��������ا نصت املادة 67 م��������ن قانون االثبات عل��������ى ان االقرار 
حجة قاطعة على املقر بمعنى ان اثره ال يتعدى الى الغير 
فا يتعدى الى الدائن والشريك والكفيل والخلف الخاص 
ولي��������س بحج��������ة عليهم. إال أن��������ه يتعدى ال��������ى الخلف العام 
أي الورث��������ة حي��������ث انه��������م ال يعتبرون من الغي��������ر بل امتداد 
لش��������خصية مورثه��������م. واذا كان االقرار قد ص��������در به الحكم 
ح��������ال حياة مورثه��������م فانه يك��������ون قد أضفى عل��������ى الحكم 
حجي��������ة البتات. اال ان��������ه يمكن للورثة الطع��������ن بهذا االقرار 
وعليه��������م ان يقيموا الدليل بكافة ط��������رق االثبات على عدم 

صحة هذا االقرار.
 كم��������ا ان االقرار ال يتجزأ عل��������ى صاحبه اال إذا انصب على 
وقائع متعددة وكان وجود واقعة ال يسلتزم حتما وجود 
واقع��������ة اخ��������رى. وان االصل في االق��������رار انه بش��������كل عام ال 
يتج��������زأ حتى ال يضار املقر باقراره كما هو الحال باالقرار 
البس��������يط الذي ينصب على الش��������يء املدعى به، اما اذا كان 
االقرار مركبا عندما يكون متعلقا بواقعة أصلية واخرى 
مرتبط��������ة بها فهنا اما ان يأخذ باالق��������رار كله او يترك كله 

كان يقر املدعى عليه بالدين اال انه يدعي االبراء.
 واخيرا فان اإلقرار أعلى مرتبة من أي دليل آخر في أثبات 
الح��������ق غير املس��������تقر ويجعل الواقع��������ة القانونية املقر بها 
ثابتة يقينا فاإلقرار ه��������و اإلفصاح عن حالة ثبوت واقعة 

مادية وقانونية.

وق��ال القاضي محمود عباس 
ه����ادي رئ��ي��س االس��ت��ئ��ن��اف إن 
استصاح  ع���ل���ى  "ال����ع����ام����ل����ني 
البناية  وت����ش����ج����ي����ر  ال�����ت�����رب�����ة 

م��دة وجيزة  خ��ال  استطاعوا 
الفارغة  امل���س���اح���ات  ك����ل  م�����لء 
باألشجار  الرئاسة  مبنى  ف��ي 

والنباتات دائمة الخضرة".
وأضاف رئيس االستئناف أن 
"التشجير خطوة بيئية مهمة 
ت��س��اه��م ف���ي ت��ل��ط��ي��ف األج�����واء 
السيما في فصل الصيف كما 
ت��ك��وي��ن مصّدات  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
خ���ض���راء ض���د األت����رب����ة"، الفتا 
إلى أن "االستئناف تسعى إلى 
تكون جميع محاكمها مزدانة 
ب��ال��خ��ض��رة م���ا ي��ض��ف��ي رونقًا 
على شكل املباني ويساهم في 

خدمة البيئة".
نزار  منار  يتحدث  جانبه  م��ن 
الحدائق  تنظيم  ع��ن  امل��س��ؤول 
ف����ي رئ����اس����ة االس���ت���ئ���ن���اف في 
ت���ع���ل���ي���ق إل�������ى "ال�����ق�����ض�����اء" عن 
م��س��اح��ات ك��ب��ي��رة ش���اغ���رة في 
غرسها  ت��م  االستئناف  مبنى 

بالخضرة.
ويقول نزار إن "التربة لم تكن 
صالحة للزراعة ملا تحتويه من 
ن��س��ب م��ل��وح��ة وك��ذل��ك أنقاض 

بناء ومخلفات أخرى إلى أن تم 
استصاحها عن طريق غسل 
باملواد  ومعالجتها  السواقي 
الفتا  والكيميائية"،  العضوية 
إلى أن "هذه العملية استمرت 
أن تصبح  ق��ب��ل  أش���ه���ر  ث���اث���ة 

األرض مستعدة للزراعة".
وب���ش���أن آل���ي���ة ال���غ���رس أضاف 
أن "ب���ي���ت ظ���ل ت���م إن����ش����اؤه في 
الحدائق إلكثار النباتات وهو 
أش��ب��ه ب��امل��ش��ت��ل امل��ص��غ��ر إذ تم 
إن���ت���اج م���ا ي���ق���ارب ث��اث��ة آالف 
الدائمية  ال��ن��ب��ات��ات  م���ن  ن��ب��ت��ة 

واملوسمية".
الشاغرة  وعن مساحة األرض 
ف�����ي االس����ت����ئ����ن����اف أف��������اد ن�����زار 
اإلجمالية  "امل�����س�����اح�����ة  ب��������أن 
ت��ق��در بثاثة دوان���م وق��د تمت 
زراع��ت��ه��ا وغ��رس��ه��ا بنسبة 75 
الظروف  تتحمل  ب��ن��ب��ات��ات   %
املناخية كما أن هناك نوعيات 
تفسيلها  ت�����م  ن���������ادرة  أخ��������رى 
ف��ي ب��ي��ت ال��ظ��ل أم���ا ع��ن طريق 
التفسيل  أو  التفسيل بالبذور 

الهوائي أو باألقام".

النباتات  ن���وع���ي���ة  ب���ش���أن  أم�����ا 
"االسيجة  أن  ن�����زار  م���ن���ار  أك����د 
ال��ن��ب��ات��ي��ة وامل����م����رات م���ن نبتة 
األخرى  والنباتات  ال��ك��ارب��س، 
من املورنجا وأشجار االكاسيا 
الزهرية والعطرية والكفيشة"، 
الف��ت��ا إل���ى أن "امل��ب��ن��ى يحتوي 
على حديقة داخلية تمت إزالة 
واستبدال  ف��ي��ه��ا  امل�����زروع�����ات 
بالنباتات  وزرع�������ت  ت��رب��ت��ه��ا 
األكاسيا  م���ن  آن���ف���َا  امل����ذك����ورة 
والبونسيانا  وال����ش����ل����ون����ي����ا 

إلظهارها بأجمل صورة".
من جهة أخ��رى نظمت رئاسة 
اس�����ت�����ئ�����ن�����اف ب������اب������ل ورش�����ت�����ي 
ع����م����ل ب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع دائ������ر 
واستهدفت  ال����ع����دل����ي،  ال���ط���ب 
ه����ذه ال�����ورش ك���ل م���ن القضاة 
وامل��ح��ق��ق��ني ال��ق��ض��ائ��ي��ني، فيما 
ت����ض����م����ن����ت م������ح������اض������رات في 
القضائي  ال���ع���م���ل  ي���خ���ص  م����ا 
الس��ي��م��ا امل��رت��ب��ط م��ن��ه بالطب 

العدلي.
جنايات  محكمة  رئيس  وق��ال 
الشمري  ناصر  القاضي  بابل 

ال����ذي ح��اض��ر ف���ي ال���ورش���ة إن 
ف����ي مبنى  أق���ي���م���ت���ا  "دورت����������ني 
رئ��������اس��������ة اس������ت������ئ������ن������اف ب����اب����ل 
م����ع دائ��������رة الطب  ب���ال���ت���ع���اون 
دكتور  فيها  وح��اض��ر  العدلي 

خبير بهذه القضايا".
الشمري  ال����ق����اض����ي  وأض��������اف 
ف���ي ح���دي���ث إل����ى "ال���ق���ض���اء" إن 
استهدفت  ال�����دورت�����ني  إح������دى 
قضاة التحقيق وكانت تتعلق 

بقانون الطب العدلي".
الثانية  "ال�����ورش�����ة  أن  وت����اب����ع 
ل��ل��م��ح��ق��ق��ني ال��ق��ض��ائ��ي��ني وهي 
ع���ب���ارة ع���ن م���ح���اض���رات حول 
ال���ك���ش���ف ع�����ن ج���ث���ث األم��������وات 
التحقيقي  ال����ع����م����ل  وس�����ي�����ر 
والكشف  القتل  ح���وادث  أث��ن��اء 
م���ا يتعلق  امل���ي���دان���ي الس��ي��م��ا 

بالطب العدلي".
ثامر  الدكتور  ق��ال  من جانبه، 
م��ح��م��د ك����رم ال����ذي ح��اض��ر في 
الطبابة  "ع����م����ل  إن  ال�����ورش�����ة 
العدلية عمل مهم ج��دا ويكاد 
يكون من أهم مراحل التحقيق 
في جرائم القتل"، الفتا إلى أن 

"ال��دورة التي كانت للمحققني 
تتضمن أهم الخطوات للكشف 
ع������ن ج����ث����ث امل������وت������ى وال�����ط�����رق 
الجثث  م��ع  للتعامل  السليمة 
وتحديد سبب الوفاة ووقتها". 
وأضاف كرم أن "هذه الدورات 
لرفد  مستمرة  تكون  أن  يجب 
بالتحقيق  امل����ت����خ����ص����ص����ني 

باملعلومات وتحديثها".
وف��ي��م��ا إذا م���ا ك����ان ق���د حصل 
تطور في األساليب الجرمية ما 
معلومات  إل��ى  الحاجة  يعمق 
أن  إل��ى  الطبيب  يلفت  ج��دي��دة 
"الجريمة تطورت لكن الجاني 
ل��ي��س ذك���ي���ًا، ف��غ��ال��ب��ا م���ا يترك 
آث���ارا خلفه، لكن ه��ذا ال يعني 
تتخللها  ق���ض���اي���ا  ه����ن����اك  أن 

الصعوبة والغموض".
"تجرى جميع  أن  ك��رم  وتمّنى 
ال���ك���ش���وف���ات ع��ل��ى ال��ج��ث��ث من 
مختص  بالتحقيق  قائم  قبل 
لجمع املعلومات بشكل أفضل 
منعًا للخلل ونقص املعلومات 
الذي يحصل أثناء الكشف من 

قبل رجال الشرطة".

حملة تشجري مبنى االستئناف تؤتي بثمارها

ورشتان تدريبيتان للقضاة والمحققين 
في بابل حول الطب العدلي

األرشفة االلكترونية مشروع قضائي خدمي ينال استحسان المواطن
بغداد / محمد سامي

ش��������رع مجلس القضاء األعلى في إنش��������اء 
مش��������روع أرش��������فة عقود ال��������زواج والحجج 
والقسامات الشرعية الكترونيا، ووصلت 
محاك��������م بغداد وبع��������ض املحافظ��������ات إلى 
نس��������ب إنجاز كاملة. وأكد مس��������ؤولو قسم 
تكنولوجيا املعلومات املكلف باملش��������روع 
أن الغرض منه هو تسهيل الحصول على 
العقود الكترونيا خدمة للمواطنني الذين 
أب��������دوا ارتياحا وف��������ق اس��������تطاع ميداني 

أجراه القسم.
وقالت مدير قس��������م تكنولوجيا املعلومات 
السيدة منى عبد الحسني إن "القسم باشر 
في بدء مشروع أرش��������فة العقود والحجج 
والقس��������امات وتم استحداث شعبة خاصة 

لتول��������ي ه��������ذه املهم��������ة، كم��������ا ت��������م تجهي��������ز 
املس��������تلزمات املطلوبة لهذا املشروع كافة 
س��������واء كان��������ت عل��������ى صعيد األجه��������زة من 
حاسبات وس��������يرفرات او من خال تهيئة 
ال��������كادر املخت��������ص واملكون م��������ن 70 موظفا 
بع��������د ان تم تدريبهم عل��������ى اتم وجه للقيام 

بأرشفة هذه العقود". 
وأضافت عبد الحس��������ني إل��������ى "القضاء" أن 
"املوظفني أنجزوا أرش��������فة جمي��������ع العقود 
داخل محكمة استئناف الكرخ والرصافة، 
لك��������ن اس��������تمرار العمل ف��������ي ه��������ذه املحاكم 
أف��������رز أعدادا جدي��������دة من العق��������ود تحتاج 
إلى أرش��������فة وق��������د تم تهيئ��������ة مجموعة من 
املوظفني وتدريبهم على عملية األرش��������فة 
داخل االستئنافات وبشكل يومي ملواكبة 

العمل".
وذكرت عب��������د الحس��������ني ان "جميع املحاكم 
التابعة لاستئنافات التي بدأت بمشروع 
األرش��������فة ابدت اس��������تعدادها وبشكل كامل 

للمساعدة في انجاز هذا املشروع ملا له من 
أهمية فاعلة ف��������ي تقديم الخدمة للمواطن 

بشكل مباشر".
واسترسلت عبد الحس��������ني أن "استطاعا 
أوليا قام به موظفون في قسم تكنولوجيا 
املعلومات بسؤال املراجعني من املواطنني 
واملحام��������ني الراغب��������ني في الحص��������ول على 
عقود الزواج او القسامات الشرعية وابدوا 
الش��������ديد للمش��������روع لس��������رعة  ارتياحه��������م 

االستجابة والخدمة التي يوفرها لهم".
م��������ن جهت��������ه، ذك��������ر املهندس قتيب��������ة قصي 
معاون مدير قس��������م تكنولوجيا املعلومات 
قس��������م  داخ��������ل  إنش��������اؤه  ت��������م  "مختب��������را  ان 
التكنولوجيا وبجه��������ود ذاتية وبدون أي 
تكالي��������ف مادي��������ة تم من خاله االس��������تفادة 
من الحاسبات املستهلكة وإعادة تأهيلها 
تدريبي��������ة  دورات  خم��������س  الس��������تضافة 
للموظف��������ني املوزع��������ني في محاكم رئاس��������ة 
اس��������تئناف الكرخ والرصافة بواقع خمسة 

أي��������ام لل��������دورة الواحدة نت��������ج عنها تخرج 
أكثر من 32 موظفا موزعني في 15 محكمة 
داخل بغداد تنوعت مهاراتهم بني األرشفة 

اليومية والبرمجة والتي س��������تكون اساس 
ادارة باقي البرامج مستقبا".

واض��������اف قصي في حديثه إل��������ى "القضاء" 

ان "هذه الدورات اس��������تثمرت بشكل أوسع 
حيث تم تدريب مجموعة من املوظفني من 
داخل قس��������م تكنولوجيا املعلومات بشكل 
مكثف للعمل كمدربني باملس��������تقبل وكذلك 
تم تهيئة مجموعة في استئناف محافظة 

ديالى للغرض نفسه".
وعن نس��������ب االنجاز الحالي لهذا املشروع 
أوض��������ح املهندس مصطفى عب��������د اللطيف 
مس��������ؤول شعبة االرشفة ان "نسبة االنجاز 
وصل��������ت إل��������ى %100 في محافظ��������ة بغداد 
)الك��������رخ / الرصاف��������ة( واملحاك��������م التابع��������ة 
له��������ا ألعمال ارش��������فة العقود والقس��������امات 
الش��������رعية والحجج، وكذلك في محافظتي 
ديالى وميس��������ان، وفي ما يخص محافظة 
ذي قار فقد وصلت نسبة االنجاز ألعمال 
االرش��������فة إلى أكثر م��������ن %75 والعمل جاٍر 
إلتمامه��������ا بالكام��������ل وكذلك الح��������ال لباقي 
املحاك��������م واالس��������تئنافات التابع��������ة لباقي 

املحافظات".

داران للقضاء في البياع.. خلية نحل لمواجهة الكثافة السكانية وتنوع الجرائم
بغداد / إيناس جبار

البياع إح��������دى أكبر املناطق الش��������عبية ف��������ي العاصمة 
بغداد نظرا لكثافتها الس��������كانية، وهي أيضا من املدن 
التجارية املهمة للعاصمة، وتقع هذه املدينة الحيوية 
جن��������وب غربي بغداد ف��������ي طرف الكرخ م��������ن ضفة نهر 
دجلة، ويمر بها الطريق السريع )طريق املطار( املؤدي 

إلى محافظات الوسط والجنوب.
وبس��������بب هذا الثراء الس��������كاني والحيوي فهي تحوي 
على العديد من الدوائر الحكومية والش��������ركات األهلية 
لذل��������ك فأنها تحتاج إلى خدمة قضائية واس��������عة تكفل 
به��������ا مجمع املحاك��������م في البياع املتمث��������ل بداري قضاء 
االول الذي يشمل محكمة البداءة واألحوال الشخصية 
ودار القض��������اء الثاني الذي يحت��������وي محكمة التحقيق 
ومحكمة الجنح. وتعمل هذه املحاكم كخلية نحل على 

مدار الساعة وتنظر أغلب أنواع القضايا املوجودة في 
الباد نظرا لتنوع املدينة وكثافتها السكانية. 

ويقول إحس��������ان مجيد حنون قاض��������ي محكمة تحقيق 
البي��������اع إن "مجم��������ع القضاء الثاني ف��������ي منطقة البياع 
يش��������تمل على محكمة للتحقيق ومحكمة للجنح وهو 
يغطي املناطق املمتدة من حدود الدورة واليوس��������فية 
ا من عل��������وة الرش��������يد وكذل��������ك مناطق  وأحيان��������ا ج��������زء

السيدية واإلعام وحي العامل وحي الجهاد".
وعن آلي��������ة العمل في محكم��������ة التحقيق أضاف حنون 
إلى "القضاء" أن "الش��������كاوى واإلخبارات ترد الى مراكز 
الش��������رطة أو دوائر التحقيق وتنته��������ي بالقرار الفاصل 
اإلحالة إلى املحاكم املختصة أو االنتهاء بالغلق لعدم 
وج��������ود جريمة وفق ما حدده قانون أصول املحاكمات 

الجزائية".
وع��������ن نوعية الجرائم هن��������اك بني حن��������ون أن "القضايا 

التي تعرض في محاكم التحقيق ال نستطيع حصرها 
فهي متنوع��������ة وتتوزع بني الس��������رقات وحوادث القتل 
واملش��������اجرات واغلب الدعاوى التي ترحلها السلطات 

األمنية التي تخبر املحكمة عند وقوع الجريمة". 
وتابع قاضي التحقي��������ق "نحن كمحكمة تحقيق ننظر 
جميع القضاي��������ا وال نتحدد بنوع مع��������ني من الجرائم 
إال م��������ا اس��������تثناه القان��������ون، كقانون مكافح��������ة اإلرهاب 
فه��������و اختصاص املحكمة الجنائية املركزية، واملعمول 
ب��������ه عندما يرى القاضي أنها م��������ن اختصاص املحكمة 
املركزية فاإلجراء القانوني املتخذ هو اإلحالة حس��������ب 
الجريم��������ة"، الفتا إلى أن "محاكم التحقيق ال تحيل إلى 
البداءة او املحاكم الش��������رعية ألن تلك الدعاوى مختلفة 
وت��������رد إليه��������ا مباش��������رة ب��������ل تح��������ال دع��������اوى التحقيق 
بعد وج��������ود إدان��������ة الى الجن��������ح والجنايات وحس��������ب 
االختص��������اص املكاني". وعن مبنى املحكمة والخدمات 

املوج��������ودة ي��������رى القاض��������ي أن "مبنى محكم��������ة تحقيق 
البياع واس��������ع وحديث ويغطي الطاقة االس��������تيعابية 
للقضاي��������ا وفيه عدد كاف من القض��������اة، كما أن موقعه 

في شارع رئيسي يجعل االستدالل عليه سها".
وتغطي املحكمة تقريبا ثاث��������ة مكاتب مكافحة إجرام 
وه��������ي مكتب مكافح��������ة إجرام ال��������دورة والبي��������اع وحي 
العامل الذي افتتح حديثا، بحس��������ب حنون الذي يؤكد 
أن البياع اكبر محكمة تحقيق في جانب الكرخ كونها 

تغطي مناطق كثيرة. 
وباالنتق��������ال إل��������ى دار القض��������اء األول في البي��������اع الذي 
يختص بالدع��������اوى املدنية من جانب��������ه، أفاد القاضي 
إياد مطشر بأن "كثيرا من القضايا الخاضعة للقوانني 
املدني��������ة تنظرها محكمة البداءة هنا كدعاوى التمليك 
والتخلية واملطالبة ببدالت اإليجار التي نصت عليها 

القوانني وكذلك دعاوى  املطالبة باإليجار".

وك��������ون محاكم البي��������اع تغطي وتش��������مل باالختصاص 
املكان��������ي الكثير م��������ن املناطق ) ال��������دورة واإلعام وحي 
العام��������ل وحي الجهاد والتراث والس��������يدية وقس��������م من 
مناطق س��������ويب( فأن اختصاصه��������ا املكاني كبير، كما 
يش��������ير مطش��������ر الذي يضي��������ف قضايا أخ��������رى تنظرها 
بداءة البياع ك�"دعاوى االس��������تماك ولفس��������خ والديون 
وعقد الصل��������ح وحتى دعاوى اإلعالة واملتعلقة بالحق 

العام والدعاوى املالية ما شابه ذلك".
وأضاف مطش��������ر إلى "القضاء" أن "املحكمة تنظر أيضا 
قضايا املواد الشخصية التي تختص بدعاوى األحوال 
الش��������رعية لغير املسلمني ويكون مكلفا بها احد قضاة 
محكمة البداءة، وهذا العمل  جعل من املحكمة مجمعا 
كبيرا وينظر دعاوى كبيرة نس��������بة إلى الس��������كان الذين 
يراجعونها ناهي��������ك عن محكمة األحوال الش��������خصية 

املوجودة في دار القضاء".

■ قسم الحاسبة االلكترونية في مجلس القضاء االعلى/ عدسة حيدر الدليمي

بابل / مروان الفتالوي

أطلقت رئاسة استئناف 
بابل حملة واسعة 
لتشجير مبنى 
االستئناف وملء 
املساحات الفارغة 
في قصر القضاء في 
بابل بالخضرة، في 
وقت أقامت الرئاسة 
ورشة عمل لكل من 
القضاة وكذلك املحققني 
القضائيني حول قانون 
الطب العدلي والكشف 
على جثث األموات.
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■ جانب من ورشة المحققين القضائيين ■ الحديقة الخلفية ومرآب القضاة في مبنى االستئناف



فثم��������ة ارتب��������اط تكميلي بني االس��������رة 
كأف��������راد بحي��������ث يظهر ذل��������ك من خال 
املس��������اهمة في بناء املجتمع وباملنتج 
من هذه العاقة وه��������م األوالد ومهما 
كان شكل االسرة كبيرا ضمن مساحة 
التعاي��������ش املكان��������ي او صغي��������را ف��������ان 
هن��������اك عاقات اجتماعي��������ة ونمط من 
الس��������لوك مصحوب��������ا به��������ذه العاقات 
ايجابي��������ًا او س��������لبيًا، والعن��������ف اح��������د 
ه��������ذه االنم��������اط الس��������لوكية والذي هو 
اس��������تخدام القوة املادي��������ة او املعنوية 
إللح��������اق االذى بآخر اس��������تخداما غير 
مش��������روع ويسمى هذا االعتداء الناتج 
داخ��������ل  االجتماعي��������ة  العاق��������ات  ع��������ن 
االسرة بالعنف االس��������ري او العائلي، 
ويرتبط الكثير من��������ه في مجتمعاتنا 
بالتنش��������ئة االجتماعية الت��������ي تعتبر 
اس��������تخدام العن��������ف من قب��������ل صاحب 
الس��������لطة العائلية او الوالية الجبرية 
او العمرية مش��������رعنًا وسلوكا تربويا 
غايت��������ه ادخال االوالد ضمن س��������قوف 
الرؤية الس��������لطوية للعائل��������ة املنطلقة 

م��������ن رؤى اجتماعي��������ة مس��������تندة ال��������ى 
االع��������راف والتقالي��������د االجتماعي��������ة او 
الرؤي��������ة الدينية وهو م��������ا تماهى معه 
القانون وترجمه في نص املادة )41 ( 
من قانون العقوبات العراقي رقم 111 
لس��������نة 1969 املع��������دل والذي نص على 
اباحة استخدام العنف فجاء بالنص 
)ال جريم��������ة اذا وقع الفعل اس��������تعمال 
لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر 

استعماال للحق :
1. تأديب الزوج زوجته وتأديب االباء 
واملعلم��������ني ومن ف��������ي حكمهما االوالد 
القصر في حدود ما هو مقرر ش��������رعا 
أو قانونا او عرفا، فاستعمال العنف 
ضد االوالد القاصرين وقبله الزوجة 
اس��������تعمال لحق حيث اعتبره املشرع 
العراق��������ي مباح��������ا كون��������ه حق��������ًا للزوج 
واالب واملعل��������م و)م��������ن ف��������ي حكمهما( 
وهذه العبارة تدخل الكثير من الفئات 
االخرى في ممارس��������ة ه��������ذا الحق،كي 
طريق��������ا  العن��������ف  باس��������تعمال  تق��������وم 
للتأدي��������ب وال يعتب��������ر فعل��������ه مجرم��������ًا 

وفق م��������ا يحدده العرف او الش��������رع او 
القان��������ون ولنا ان نتص��������ور ما تحمله 
الرؤية القانونية او الشرعية واالكثر 
العرفي��������ة م��������ن نوع العنف املس��������تخدم 

والداخل ضمن إطار التأديب كحق. 
اما تجريم االعتداء الواقع على األوالد 
من قبل ذويهم فلم يتم التطرق إليه من 
قبل املش��������رع الجنائي بش��������كل مستقل 
وإنما يرجع بذلك الى املبادئ العامة 
في تجري��������م الفعل فقد من��������ح القانون 
الحماي��������ة الجنائي��������ة لحياة االنس��������ان 
وس��������امة بدنه وبضمنهم القاصرون 
ف��������ي الب��������اب االول بفص��������ول ثاثة كان 
الفصل االول يخت��������ص بتجريم القتل 
العم��������د ون��������ص ف��������ي امل��������واد القانونية 
)405،406،407،409 ( والفص��������ل الثاني 
ن��������ص عل��������ى تجريم الض��������رب املفضي 
ال��������ى املوت والقت��������ل الخطأ ف��������ي املواد 
القانوني��������ة )410،411 ( وف��������ي الفصل 
الثالث جرم الجرح والضرب وااليذاء 
العمد ف��������ي املواد القانونية )412،413، 
415، 416 ( م��������ن القانون والذي تناول 

االيذاء والجرح والضرب الذي احدث 
عاهة مستديمة بقصد عمدي او دون 
قصد عمدي وااليذاء الشديد وااليذاء 
الخفيف واالي��������ذاء واالعت��������داء الناتج 
ع��������ن اهمال أور عونة أو عدم انتباه أو 

مراعاة لألنظمة والقوانني.
وهذه املواد القانونية االكثر انطباقا 
على فعل االعتداء على القاصرين كما 
ان القانون خص القاص��������ر بالحماية 
الجنائية في الجرائم املخلة باألخاق 
العام��������ة )االغتصاب والل��������واط وهتك 
العرض ( حيث نص على ان من وقعت 
عليه الجريمة ولم يبلغ الثامنة عشرة 
من عم��������ره او كان الجان��������ي من اقارب 
املجنى علي��������ه الى الدرج��������ة الثالثة او 
كان متولي��������ا تربيت��������ه او ماحظته او 
مم��������ن له س��������لطة عليه، ظرفا مش��������ددا 
يرفع س��������قف العقوبة في الجناية الى 
االع��������دام اذا واقع الجان��������ي انثى بدون 
رضاه��������ا او الط بذك��������ر او انثى بدون 
رضاه او رضاها حسب املادة )393 /1 
/2/أ/ب( من قانون العقوبات وكذلك 

نص في املادة )394( من القانون على 
معاقبة من واقع انث��������ى في غير حالة 
زواج برضاه��������ا او ال ط بذكر او انثى 
برضاه او رضاه��������ا اذا كان من وقعت 
عليه الجريمة اتم الخامس��������ة عشر من 
عم��������ره ولم يتم الثامنة عش��������رة س��������نة 
امل��������واد القانونية )396،397(  وجرمت 
االعتداء على من لم يتم الثامنة عشرة 
سنة بالقوة او بالتهديد او الحيلة او 
بأي وجه من أوجه ع��������دم الرضا على 
عرض ش��������خص ذكر او أنثى او شرع 

في ذلك.  
واملاحظ ان املش��������رع أح��������اط القاصر 
بحماية كبيرة في الجرائم الجنس��������ية 
كما ان قان��������ون رعاية األحداث رقم 76 
لس��������نة 1983 والذي يه��������دف الى الحد 
من ظاهرة جن��������وح االحداث من خال 
وقاي��������ة الحدث من الجن��������وح وتكييفه 
والقواع��������د  القي��������م  وف��������ق  اجتماعي��������ا 
االخاقي��������ة للمجتمع تناول ضمانات 
مهم��������ة للقاصر قب��������ل حال��������ة الجنوح 
وبعده��������ا وبرعاي��������ة الحق��������ة لكن��������ه لم 

يتضم��������ن اي ضمانة قانونية تش��������كل 
حماي��������ة جنائي��������ة للقاص��������ر بمواجهة 
اعت��������داء اولي��������اء االم��������ور ونعتق��������د ان 
املش��������رع في القوانني العقابية قانون 
العقوب��������ات الصادر عام 1969 وقانون 
االح��������داث الص��������ادر ع��������ام 1983 لم يدر 
ف��������ي خلده ان اولي��������اء االمور وفي باب 
ممارسة التربية والتهذيب والتأديب 
س��������يتخلون عن العاطفة اإللهية التي 
تشدهم الى اوالدهم او يشذ بعضهم 
عنها فلم يتوقع املش��������رع انه سيكون 
احرص مهما نص في تشريعاته على 
االطفال من امهاتهم او آبائهم واالمر 
بحاج��������ة الى تش��������ريع يعال��������ج الحالة 
وقائيا اوال وجنائيا ثانيًا وبالتأكيد 
هناك ثالثا ورابعا وقد تنبه املش��������رع 
العراق��������ي لذلك عب��������ر تقديم مش��������روع 
قانون الحماية من العنف االسري اال 
ان هذا املشروع لم يزل يراوح بمكانه 
ف��������ي مجلس الن��������واب العراق��������ي وكلنا 
ام��������ل ان يس��������عى املجلس إلق��������رار هذا 

القانون.

الموقف القانوني من العنف األسري

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد
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 والحري��������ة ليس��������ت معنى مج��������ردا به 
ينطلق الفرد ليفعل ما يشاء فتصبح 
بذلك فوضى حيوانية بلهاء مجافية 
الكريم��������ة واذا  الفاضل��������ة  لإلنس��������انية 
صاحبته��������ا الق��������وة او الس��������لطة كانت 
إعص��������ارا مدم��������را يعص��������ف بحري��������ات 
االخرين كالنار يأكل بعضها بعضا، 
وانم��������ا الحري��������ة هي ان يكون س��������لوك 
الفرد في ممارسته لحقوقه وحرياته 
في نط��������اق القانون وان يكون القانون 
بغير تعس��������ف ف��������ي تطبيق��������ه حتى ال 
يتخذ القانون ساحا للحد من حرية 
األفراد والنيل من حقوقهم وذلك بان 
يك��������ون الغ��������رض من تطبي��������ق القانون 
اوال وقبل كل ش��������يء تحقيق الرفاهية 
واالمن والطمأنينة ألفراده. وس��������يادة 
القان��������ون ال تكون ذات موضوع إال إذا 
كان القضاء مس��������تقا ومضمونا ألنه 
هو الذي يشرف على تطبيق القانون 

ويقول كلمته الحاسمة في ذلك. 
ونظرا لبال��������غ أهمية الحرية في حياة 
الفرد وفي بن��������اء املجتمع فقد حظيت 
بحماي��������ة الدول��������ة فوف��������رت له��������ا م��������ن 
الضمانات ما يعصمها من االفتئات 
والع��������دوان ويكفل ملمارس��������تها األمان 
والطمأنين��������ة ولم تس��������مح بالتعرض 
له��������ا إال لض��������رورة قانوني��������ة مش��������رعة 
تحتمها دواعي العدالة وامن املجتمع 
وسامته س��������واء أكان إجراًء قضائيا 

احتياطي��������ا يقتضي��������ه التحقي��������ق ف��������ي 
دعوى جنائية ام ضرورة امن جماعي 
او تنفيذ ألحكام قضائية، وقد روعي 
ان تمارس��������ه س��������لطات الدولة حينذاك 
في ظل اشراف قضائي محكم ومناط 
الحريات الش��������خصية ذات الش��������خص 
وحياته الخاص��������ة وتتضمن حصانة 
ال��������ذات بمفهومه��������ا امل��������ادي كس��������امة 
الب��������دن وحري��������ة التح��������رك ف��������ي التنقل 
واالقامة ومفهومها االدبي كحصانة 
االعتب��������ار الش��������خصي بم��������ا يتضم��������ن 
معان��������ي الش��������رف والكرام��������ة وحري��������ة 
املسكن وحصانة االسرار الشخصية 
واالتصاالت  والبرقي��������ات  والرس��������ائل 
التي  الخاص��������ة  واالس��������رار  الهاتفي��������ة 
يؤتمن اآلخرون عليها بحكم مهنتهم، 
وكل قي��������د عل��������ى هذا الح��������ق الطبيعي 
ينبغي ان يكون له س��������ند في القانون 
يحق��������ق به مصلحة اعل��������ى هي حماية 
املجتم��������ع ال��������ذي يعتبر الف��������رد عنصر 

تكوينه.
 فاذا تعارضت القاعدة املش��������ار اليها 
انف��������ا مع صال��������ح الجماع��������ة واقتضى 
االم��������ر اتخاذ إج��������راءات تم��������س حرية 
تلتم��������س  ان  ينبغ��������ي  فان��������ه  املته��������م 
التوازن ب��������ني مصلحتني متعارضتني 
مصلح��������ة الف��������رد ال��������ذي م��������ن حق��������ه ان 
يتمت��������ع بحريته ومصلح��������ة الجماعة 
الت��������ي م��������ن حقه��������ا ان تعيش ف��������ي امن 

وس��������ام وتتطل��������ب اتخ��������اذ االجراءات 
الضرورية لتوقيع الجزاء على االفراد 
املخالفني للنظم املوضوعية لصيانة 
الجماع��������ة ورفاهيتها ث��������م تغلب احد 
املصلحتني على االخرى فحيث تكون 
مصلح��������ة املجتمع اج��������دى بالحماية 
يضحى بحرية الفرد واال فانا نحفظ 
قدس��������يتها من ان تمس��������ها ي��������د. وعلى 
هدى هذا كان نش��������أ الجماعة فقديما 
حكم قان��������ون القوة اعمال االنس��������انية 
فكانت الغلبة للقوى يدافع عن حريته 
ويصونها ويأبى االعتداء عليها من 
اي نواحيها ويجند في هذا الس��������بيل 
كل ق��������واه لل��������ذود عنها، بيد ان س��������نة 
الكون في االجتماع وارتقاء الفرد في 
م��������دارج التطور دعته ال��������ى االنضمام 
لغيره من بني جنسه وتكونت االسرة 
والقبيل��������ة واخيرا الدولة وكان من اثر 
هذا ان اخ��������ذ عنصر الق��������وة يضمحل 
نتيجة للتضارب بني مصالح االفراد 
ف��������ي الجماعة الواح��������دة والحاجة الى 
قان��������ون لينظ��������م عاقته��������م واحوالهم 
االجتماعية وحتى يتم بنيان الدولة 
وتثبي��������ت اركانها تحت��������م على كل فرد 
ان يقب��������ل بحكم الضرورة االجتماعية 
التخلي عن بعض حقوقه او تقييدها 
ومن بينها حريته الش��������خصية اذ انه 
م��������ا دامت هناك أفعال ق��������د نؤدي إلى 

اضطراب األمن في الدولة.

القاضي علي كمال

التفتيش وأثره على الحريات

احلقوق التي كفلتها الد�ضاتري واإعالنات ومواثيق حقوق الن�ضان للمواطن هي 
احلريات ال�ضخ�ضية، ولقد عرفت هذه احلريات باحلريات الأ�ضا�ضية لأنها قوام 
احلريات العامة ومناط القيم الإن�ضانية جمعاء وركيزة الدميقراطية الجتماعية 

وال�ضيا�ضية معًا.

إن أسمى

السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

تعتبر

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.

ما تت�ضمن القوانني العقابية ن�ضو�ضا تعطي ملحاكم املو�ضوع �ضالحية تقدير الأدلة وترجيح 
بع�ضها على البع�س كذلك �ضالحية حتديد عقوبة املدان �ضواء بالعقوبات املقيدة للحرية؛ احلب�س 

او ال�ضجن، او العقوبات الواردة على الذمة املالية كالغرامة واختيار الأن�ضب منها فاغلب 
الن�ضو�س تت�ضمن حدا اعلى وحدا ادنى للعقوبة واغلبها تت�ضمن ن�ضو�ضا تخيريية للقا�ضي بني 
العقوبة املقيدة للحرية او الغرامة او بكليهما وهذا الف�ضاء القانوين املفتوح والفق الوا�ضع الذي 

ي�ضعه امل�ضرع بني يدي حمكمة املو�ضوع ي�ضمى بال�ضلطة التقديرية للمحكمة.

غالبا

 وه��������ذه الس��������لطة هي حال��������ة ذهنية ذاتية 
النق��������ي  القاض��������ي  ضمي��������ر  م��������ن  نابع��������ة 
يكش��������ف  والت��������ي  املنطق��������ي  وتفكي��������ره 
بواس��������طتها الحقيق��������ة من خ��������ال تقديره 
لألدل��������ة املطروح��������ة في الدع��������وى والحكم 
على اساس��������ها وبمعنى آخر هي الحرية 
القانون  بمقتض��������ى  للقاض��������ي  املتروك��������ة 
الختيار ما يراه اكثر عدالة بني مجموعة 
خي��������ارات عل��������ى مس��������توى تقدي��������ر األدل��������ة 
وتحديد العقوب��������ة اال ان على املحكمة ان 
تفه��������م أهمية ه��������ذه الس��������لطة وخطورتها 
وتنزله��������ا منزله��������ا الصحي��������ح بما يحقق 
العدالة كونها تكليفًا ومس��������ؤولية يجب 
القانوني االمثل  استخدامها االستخدام 
لتحقي��������ق غاي��������ة املش��������رع، ورغم اتس��������اع 
مساحة هذه السلطة فانها ليست مطلقة 
النها مح��������ددة بالحدود الدني��������ا والعليا 
الت��������ي يفرضها الن��������ص القانون��������ي وهي 

كذلك تخضع لرقابة محاكم التمييز. 
من هنا نفهم ملاذا تصدر محاكم املوضوع 
أحكاما ال تصل الى الحد االعلى للعقوبة 
وتن��������زل بعقوب��������ة االع��������دام ال��������ى الس��������جن 
املؤبد او املؤقت وتنزل بعقوبة الس��������جن 
املؤق��������ت الى الحب��������س وكذلك نفه��������م ملاذا 
تأخذ املحكم��������ة بالظروف التي تدعو الى 
التخفي��������ف او الرأفة باملتهم او التش��������ديد 
معه، ليس ذلك فحس��������ب ب��������ل ان للمحكمة 

ان تن��������زل بالعقوبة من حدها االعلى ومن 
ثم تقض��������ي بإيقاف تنفي��������ذ العقوبة عند 
الحكم بجناية او جنحة بالحبس مدة ال 
تزيد عن سنة اذا رأت من ظروف الدعوى 
واملته��������م وماضيه ما يبعث على االعتقاد 

انه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة.
 ومثل ه��������ذه الس��������لطات التقديرية نصت 
عليها امل��������واد 131 و132 و144 من قانون 
الصاحيات  ه��������ذه  العراق��������ي  العقوب��������ات 
والس��������لطات التقديري��������ة ما ه��������ي إال اقرار 
من املش��������رع بأنه غير ق��������ادر على االحاطة 
بظروف كل قضية ومابساتها وظروف 
كل مته��������م وان��������ه ف��������ي احي��������ان كثي��������رة ال 
يس��������تطيع ان يض��������ع عقوب��������ات مح��������ددة 
س��������لفا بدون ح��������دود علي��������ا ودنيا وحيث 
ان القاضي ه��������و االقرب للواقعة الجرمية 
وه��������و املطلع على اش��������خاصها وظروفها 
ومابس��������اتها وبناًء على ذلك فهو االقدر 
على تحديد العقوبات ومراعاة الظروف 

اكانت مخففة او مشددة.
النظم القانونية التي وسعت من السلطات 
التقديرية ملحاكم املوضوع هي التي أخذت 
بمذه��������ب اإلثب��������ات الحر وباعتق��������ادي من 
ضمنها النظ��������ام القانوني العراقي ممثا 
بقانون��������ي العقوبات واألص��������ول الجزائية 
فاملواد من 214 الى 220 األصولية تعطي 
الس��������لطات التقديرية للمحكمة في تقدير 

قيمة االعتراف والشهادة وكافة محاضر 
التحقيق ومستنداته ومن ثم بناء قناعتها 
وإصدار حكمه��������ا ان كان املتهم قد ارتكب 
الفعل املنس��������وب اليه والعقوبة املناس��������بة 
بحس��������ب ادل��������ة الدع��������وى وظروفه��������ا إال أن 
هذه السلطات ليست مطلقة انما قيدتها 
املادة 212 بعدم جواز اس��������تناد الحكم الى 
دليل او ورقة لم يطرح للمناقشة ولم يشر 
اليه في الجلس��������ة وعدم جواز الحكم بناًء 
على العلم الشخصي للقاضي ومثل هذه 
املادة تش��������كل قيدا على السلطة التقديرية 
للمحكمة وتتيح ملحكم��������ة التمييز نقض 
القرارات املس��������تندة الى السلطة التقديرية 
وهي قي��������د على هذه الس��������لطة، فقد يكون 
الحك��������م املبني عل��������ى الس��������لطة التقديرية 
للقاض��������ي مبنيا على احس��������اس خاطئ او 
دلي��������ل خادع وطامل��������ا ان محكم��������ة التمييز 
تمتل��������ك صاحي��������ات نقض األح��������كام فانه 
م��������ن العدالة أن تمتل��������ك صاحيات تقييد 
الس��������لطات التقديري��������ة ملحاك��������م املوضوع 
ونق��������ض القرارات املس��������تندة له��������ا متى ما 
كانت مجافي��������ة للعدالة واملنطق ما يعني 
الس��������لطات  أعط��������ى  العراق��������ي  املش��������رع  ان 
التقديري��������ة الواس��������عة ملحاك��������م املوض��������وع 
إال أنها س��������لطات مقننة بح��������دود ما نص 
علي��������ه القانون وما ت��������راه محكمة التمييز 

مناسبا.

●  3rd Year  Issue (25) November 2017السنة الثالثة/ العدد )25( تشرين الثاين 2017



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

 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

يح��������ق الي م��������ن اط��������راف الدعوى او 
عضو االدع��������اء العام الطعن تمييزا 
في الحكم في الدعاوى التي تتعلق 
بالحل والحرم��������ة ولو انقضت مدد 

الطعن القانونية  .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوسعة 
ملحكمة التمييز االتحادية وجد أن املدعى عليها 
الثاني��������ة )م. ع. ع( قدمت طلبًا لهذه املحكمة في 
2017/3/12 طلبت في��������ه ترجيح أحد الحكمني 
القضائي��������ني االول الصادر من محكمة األحوال 
الشخصية في السماوة املرقم 1085/ش/2009 
ف��������ي 2009/5/19 والثاني الص��������ادر من محكمة 
األحوال الش��������خصية في النجف االشرف املرقم 
2953/ش2014/5 في 2014/6/5 وقد اكتس��������ب 
الحكم��������ان الدرج��������ة القطعية وت��������م بموجب كل 
واحد من الحكمني اثبات نس��������ب البنت )م ص( 
الى ابوين في آن واحد وهما )ك. م. ع( في الحكم 
املرق��������م 1085/ش/2009 و)ش. ع.ع( ف��������ي الحكم 
املرق��������م 2953/ش/2014 ول��������دى امع��������ان النظ��������ر 
واالطاع على الدعوى املرقمة 1085/ش/2009 
واطرافها املدع��������ي )ك. م. ع( واملدعى عليها )ب. 
ح. ر( )ايراني��������ة الجنس��������ية(. وموضوعها طلب 
املدع��������ي الحك��������م بتصدي��������ق زواجه م��������ن املدعى 
عليها الواقع خارج املحكمة بتاريخ 1986/4/5 
واثبات نسب اوالده منها وقد اصدرت محكمة 
االح��������وال الش��������خصية ف��������ي الس��������ماوة بتاري��������خ 
2009/5/29 حكم��������ًا حضوريًا بتصديق الزواج 
الواقع بتاريخ 1986/4/5 وثبوت نسب االوالد 
كل م��������ن )م ص( تولد )1986/12/27( جنس��������ها 
انثى و)ه�( تولد )1991/5/7( وجنس��������ها انثى 
و)م ح( تول��������د )1993/5/7( وجنس��������ه ذك��������ر الى 
والده��������م )ك. م. ع( ووالدته��������م املدع��������ى عليه��������ا 
)ب. ح . ر(. وق��������د اس��������تندت محكم��������ة األح��������وال 
الش��������خصية في السماوة في حكمها على اقرار 
املدعى عليها واملدعي والتقرير الطبي الصادر 
م��������ن مجمع اللج��������ان الطبي��������ة بالع��������دد 612 في 
2009/5/17 والبينة الش��������خصية املستمعة في 
جلسة 2009/5/12 وقد اكتسب الحكم الدرجة 
القطعية ملضي املدة اال انه لم يؤش��������ر في دائرة 
االحوال املدنية املختصة. وبعد مضي اكثر من 
خمس س��������نوات على هذا الحكم اقامت املدعية 
)م ص . ش. ع. ع( إضاف��������ة ال��������ى ترك��������ة مورثه��������ا 
)ش. ع.ع( الدعوى املرقمة 2953/ش/2014 امام 
محكمة األحوال الشخصية في النجف االشرف 
ض��������د املدع��������ى عليه��������ا )ب. ر( و )م. ع.ع( إضافة 
الى تركة مورثها ش��������قيقها )ش. ع. ع( ، وادعت 
املدعية بأن املدعى عليها )ب. ر( قد استولدتها 
م��������ن فراش الزوجية من صل��������ب والدها املرحوم 
)ش. ع.ع( وطلب��������ت اثب��������ات نس��������بها م��������ن ظه��������ر 
والدها املتوف��������ي )ش. ع.ع( . ومن رحم والدتها 
املدع��������ى عليه��������ا )ب. ر( . وقد اص��������درت محكمة 
االحوال الشخصية في النجف االشرف بتاريخ 
2014/6/5 حكمًا حضوريًا بثبوت نسب املدعية 
)م ص( تول��������د )1987/6/1( ال��������ى والديه��������ا م��������ن 
صلب )ش. ع.ع( ومن رحم والدتها )ب. ر(. وقد 
اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية ملضي املدة 
ولم يؤش��������ر في دائرة االحوال املدنية املختصة. 
وقد اس��������تندت محكمة االحوال الشخصية في 
النجف االش��������رف في حكمها على اقرار املدعى 
عليها الثانية )م. ع.ع( إضافة الى تركة مورثها 
)ش. ع. ع( فق��������ط وال يوج��������د أي تقرير طبي في 
اضبارة الدعوى يشير الى اثبات نسب املدعية. 
كما ان املحكمة لم تستمع الى البينة الشخصية 
الثبات ذلك. وتجد هذه الهيئة ان كا الحكمني 
املطل��������وب ترجيح احدهما على االخر. وان كانا 
يتعلقان بموضوع واحد ومشترك وهو ثبوت 

نس��������ب املدعوه )م ص( اال ان الخصومة في كا 
الحكم��������ني مختلفة ويكون طل��������ب الترجيح من 
ه��������ذه الجهة واجب ال��������رد ألن امل��������ادة )217( من 
قان��������ون املرافع��������ات املدنية قد اش��������ترطت وحدة 
املوضوع والخصوم في كا الحكمني النهائيني 
ف��������ي الدع��������وى  املتناقض��������ني اذ ان الخصوم��������ة 
املرقم��������ة 1085/ش/2009 تتكون من املدعي )ك. 
م. ع( والتي تختلف عن الخصومة في الدعوى 
املرقم��������ة 2953/ش/2014 وه��������ي )م ص( إضافة 
ال��������ى تركة مورثها )ش. ع.ع( و )م. ع .ع( إضافة 
ال��������ى تركة مورثه��������ا )ش. ع( هذا من جانب ومن 
جان��������ب آخر. فان الحاق نس��������ب ش��������خص واحد 
)البن��������ت م ص( لصلب رجل��������ني مختلفني في آن 
واح��������د يخالف الش��������رع والقان��������ون والن الحكم 
الص��������ادر من محكم��������ة االحوال الش��������خصية في 
النجف االش��������رف لم يطعن به تمييزًا اال ان باب 
الطعن به مازال قائمًا كون واقعة اثبات النسب 
تتعلق بالح��������ل والحرمة ولهذا فان مدد الطعن 
القانونية في االحكام وان كانت من النظام العام 
فانها تتوقف ويحق الي من اطراف الدعوى او 
عض��������و االدعاء العام الطع��������ن تمييزًا في الحكم 
في الدعاوى التي تتعلق بالحل والحرمة حتى 
ول��������و انقضت مدد الطعن القانونية الن حتمية 
الطعن خال هذه امل��������دد واعتبارها من النظام 
الع��������ام ال يكون لها أي حض��������ور وتنحى جانبًا 
عندم��������ا تتع��������ارض م��������ع الدعاوى الت��������ي تتعلق 
بالحل والحرمة كون نظام الحل والحرمة اعلى 
منزلة وأقدس مكانة من فكرة النظام العام الذي 
يعتبر مفهوم نس��������بي يخضع لتغيرات الزمان 
واملكان عل��������ى عكس فكرة الح��������ل والحرمة فهو 
مفهوم مطلق فالحال حال والحرام حرام في 
كل زمان ومكان ولهذا فان املش��������رع العراقي في 
قانون املرافعات املدنية قد احتاط لذلك واعطى 
حيزًا للقضاء ملمارس��������ة دوره في القضايا التي 
تتعلق بالحل والحرمة وقد تجسد ذلك في نص 
امل��������ادة )299( من قانون املرافعات املدنية والتي 
نصت )تطبق النصوص التالية على الدعاوى 
الش��������رعية فان ل��������م يوجد نص تطبي��������ق أحكام 
املرافعات املبنية به��������ذا القانون بما يتائم مع 
طبيع��������ة الدعوى الش��������رعية(. وكذلك تأكيده في 
االس��������باب املوجبة لقان��������ون املرافع��������ات املدنية 
على طبيعة الدعوى الش��������رعية والتي اعتبرها 
ذو طبيع��������ة خاص��������ة تتص��������ل اتصااًل مباش��������رًا 
بمفه��������وم الح��������ل والحرم��������ة فا تك��������ون والحالة 
هذه حق��������ًا خالصًا الصحابها ونخلص مما تم 
ذكره وس��������لف بيانه ولغ��������رض معالجة ما جاء 
بالحكم القضائي الصادر من محكمة االحوال 
الشخصية في النجف االشرف ووضع الحلول 
الناجحة الت��������ي تضمن تطبيق احكام الش��������رع 
والقانون للحالة الش��������خصية للبنت املدعوة )م 
ص( والبت بموضوع نسبها الى أحد االبوين 
الواردي��������ن ف��������ي الحكمني املتناقض��������ني يقتضي 
الطع��������ن بحكم محكمة االحوال الش��������خصية في 
النجف االش��������رف وذلك باالس��������تناد الى مفهوم 
الحل والحرمة الوارد بقانون املرافعات املدنية 
واملقي��������د ملدد الطعن القانونية وتأسيس��������ًا على 
م��������ا تق��������دم ق��������ررت املحكم��������ة رد طل��������ب الترجيح 
املقدم م��������ن قبل طالبة الترجي��������ح )م. ع.ع( لعدم 
تواف��������ر ش��������روطه القانوني��������ة. ومفاتح��������ة دائرة 
االدع��������اء العام ف��������ي محكمة اس��������تئناف النجف 
للطعن تمييزًا بقرار الحكم الصادر من محكمة 
االحوال الشخصية في النجف االشرف بالعدد 
2953/ش2014/5 في 2014/6/5 لكونه يتعلق 
بالحل والحرمة. وصدر القرار باالتفاق في 1/

ذو الحجة/1438ه� املوافق 2017/8/23م.

)2(
املبدأ:

 ال يج��������وز ايق��������اع الول��������ي او القي��������م 
الطاق بحق الزوجة .

القرار:
ل��������دى التدقيق واملداول��������ة وجد أن الحكم 
املراد تمييزه على وفق حكم املادة)309( 
مرافعات مدني��������ة غير صحيح ومخالف 
الحكام الش��������رع والقان��������ون أذ ان القانون 
اليجي��������ز ايق��������اع الولي او القي��������م الطاق 
بحق الزوجة)املدعية( أذ بامكانها طلب 
التفريق للضرر الوارد في املادة)1/40( 

م��������ن قان��������ون االح��������وال الش��������خصية وفق 
ماتقدم من أدلة اثب��������ات وبالتالي يكون 
م��������ا اتجه��������ت الي��������ه املحكم��������ة بتصدي��������ق 
الطاق الذي أوقعه القيم على املحجور 
وف��������ق الصيغ��������ة الت��������ي س��������طرتها اتجاه 
في غي��������ر محله ، لذا ق��������رر نقضه واعادة 
الدع��������وى ال��������ى محكمتها وص��������در القرار 
باالتفاق في 22/شوال /1438ه�  املوافق 

2017/7/16م .

 ● للحصول على القرارات التمييزية 

مباشرة
راجع االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز يف 

املوقع االلكرتوين جمللس القضاء االعلى 

● واجهة الدخول الى االستعامات االلكترونية 
ملحكمة التمييز االتحادية
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القاضي عامر حسن شنتة

م��������ن األمور الت��������ي أثارت جداًل واختافًا عند تطبيق قان��������ون العفو العام رقم 27 
لس��������نة 2016، تلك املتعلقة بمدى إمكانية شمول املوظف أو املكلف بخدمة عامة 
املتهم بهدر املال العام، بقانون العفو العام عند حصوله على موافقة من الوزير 
املختص بتقسيط مبلغ الضرر الذي تسبب به، نتيجة لتقصيره أو إهماله عند 

أداء الواجبات املنوطة به.
إذ ي��������رى البعض عدم جواز ذلك اس��������تنادًا ملا ورد في نص امل��������ادة )3( من قانون 
العفو العام، والتي اش��������ترطت فيما اش��������ترطته تس��������ديد ما ترتب بذمة املشمول 

بأحكام هذا القانون من التزامات مالية ملصلحة الدولة. 
وتس��������ديد الدين لغة هو "دفعه إلى الدائن"، فإذا لم يقم املوظف بتس��������ديد املبالغ 
املترتبة بذمته كاملة. فان ش��������موله بقانون العفو يعد تضييعًا لحق الدولة في 
اس��������تيفاء حقوقها، ومساس��������ًا بالحماية الجنائية املقررة للم��������ال العام. غير أن 
الق��������راءة املتأنية لنص املادة )3( من قانون العفو العام، تكش��������ف لنا أن القانون 
وإن اش��������ترط تس��������ديد االلتزامات املالية للدولة، فإنه لم يبني آلية ذلك التس��������ديد 

وال كيفيته؟ 
وإزاء س��������كوت املش��������رع عن إيضاح األم��������ور املتقدمة، يصبح لزام��������ًا على املحاكم 
املختص��������ة ح��������ني تصديها لتطبي��������ق قانون العف��������و العام الرجوع إل��������ى القوانني 
الخاص��������ة ببيان آلية اس��������تيفاء الديون العائدة للدولة والت��������ي من بينها قانون 
التضمني رقم 31لس��������نة 2015، وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56لسنة 
1977. إذ نصت املادة )4( من قانون التضمني، على آلية تس��������ديد مبلغ التضمني 
بأن يتم تس��������ديده دفعة واحدة وأجازت للوزير املخت��������ص أو رئيس الجهة غير 
املرتبطة بوزارة أو املحافظ، املوافقة على تقسيط املبلغ ملدة ال تزيد على خمس 
سنوات. وقيدت تلك املوافقة بضمانات عديدة كالكفالة العقارية ووضع إشارة 

الحجز على العقار، أو الكفالة الشخصية الضامنة.  
ونصت املادة )7( من القانون املذكور على سريان أحكام قانون تحصيل الديون 
الحكومية على الش��������خص املضمن، ف��������ي حال امتناعه ع��������ن أداء مبلغ التضمني 
أو ع��������دم تس��������ديده أي قس��������ط من األقس��������اط خ��������ال )30( ثاثني يوما م��������ن تاريخ 
االس��������تحقاق، معتبرة التقسيط ملغيًا، وتستحق األقساط املتبقية بذمته دفعة 

واحدة.
وإضاف��������ة إلى الضمان��������ات الواردة في قان��������ون التضمني، فق��������د وردت في قانون 
تحصيل الديون الحكومية ضمانات أخرى، ساهمت وإلى حد كبير في تغليظ 
حق الدولة في استيفاء ديونها. ومنها ما ورد في املادة )الخامسة( منه، والتي 
أجازت حجز األموال املنقولة وغي��������ر املنقولة للمدين وبمقدار الدين، ومانصت 
علي��������ه امل��������ادة )الثالثة عش��������ر( منه بجواز حب��������س املدين املماط��������ل وفقا لألحكام 

الواردة في قانون التنفيذ. 
آخذي��������ن بنظ��������ر االعتبار ما نصت عليه املادة )8( من قان��������ون التضمني، من كون 
انته��������اء خدم��������ة املوظ��������ف أو مهم��������ة املكلف بخدم��������ة عامة ال يمنع م��������ن تضمينه 
. وبذل��������ك تنطب��������ق أحكامه بح��������ق املتقاعدي��������ن املحالني على املحاك��������م فضًا عن 
املوظفني املس��������تمرين في الخدمة، ومايمثله ذلك من ضمانة مهمة الستحصال 
مبالغ الضرر التي تس��������ببوا بها. ونعتقد أن ذلك الس��������ور العالي من الضمانات 
التي أحاط بها املش��������رع حقوق الدولة وديونها. يجعل من عدم ش��������مول املوظف 
الذي قس��������ط الدين بحقه أمرا ال يتفق مع روح العدالة، ومع مقاصد املشرع عند 
تش��������ريعه لقانون العفو العام والتي نص عليها في األس��������باب املوجبة "بإتاحة 
الفرصة ملن جنح من العراقيني في العودة لاندماج في الحياة العامة وإلشاعة 

روح التسامح واإلصاح في املجتمع".
كما انه يمثل من جهة أخرى سلبا لصاحية الوزير بتقسيط الدين واملنصوص 

عليها في قانون التضمني وذلك ماال يجيزه القانون.

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

سالم مكي
رغم اإلغراءات الكبيرة التي تقدمها النصوص القانونية لقرائها 
م��������ن مختصني، لتناولها بش��������يء من النق��������د والتفكيك، ومحاولة 
الدخ��������ول الى عواملها الخفية وفك ش��������فراتها التي غالبا ما تؤدي 
ال��������ى مناطق ال يقصدها مش��������رعها، لكن تبقى تلك النصوص با 
مامسة، با محاولة لبث حياة فيها. حياة تتجاوز اغتراف املاء 
م��������ن النهر، كلما عطش رجل القانون، الى مرحلة ان يغترف رجل 
القانون من نهر التش��������ريع ليحلل ذلك املاء ويكشف عن الشوائب 

التي تعرقل وتضر بشارب املاء.
 ورغ��������م ان كلي��������ات القان��������ون ف��������ي الع��������راق، تخرج س��������نويا مئات 
القانونيني، اال انها لألسف، لم تستطع ان تخرج ولو نسبة قليلة 
م��������ن كتاب القانون، كتابا يمكنه��������م ان ينالوا من النصوص التي 
بحاجة الى تعديل، ان يرموا حجرة في بركة بعض القوانني التي 

مرت قرون على تشريعها وبقيت دون تعديل.
 النص القانوني، ليس مجرد آلة تستخدم ملجرد تكييفها لواقعة 
معين��������ة، او لصب قضية جزائية او مدني��������ة حدثت في عام 2017 
في قوالبها املصنوعة قبل عش��������رات الس��������نني، الن��������ص القانوني، 
كائن حي، يتحرك كما يتحرك املجتمع وينمو كما تنمو حاجات 
املجتم��������ع وتتطور حياته واهتماماته. املش��������رع ق��������د ال يدرك هذا، 
كون ان الوضع السياسي جلب لنا مشرعني أكثرهم ال عاقة لهم 
بالقانون. وهذا يعني ضرورة ان يتصدى رجل القانون الى هذه 
املهمة، خصوصا وانه يملك سلطة ال يملكها غيره، سلطة تخوله 
ان يس��������بر أغوار القان��������ون، ويبحر في أعماقه ليس��������تخرج منه ما 
ال يصلح ألن يكون ضمن بحر القانون، ويس��������تبدلها بأمور تهم 
وتفيد الناس. لألس��������ف ثمة محن مازالت تازم الثقافة القانونية 

منذ نشأتها ولغاية اليوم وهذه املحن تتلخص في:
1. قل��������ة كت��������اب القانون، بحي��������ث ان املنش��������ورات القانونية تعتمد 
على أسماء محددة لتغطية صفحاتها، رغم أن خريجي القانون 

باآلالف.
2. غي��������اب الجودة والرصان��������ة في بعض دور النش��������ر التي تعنى 
بالش��������أن القانوني، حيث ان هنالك دور نش��������ر تطبع كتبا بش��������كل 
رديء غير قابلة للقراءة، وذلك ألنها تعتمد على وس��������ائل بدائية 
ف��������ي عملها، رغ��������م التطور الكبي��������ر في صناعة الكت��������اب، من حيث 
اإلخ��������راج والغ��������اف، لكنه��������ا جيدة نوعا ما في مس��������ألة تس��������ويق 

وتوزيع الكتاب القانوني.
3. قل��������ة املنش��������ورات القانونية، من صح��������ف ومجات متخصصة 
بالش��������أن القانوني، حيث ان البلد رغم االمكانيات الهائلة وكثرة 
الصحف اليومية واألسبوعية، ما زال ال يملك مطبوعا مختصا 
بالشأن القانوني، لوال مبادرة مجلس القضاء األعلى )مشكورا( 

بإصدار جريدة )القضاء( ملا وجد هنالك مطبوع قانوني.
ورغم هذه اإلحباطات، واملعوقات التي تواجه الثقافة القانونية، 
تبقى ب��������وادر األمل تلوح في االفق، حي��������ث ال يمكن انكار التطور 
الكبي��������ر ف��������ي التأليف القانون��������ي، وازدياد اهتمام��������ات العديد من 
الس��������ادة القضاة، في تأليف وطباعة الكتب القانونية، حيث أدت 
تل��������ك الكتاب، بغض النظر على عناوينها في املس��������اهمة بش��������كل 
كبير ف��������ي تطور ونمو التراف��������ع واالطاع عل��������ى كل ما هو جديد 

في القانون.

محن الثقافة القانونية

عين قانونية

■ دورة في التحقق الرقمي

شاركت محكمة استئناف البصرة في دورة 
التحق��������ق الرقمي التي أقامته��������ا األكاديمية 
األملاني��������ة لإلع��������ام واس��������تمرت ثاث��������ة أيام 
وتناول��������ت وس��������ائل التحق��������ق م��������ن األخبار 
الكاذبة والصور املفبركة وبيان أهمية ذلك 

للعاملني في املجال التحقيقي واإلعامي.
وق��������ال ممث��������ل املحكم��������ة ال��������ذي ش��������ارك ف��������ي 
ال��������دورة القاضي جاس��������م محمد املوس��������وي 
أن محاض��������رة ألقاها ف��������ي ال��������دورة بعنوان 
"خصوصية اإلعام القضائي" تناول فيها 
معن��������ى الخصوصية في املواثي��������ق الدولية 

والدستور العراقي.
وعرج قاضي األحوال الشخصية في املعقل 
على أهمي��������ة اإلعام القضائ��������ي في إيصال 
الحقيقة وأهمية وسائل اإلعام في تغطية 
أخبار املحاك��������م وكذلك دور املركز اإلعامي 
ملجلس القضاء األعلى في إيصال الحقيقة 
املجردة لألحكام القضائية ونش��������ر الثقافة 

القانونية.

■ موقوفو اإلرهاب

انخفض��������ت أع��������داد املوقوفني وف��������ق املادة 
الرابعة م��������ن قانون مكافح��������ة اإلرهاب في 
بابل جراء تحّسن الوضع األمني، بحسب 

إحصاءات املحكمة.
وذكرت إحصائية أعدتها شعبة اإلحصاء 
في الرئاس��������ة إن "العدد الكل��������ي للمتهمني 
املوقوفني بحسب املادة الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب بلغ 372 متهمًا".
ولفت��������ت اإلحصائية إل��������ى أن "محاكم بابل 
املختص��������ة بالنظ��������ر ف��������ي جرائ��������م اإلرهاب 
أفرجت ع��������ن 40 متهما لم تثب��������ت إدانتهم 
بما نس��������ب إليه��������م خال الش��������هر املاضي"، 
وأش��������ارت إلى أن "ع��������دد املحكومني أربعة، 
ليصب��������ح ع��������دد املتهم��������ني املتبق��������ني قي��������د 

التوقيف 310".
يذك��������ر أن محاكم بابل تس��������جل انخفاضًا 
في الجرائم اإلرهابية السيما بعد تحرير 
بل��������دة جرف الصخ��������ر آخر معاق��������ل تنظيم 

داعش اإلرهابي في املحافظة.

■ دورات حاسوبية في واسط

أقامت رئاسة اس��������تئناف واسط االتحادية 
دورات لقيادة الحاسوب لجميع موظفيها 
لارتقاء في أعماله��������م ومواكبة التطور في 

الجانب التكنولوجي.
وق��������ال رئي��������س محكمة اس��������تئناف واس��������ط 
االتحادي��������ة القاض��������ي غال��������ب الغريباوي إن 
"عدد الدورات التي اطلقت لقيادة الحاسوب 
بلغ 23 دورة بواقع 12 للمستوى األول و11 
للمس��������توى الثاني أفاد منها املوظفون في 
رئاسة املحكمة وبقية دور القضاء التابعة 

لها".
وتابع الغريب��������اوي "بلغ عدد املوظفني ممن 
تم ادخالهم للمستوى االول 114، فيما كان 
عدد موظفي املستوى الثاني 103 موظفني 

اجتازوا الدورات بنجاح".
وأض��������اف الغريب��������اوي أن "التدري��������ب ش��������مل 
جميع موظفي االس��������تئناف وأش��������رف على 
تدريبهم أس��������اتذة أكفاء من كوادر رئاس��������ة 

االستئناف".

كتاب قضائي

وج��������اء في مقدمة الكتاب الذي يقع في 423 
صفحة إن "القضاء الدس��������توري في العراق 
يع��������د حدي��������ث نس��������بيًا قياس��������ًا إل��������ى بعض 
البلدان األخرى، لكن كان له اثر كبير ومهم 
ف��������ي صياغة ش��������كل الدول��������ة والحفاظ على 
املكاسب التي حققها الدستور النافذ على 
مستوى حقوق اإلنسان والتداول السلمي 
للسلطة وبناء املؤسسات الدستورية حيث 

ظل العراق ومنذ تأس��������يس الدولة العراقية 
يفتق��������ر إل��������ى وج��������ود محكمة علي��������ا تعنى 
بالفصل في دس��������تورية القوانني والقرارات 
واألوامر واألنظمة والتعليمات التي تصدر 
عن السلطتني التشريعية والتنفيذية, مما 
وّل��������َد فراغ��������ًا قضائي��������ًا انعكس س��������لبًا على 

حقوق الناس وعلى سيادة القانون".
وج��������اء أيضا أنه "بع��������د أحداث ع��������ام 2003 

وفي ظ��������ل وجود فس��������حة لتأس��������يس دولة 
القانون والعمل بحكم الدس��������تور وتفعيل 
مبدأ الفصل بني السلطات، ظهرت املحكمة 
االتحادي��������ة العلي��������ا، وأوكل��������ت له��������ا مهم��������ة 
القضاء الدستوري لتكون وسيلة لضمان 
وصيانة الدس��������تور وأصدرت العشرات من 
القرارات واألحكام التي أس��������همت كثيرًا في 
تش��������كيل وصياغة النظام الدس��������توري في 
العراق وحافظت على مبدأ سيادة القانون 
من خال تعطيل النصوص القانونية التي 
تتعارض مع املبادئ الدس��������تورية الواردة 

في دستور عام 2005 النافذ".
ولف��������ت الكات��������ب إل��������ى أن "املتاب��������ع للقرارات 
واألح��������كام الت��������ي أصدرته��������ا س��������يجد إنها 
عطلت نصوصا قانونية ألس��������باب تتعلق 
بالشكل الدستوري لصدورها أو لتعلقها 

بموضوع األح��������كام ال��������واردة فيها، فضا 
ع��������ن دوره��������ا في س��������د النقص التش��������ريعي 
ف��������ي بعض القوان��������ني التي طاله��������ا اإلغفال 

التشريعي".
أما القرار الص��������ادر عن املحكمة االتحادية 
العلي��������ا فانه ملزم للجمي��������ع وبات ونهائي 
املحكم��������ة  وق��������رارات  أح��������كام  إلزامي��������ة  الن 
االتحادي��������ة العليا ووج��������وب تنفيذها جاء 
على وفق حك��������م املادة )94( من الدس��������تور 
التي جاء فيها )قرارات املحكمة االتحادية 
العليا باتة وملزمة للس��������لطات كافة( لذلك 
البد من الوقوف على حجية هذه األحكام 
وبيان تلك الصفة امللزمة لها وس��������ريانها 
على كافة الس��������لطات واآلث��������ار التي تترتب 
عليه��������ا س��������واء على املس��������تقبل ال��������ذي يلي 

الحكم او على الوقائع التي حدثت قبله.

ويأتي تأليف الكتاب على ما تذكر املقدمة 
"ألن العدي��������د م��������ن الدراس��������ات األكاديمي��������ة 
املتخصص��������ة تناولت املحكم��������ة االتحادية 
العلي��������ا تحلي��������ا ونق��������دا، إال إن م��������ا يلف��������ت 
االنتب��������اه إن اغل��������ب ه��������ذه الدراس��������ات التي 
اطلعت عليها كان تتولى نقد القانون الذي 
تش��������كلت بموجبه املحكمة ولم تبحث في 
موضوعة األحكام م��������ن حيث حجيتها أو 
أثارها واالتجاه��������ات الفقهية التي تبنتها 

املحكمة عند إصدار تلك األحكام".
ويتناول الكتاب جزئية تتعلق بحجية تلك 
األحكام وأثرها امللزم للجميع ولتطبيقات 
املحكم��������ة االتحادية العليا حضور واس��������ع 
ف��������ي البح��������ث ألن موض��������وع الكت��������اب ه��������و 
دراس��������ة تطبيقية في ضوء أحكام املحكمة 

االتحادية العليا.

حجية أحكام المحكمة االتحادية العليا وأثرها الملزم للقاضي سالم روضان
بغداد/ القضاء

 ■ غاف 

الكتاب

بابل / مروان الفتالوي

أف��������ادت مش��������تكية عش��������رينية أم��������ام 
محكمة تحقيق الحلة بإقدام زوجها 
عل��������ى بيعها إل��������ى تاجر ف��������ي أربيل 
مقاب��������ل 3000 دوالر أميرك��������ي ضمن 

عملية منظمة لاتجار بالبشر.
زوج��������ة  وه��������ي  املش��������تكية  وذك��������رت 
ثانية للمته��������م أن األخير كان يملك 
ش��������بكة دعارة ويساوم النساء على 
صوره��������ن وفيديوه��������ات تلتقطه��������ا 
كاميرا مخفية في داره مقابل مبالغ 
مالية، مهددا إياهن بنشر صورهن 
عل��������ى مواقع التواص��������ل االجتماعي 
ف��������ي ح��������ال رفضهن تزوي��������ده باملال، 

بحسب املشتكية.

وتق��������ول في مع��������رض إفادته��������ا أمام 
قاضي التحقيق إن زوجها املش��������كو 
منه قام ببيعها، الفتة إلى أن زوجته 

األولى أوصلتها إلى شخص يدعى 
"التاجر" وكان اللقاء في أحد مطاعم 
بغداد إذ س��������لم الزوجة األولى مبلغ 

أميرك��������ي ثمن��������ًا  ثاث��������ة آالف دوالر 
للمشتكية "الزوجة الثانية" على أن 

يأخذها إلى أربيل.
إال أن املشتكية عادت إلى أهلها في 
الديوانية قبل إتمام العملية لتطلب 

الشكوى ضد املتهم وشركائه.
وأهميته��������ا  الجريم��������ة  لخط��������ورة 
أصدرت محكمة تحقيق الحلة أمرا 
بالقب��������ض والتحري ع��������ن املتهمني، 
وعن��������د إحضاره��������م إل��������ى املحكم��������ة 
اعترف الزوج الذي يبلغ 43 عامًا أنه 
تزوج من زوجته الثانية قبل ثاثة 
أش��������هر من خال معرف��������ة أقارب لها 
وتم الزواج بعقد رس��������مي وشرعي 
أمام املحكم��������ة إال انه كان يبّيت نية 

لبيعها.

وذكر ف��������ي اعترافاته أن��������ه كان يروم 
بيعها إل��������ى أش��������خاص آخرين قبل 
عملية البيع األخيرة إال انه لم ينجح 
حت��������ى وجد التاجر بواس��������طة امرأة 
وس��������يطة وسمس��������ارة تعرف عليها 
عب��������ر مواقع التواص��������ل االجتماعي 
تمته��������ن االتج��������ار بالفتي��������ات، لك��������ن 
الغري��������ب أن ال��������زوج اّدع��������ى أم��������ام أن 
عملية البيع كانت بحجة تس��������ديد 

مصاريف الزواج.
من جهتها، قامت املحكمة بتوقيف 
املتهمني وفق أحكام املادة الخامسة 
من قان��������ون االتجار بالبش��������ر وهي 
بصدد إكمال اإلجراءات التحقيقية 
لغ��������رض إحالته��������م عل��������ى املحاك��������م 

املختصة لينالوا جزاءهم العادل.

رجل يبيع زوجته "لتسديد مصاريف الزواج"!
فرق القانون املدني العراقي بني مصطلحي "الجمعية" و"املؤسسة"، كالتالي:

فق��������د ذكرت املادة 50 من القان��������ون أن "الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة 
من عدة اش��������خاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح املادي"، الفتة إلى أن 

"تشريعا خاصا يجب أن ينظم كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها".
بينما نصت املادة 51 على أن "املؤسس��������ة ش��������خص معنوي ينشأ بتخصيص 
مال مدة غير معينة ذي صفة انس��������انية او دينية او علمية او فنية او رياضية 

دون قصد الى أي ربح مادي".
وجاء في املادة التي تليها: يجب أن يكون انش��������اء املؤسس��������ة بس��������ند رسمي او 
بوصي��������ة، ويعتبر هذا الس��������ند او ه��������ذه الوصية نظامًا للمؤسس��������ة، ويجب ان 

يشتمل على مجموعة بيانات. 
وعدت املادة الثالثة والخمسني من القانون املدني أن انشاء املؤسسة بالنسبة 
لدائني املنشئ وورثته هبة او وصية،  فإذا كانت املؤسسة قد انشئت اضرارًا 
بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة 
بالنس��������بة للهبات والوصايا. ومتى كان انشاء املؤسسة بسند رسمي جاز ملن 
انش��������أها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك ان يتم تسجيلها في محكمة 

البداءة، بحسب القانون.

ما الجمعية وما المؤسسة؟
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ول��������د ف��������ؤاد عب��������د الرحم��������ن محمد س��������عيد 
التكرل��������ي في محلة باب الش��������يخ وكان جده 
نقيبا ألش��������راف بغداد وهوة ينتمي لعائلة 
ذات حض��������وة ديني��������ة ومكان��������ة اجتماعي��������ة 

متميزة.
االبتدائي��������ة  دروس��������ه  بغ��������داد  ف��������ي  تلق��������ى 
والثانوية وتخرج من كلية الحقوق س��������نة 
1949 وع��������ني في البداية كات��������ب في محكمة 
بداءة بعقوبة التي كان أخوه نهاد التكرلي 

قاضيا معروفا فيها.
عاد إلى بغداد وعني قاضيا فيها عام 1953 
ليتنقل في ع��������دة وظائف حتى عني قاضيا 
ف��������ي محكمة بداءة بغداد عام 1964، س��������افر 
بعدها لباريس بأجازة دراسية ملدة سنتني 
وعند عودته عاد للعمل في محاكم بغداد.

ع��������اش ف��������ي تونس عندم��������ا أحي��������ل للتقاعد 
وعم��������ل ف��������ي الس��������فارة العراقية هن��������اك بعد 

حرب الخليج عام 1991".
ابتدأ بكتاب��������ة القصص بأس��������لوب إبداعي 
متمي��������ز واخ��������ذ ينش��������ر أول قصصه )همس 
مبهم( عام 1951 في مجلة األديب البيروتية، 
بعدها اخذ ينش��������ر قصصه ف��������ي الدوريات 
والصحف العراقية والعربية، بعدها اصدر 

مجموع��������ة قصصية ضمت س��������بع قصص 
بعنوان )الوجه اآلخر( س��������نة 1960 ومن ثم 
اصدر في بيروت رواية )الرجع البعيد( عام 
1980 وهي تعتبر املؤسس لخطاب روائي 

متميز أرخت لحقبة تاريخية مهمة.
كم��������ا أص��������در ع��������ام 1986 مجموعة قصص 
مختارة بعنوان )موعد النار( كما وطبعت 
في تونس وأصدر رواية ) خام الرمل ( عام 
1995 وكانت روايته االخيرة )اال سؤال وإال 
ج��������واب( الت��������ي كتبها ع��������ام 2007 وكانت له 

مؤلفات أخرى مثل )خزين الامرئيات (.
 ورغ��������م قصص��������ه ورواياته القليل��������ة، أال أن 
مساحة تأثيرها كانت عظيمة ألنها كونت 
نموذج��������ا للروايات الكاس��������يكية الحديثة 
ببنائها فأس��������هم في تطور الثقافة العربية 
وأثرى املكتبة العربية بالكثير من قصصه 

ورواياته.
وبرغم اختياره املنف��������ى في تونس متجها 
منف��������اه  لينته��������ي  س��������وريا  إل��������ى  بعده��������ا 
االختياري في عمان مع زوجته التونسية، 
إل��������ى أن واف��������اه األج��������ل ع��������ام 2008، فقد كان 
يحمل األديب ف��������ؤاد التكرلي روح القاضي 

الصابر.

قضاة عراقيون

القاضي فؤاد التكرلي 

صدر ف��������ي بغداد كت��������اب )حجية أح��������كام املحكمة 
االتحادية العليا في العراق وأثرها امللزم.. دراسة 
تطبيقية مقارنة( للقاضي سالم روضان املوسوي 

وهو املؤلف الرابع عشر للكاتب.
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