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حتتفل

مبيالدها

القضاء 

بغداد / عالء محمد
"

تمث��������ل أمام القضاء أكبر عصابات الخطف والس��������لب 
في بغداد، اعترف أفرادها بتنفيذ عش��������رات العمليات 
على أهداف ثمينة واس��������تحصلوا جراء تلك الجرائم 

مبالغ هائلة تصل إلى املليارات.
مدانون اش��������تركوا بع��������دة عمليات في بغداد س��������رقوا 
مبال��������غ كبي��������رة بع��������د ان كون��������وا عصاب��������ة تتألف من 
ثمانية أش��������خاص وقاموا بوضع س��������يطرات وهمية 
وادع��������وا أنه��������م ينتم��������ون للق��������وات األمني��������ة م��������ن اجل 

تس��������ليب مواطنني وتجار. واصدر القاضي املختص 
أوامر قبض وتحٍر وف��������ق أحكام املادة 442 من قانون 
العقوبات العراقي بعد التنسيق مع مديرية مكافحة 
الكرادة وألهمية القضية جرى تشكيل فريق ملتابعة 
املجرم��������ني واملطلوب��������ني بغي��������ة القبض عليه��������م وفق 
القان��������ون وتحقق ذل��������ك بعد ان نصب كم��������ني لهم وتم 

القاء القبض على جميع أفراد هذه العصابة.
واطلعت "القض��������اء" على إفادات املتهمني أمام قاضي 
التحقي��������ق الت��������ي رووا فيه��������ا قص��������ة ارتكابه��������م لهذه 

الجرائم وطريقة تنفيذها.

املته��������م األول وه��������و )ا.ك.ع( يق��������ول ان��������ه اش��������ترك م��������ع 
مجموعته ف��������ي عمليات ع��������دة، وأولى ه��������ذه الجرائم 
كانت في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وسط بغداد 
ع��������ام 2014، ويذك��������ر أن "العملي��������ة كانت تس��������ليب احد 
املواطن��������ني الخارجني من إح��������دى الصيرفات القريبة، 
وكانت حصتي من ه��������ذه العملية مبلغ قدره 30 ألف 
دوالر اميركي بعد ان اس��������تولينا على مبلغ 600 الف 

دوالر اميركي".
ويكمل املتهم انه "في عام 2014 نفس��������ه وبعد العملية 
األولى بثالثة أشهر اشترك مع متهمني أيضا بعملية 

س��������رقة كمية كبيرة من كارتات ش��������حن رصيد لشركة 
ك��������ورك لالتصاالت في منطقة الش��������عب قرب االقواس 
باتجاه منطقة الحس��������ينية بعد تس��������ليب سيارة نوع 
هونداي س��������تاركس كانت قادمة من اربيل الى بغداد 

يستقلخا شخصان".
وأضاف انه ب��������اع كارتات الرصي��������د بمبلغ قدره 400 
ال��������ف دوالر أميرك��������ي ف��������ي محافظة أربي��������ل، لكنه ابلغ 
مجموعته بانه تعرض الى كمني في املحافظة وترك 

عجلته وبداخلها كارتات الرصيد.
التفاصيل ص 5

القبض على أغنى وأوسع عصابات الخطف والسلب في بغداد

القاضي عبد الستار بيرقدار

اّتصل��������ت الحري��������ة بكي��������ان الع��������راق اّتصاَل ال��������روِح بالجس��������د، والجوهِر 
بالش��������كل. وتنامت في ظالِلها مجموعات حضاّري��������ة متلّونُة الثقافات، 
ُد 

ُّ
اختارت العي��������َش معًا في ِحمى نظام ديمقراط��������ي زاَدُه التّنوع والتعد

تكاماًل ورس��������وخًا. ول��������م يفت هذا الوط��������َن املتطّلَع أبدًا إلى األس��������مى أن 
يجع��������َل من العدل أساس��������ًا للملك وأن ُينيَط بالقضاء ش��������أنًا خطيرًا هو 

 الحّريات، وحمايُة حقوق اإلنسان، وتوطيُد حكم القانون.
ُ

صون
وما م��������ن َصّمام أمان يجعل أبناَء ه��������ذه األرض يطمئّنون إلى حقوقهم 
ويلتزم��������ون بواجباتهم غير العدالة التي يس��������هُر على إش��������اعتها قضاة 
ُه حدود، تنطلق قراراتهم من قصور القضاء 

ُّ
نذروا النفس لعطاٍء ال تحد

ومن أعماق الوجدان لتعّبَر عن وجٍه من وجوه رسالة القضاء.
وفي هذا العدد اذ نحتفل بذكرى دخول صحيفة )القضاء االلكترونية( 
عامها الرابع لتصبح ِظاّل من ظالل الش��������فافية ُيلقى على مسار مجلس 
القضاء األعلى حّتى ال يبقى عمُلُه مغلقًا وعصّيًا على من َينشُد التعّرف 
إل��������ى القض��������اء ودوره، وه��������ذا حق من حقوق��������ه. وهو َيضُع ف��������ي متناول 
املهتّم��������ني معلومات تدور حول مهام املجلس وأنش��������طِتِه ومبادراته في 

سبيل تعزيز الثقة بني القضاء واملجتمع، وبني القاضي واملواطن.
كما يتيح كذلك االطالع على القواعد األخالقية والسلوكّية التي يتبعها 
القضاة س��������واء عند أداء مهامهم أو في مسرح الحياة الخاّصة، إن هذه 
الذكرى، تش��������كل مناسبة لنا للتأمل بمعاني الرس��������الة التي يؤديها كل 
قاض، مناس��������بة للتأكيد على أن جميع القضاة يش��������كلون جسمًا واحدًا 
يتخذ من العمل الجماعي أساس��������ًا إليصال مركب كل مظلوم وكل تائه 

وكل باحث عن حق في بحر الظلمة الهائج إلى شاطئ العدالة.
إّنني أش��������ّجعكم على زي��������ارة صفحاتها جميعًا لإلف��������ادة من املعلومات 
املنش��������ورة عليه��������ا، وأدعوك��������م أاّل تحجبوا عنها اقتراحاتك��������م اآليلة إلى 

تحسني خدماتها.
 مجل��������س القضاء األعلى، 

ّ
ولزوار ه��������ذه الصحيفة من القض��������اة نقول إن

بحك��������م مس��������ؤولّياته الُجّل��������ى وغيرته عل��������ى ارتقاء العدالة وش��������يوعها، 
هو دائم االس��������تعداد ملعاض��������دة أيٍّ منكم في تحصني مس��������احة الحّرية 
واالستقالل الالزمة لتمكني القاضي من االستجابة لطلبات الّناس ومن 
خدم��������ة املتقاضني على أفضِل وجه. وفي س��������بيل جع��������ل التواصل معكم 
 ظروف نأمل أن ُيسهم في بلورة صورة القاضي 

ّ
ميسورًا وُمتاحًا في كل

املثال��������ي وأن َيُصّب في خانة توحيد الجه��������ود الهادفة إلى بلوغ قضاٍء 
أكثَر منعًة وعدالة وفاء لش��������هداء العدالة وعهدًا على متابعة الرس��������الة"، 
س��������نكتب كلمات محفورة في ذاكرتكم وفي قلب كل قاض وعقله، نجدد 

التزامنا بهذا اليوم.
عشتم، عاشت العدالة وليحيا العراق.

الذكرى الرابعة لصدور 
صحيفة القضاء

اإلفتتاحية

ديالى / مروان الفتالوي

اختب��������رت محافظ��������ة ديالى محن��������ًا كبيرة 
خ��������الل الس��������نوات املاضي��������ة تراجعت على 
إثره��������ا الحي��������اة ف��������ي املدين��������ة، فق��������د احتل 
تنظي��������م داع��������ش اإلرهابي أجزاء واس��������عة 
منها مرتكبا أبشع الجرائم بحق املدنيني 

األبرياء. 
وعلى صعيد آخر أثير جدل أوس��������ع حول 
الفس��������اد واإلهم��������ال اإلداري ال��������ذي أصاب 
ديالى، وبني محنتي الفساد واإلرهاب كان 
ملحكم��������ة الجنايات ال��������دور الكبير واملؤثر 
من خالل إطالق األح��������كام القضائية التي 
حققت العدالة والردع وعّوضت أصحاب 

الحقوق املسلوبة. 

محكم��������ة  رئي��������س  نج��������م  عل��������ي  القاض��������ي 
الجنايات ونائب رئيس محكمة استئناف 
ديالى االتحادية ذكر خالل مقابلة موسعة 
مع "القضاء" متحدثًا عن ملف النزاهة إن 
أح��������كام جنايات ديالى س��������حبت اثنني من 
املحافظني املقصرين إلى الس��������جن بعدما 

تسببوا بضرر في املال العام.
وباإلضاف��������ة إل��������ى املحافظ��������ني الس��������ابقني 
طالت األحكام العقابية مسؤولني آخرين 
فقد "تم الحكم على مدير مصرف الرافدين 
في جلوالء بالحبس ملدة س��������بع س��������نوات، 
والحبس ملدة سنتني بحق احد املوظفني 
في املصرف نفس��������ه )أمني صندوق(، كذلك 
ت��������م الحكم على مدير املصرف الزراعي في 
املقدادية بالحبس ملدة سنتني وفق املادة 

340 من قان��������ون العقوبات والحبس ملدير 
ش��������عبة األمالك في املحافظ��������ة وفق املادة 

نفسها"، يكشف نجم.
وعل��������ى صعيد الجرائ��������م اإلرهابية أطلقت 
املحكم��������ة قراراتها باإلع��������دام ضد مجرمي 
داعش، مح��������ذرة من الخاليا النائمة، وعن 
األماك��������ن الت��������ي بقي��������ت تعاني م��������ن الخلل 
األمني يؤشر القاضي أن املناطق البعيدة 
ع��������ن مراك��������ز امل��������دن غالبا م��������ا تفتق��������ر إلى 
االس��������تقرار لعدم وج��������ود التغطية األمنية 

الكافية.
"ديال��������ى  أن  الجناي��������ات  رئي��������س  وي��������رى 
تصبح آمنة عند س��������يادة وفرض القانون 
وبناء أجهزة أمني��������ة رصينة تعتمد على 
جميع املعلوم��������ات والتحقق من صحتها 

وتكاتف جميع الجهات األمنية واإلدارية 
فاألم��������ن  املواطن��������ني،  م��������ع  والقضائي��������ة 

مسؤولية جماعية".
وفيم��������ا نفى "ورود أي قضايا انتقامية أو 
ثأري��������ة بعد تحرير امل��������دن والقرى التابعة 
إل��������ى محافظة ديالى"، لفت إلى أن "املرحلة 
الجدي��������دة اتس��������مت بالتعاي��������ش الس��������لمي 
واله��������دوء ال��������ذي زعزع��������ه اإلره��������اب في ما 

سبق".
وتحدث نجم عن ملف مكافحة املخدرات، 
مؤك��������دا "إصدار العديد م��������ن األحكام بحق 
املدانني بجرائم املتاج��������رة وتعاطي املواد 

املخدرة".
وتعليقا على قانون املخدرات الجديد ذكر 
أن "القان��������ون كاف ملكافح��������ة هذه الظاهرة، 

لكنن��������ا نعتق��������د أن امل��������ادة 32 م��������ن قان��������ون 
املخ��������درات الجدي��������د والخاص��������ة بتعاطي 
امل��������واد املخ��������درة كانت العقوب��������ات الواردة 
فيها ال تتناسب مع خطورة هذه الجريمة 
وتأثيرها عل��������ى املجتمع، ولغرض تحقق 
ال��������ردع بصورة أكبر كنا نأمل من املش��������رع 

العراقي تشديد هذه العقوبة.
م��������ن جهة أخ��������رى، تح��������دث نجم ع��������ن عدم 
وجود مناطق في املحافظة متنازع عليها 
في الوق��������ت الحاضر، وأكد أن كل املتهمني 
بجرائ��������م خاضع��������ون إلى س��������لطة املحاكم 
االتحادية في املحافظة، التي تتكفل أيضا 

بكل املعامالت والقضايا.

التفاصيل في صفحة حوار خاص

رئيس جنايات ديالى: أحكامنا وضعت اثنين 
من المحافظين السابقين في السجن

قال إن ال مناطق متنازع عليها حاليًا وكل املتهمني خاضعون لسلطة حماكمنا

بغداد / محمد سامي

ف��������ي تموز املاض��������ي من ه��������ذا الع��������ام قررت 
منظم��������ة الفاتف FATF خ��������روج العراق من 
الئحة الدول التي تخضع للمراقبة املشددة 
بع��������د أن نف��������ذ التزاماته الدولي��������ة في مجال 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ومنظمة FATF هيئة حكومية دولية تتولى 

مهمة دراس��������ة التقنيات واتجاهات غس��������ل 
االموال وتموي��������ل االرهاب وإعداد وتطوير 
السياسات املتعلقة بمكافحة غسل االموال 

وتمويل االرهاب محليا ودوليا.
القاض��������ي إياد محس��������ن ضمد م��������ن محكمة 
التحقي��������ق املتخصص��������ة بقضاي��������ا النزاهة 
وغس��������ل االموال ف��������ي الرصاف��������ة تحدث إلى 
"القضاء" عن دور القضاء في خروج البالد 

من قائمة )FATF(، وعن أهم توصيات هذه 
املنظم��������ة والفوائد التي تع��������ود للبالد بعد 

هذه الخطوة.
وق��������ال القاضي ضم��������د "كان للقض��������اء دور 
كبير في تحس��������ني املوق��������ف الدولي للعراق 
واملس��������اهمة الفاعل��������ة بتنفي��������ذ التوصيات 
الدولي��������ة الت��������ي أقرتها منظم��������ة FATF من 
خ��������الل م��������ا قدمه مجل��������س القض��������اء االعلى 

من تس��������هيالت وما أبداه من تعاون للبنك 
املركزي العراقي واملؤسس��������ات الشريكة في 
هذا املجال وعلى مدى الس��������نوات السابقة، 
هذه الجه��������ود اثمرت عن خروج العراق من 
الالئحة الس��������وداء الى قائمة الدول املدرجة 
ف��������ي القائم��������ة البيض��������اء والت��������ي امتثل��������ت 

للتوصيات الدولية".
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القضاء يساهم في خروج العراق من الئحة )FATF( السوداء
بغداد / سيف محمد

م��������ن  اثن��������ني  اعتراف��������ات  "القض��������اء"  تنش��������ر 
اإلرهابيني في تنظيم داعش مّمن أدوا مهام 
مختلف��������ة في العراق وس��������وريا، وعلى الرغم 
م��������ن أنهم ل��������م ينخرط��������وا كثيرا ف��������ي املعارك 
إال أنهم مارس��������وا أدوارا كبيرة في اإلس��������ناد 

والدعم اللوجستي واإلعالم.
وقال القاضي املختص بنظر قضاياهما في 
محكمة التحقيق املركزية املعنية بش��������ؤون 
اإلره��������اب إن اإلرهابي��������ني أب��������و س��������عيد وابو 
زياد كانا من بني خمسة عشر إرهابيًا ألقي 
القبض عليهم في س��������وريا بجهود من قبل 
الجهاز املخابرات الوطني العراقي وإشراف 
القاض��������ي املختص وبموجب عمل مش��������ترك 

مع الجانب السوري.
أبو سعيد البالغ من العمر 23 عامًا، عراقي 
األصل ويحمل الجنس��������ية الس��������ورية عرض 
اعترافات��������ه امام قاض��������ي التحقيق املختص 
بنظ��������ر قضاي��������ا جه��������از املخاب��������رات الوطني 
العراقي، مؤكدا ان عمل��������ه في اإلعالم أطلعه 

عل��������ى كيفي��������ة عم��������ل املنظوم��������ة اإلعالمي��������ة 
لداعش. ويفّصل اإلرهابي املكنى ابو سعيد 
"كن��������ت اس��������كن في س��������وريا واعم��������ل مصممًا 
لألزياء حتى تعرفت على احد األش��������خاص 
العامل��������ني في الوح��������دة اإلعالمي��������ة لتنظيم 
داعش ف��������ي والية الفرات، أقنعني باالنتماء، 
ف��������رددت البيعة امام رج��������ل كان يتولى إلقاء 
املحاض��������رات علين��������ا خ��������الل تلقين��������ا الدورة 

الشرعية".
وظهر أبو س��������عيد في صور انتش��������رت على 
مواق��������ع التواصل االجتماع��������ي وهو يرتدي 
ال��������زي الخ��������اص بداع��������ش اإلرهاب��������ي حامال 
س��������الحًا نوع بي كي س��������ي في ي��������ده اليمنى، 
ي��������ده األخ��������رى للتلوي��������ح بعالم��������ة  ورافع��������ًا 

النصر.
يقول اإلرهابي الس��������وري ال��������ذي ينحدر من 
أصول عراقية "عمل��������ت في اإلعالم في والية 
الف��������رات وتولي��������ت العمل ف��������ي طبع الصحف 

الورقية النبأ، وكذلك في وكالة أعماق".

التفاصيل ص3

مخرجون أجانب يصنعون فيديوهات "داعش" 

القانون يتيح للزوجة املنفصلة 
225سكنا مؤقتا إذا كان الطالق رجعيا قضاة: أغلب عمليات التزوير تطول 

الهويات األمنية والوثائق الدراسية
جمموعة تواجه اإلعدام: سطوا 

على مدرسة لسرقة رواتب املعلمني

ُكتاب العدد

القاضي عامر حسن شنتة
املرأة يف قانون 
العقوبات العراقي

■ القاضي فائق زيدان خالل حضوره المؤتمر الدولي الداعم للمحاكم التجارية في نيويورك

بغداد/ القضاء

هنأ رؤساء األجهزة القضائية ورؤساء 
املناطق االستئنافية في البالد صحيفة 
"القض��������اء" االلكتروني��������ة بدخولها العام 
الراب��������ع، مؤكدي��������ن أن الصحيف��������ة عملت 
على ترسيخ الثقافة والوعي القانوني، 
م��������ن  العدي��������د  نش��������ر  ف��������ي  وس��������اهمت 
املوضوعات التي س��������لطت الضوء على 
املشكالت االجتماعية وطرحت الحلول 

ملعالجتها.
وق��������ال القاضي موف��������ق العبيدي رئيس 
جه��������از االدعاء العام "بمناس��������بة دخول 
االلكتروني��������ة عامها  القض��������اء  صحيفة 
الرابع. ال يس��������عنا بهذه املناس��������بة اال أن 
نتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات، 
متمنيا دوام املوفقية والتقدم والنجاح 

في نشر الوعي والثقافة القانونية".
من جانبه كتب القاضي جاس��������م محمد 
عبود رئيس اإلشراف القضائي "تبارك 
هيئة اإلش��������راف القضائي الكادر القائم 
على إصدار صحيفة القضاء الكترونية 
بمناس��������بة دخولها الع��������ام الرابع والتي 
كان لها األثر الطيب في االس��������تزادة من 
الثقافة القانوني��������ة والقضائية للجميع 
وترصني املعلومات لرجال القضاء من 
خالل البح��������وث والدراس��������ات والقرارات 
التي دأب��������ت على نش��������رها طيلة األعوام 
املاضية من عمرها، مما جعلنا مدينني 
لها بالش��������كر والعرف��������ان وتمنياتنا لها 
باملزي��������د لتبقى نورا يس��������طع وش��������عاعا 
يلم��������ع في مس��������يرة القض��������اء النبيلة في 

هذا الوطن الغالي". 
التفاصيل ص6 

"                 " تستقبل التهاني 
في عيدها الرابع

بغداد/ زيـد األعرجي

ا  بقي املعهد القضائي ألكثر من خمسة عقود من الزمن جزء
من الس��������لطة التنفيذية، وبرغم اس��������تقالل كافة مؤسس��������ات 
القضاء بعد عام 2003، إال أن االس��������تقالل هذا بقي مش��������وبا 
بسبب سيطرة السلطة التنفيذية املتمثلة بوزارة العدل على 
املعهد القضائي حتى ص��������دور قانون ضم املعهد القضائي 
ال��������ى مجل��������س القضاء األعل��������ى ذي العدد )70( لس��������نة 2017، 

ليقوم املجلس بادارة كافة ش��������ؤون املعهد بصورة مستقلة، 
ويك��������ون الصرح العلمي الذي يتولى اع��������داد كوادر قضائية 

كفوءة تحترف العمل القضائي في مكانه الصحيح.
مجلس القضاء االعلى وبعد الحاق املعهد بتشكيالته أخذ 
على عاتقه تطويره من خ��������الل توفير بيئة تعليمية تواكب 
املس��������تجدات العلمية وتنمي الق��������درات البحثية للقضاة في 
مج��������ال عملهم من خالل االس��������تعانة بالخب��������رات والتجارب 
الدولي��������ة واملحلية والدراس��������ة النظرية املقترن��������ة بالتطبيق 

العملي. وف��������ي تعليق إلى "القضاء" قال��������ت مدير عام املعهد 
القضائي نهلة حمادي "كان من املفترض باملش��������رع العراقي 
ان يصدر قانون ضم املعه��������د القضائي الى مجلس القضاء 
األعل��������ى منذ ع��������ام 2003 عندما أصبح القضاء مس��������تقال عن 
الس��������لطة التنفيذي��������ة"، الفت��������ة إل��������ى أن "قرار ض��������م املعهد الى 

املجلس وإن جاء متأخرًا فأنه عني الصواب".

التفاصيل ص 2

المعهد القضائي يدخل مرحلة جديدة من التطور واإلعمار

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
دور املمثل القانوين 

يف حماية املال العام 

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

hjc.idep2013@gmail.com
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بغداد/ إيناس جبار 

شرع قانون حق الزوجة املطلقة 
ف��������ي الس��������كن رق��������م )77( لس��������نة 
1983 "ح��������ق الس��������كنى"، ليتي��������ح 
للزوجة املطلقة حقا في السكن 
ا لها من  عل��������ى نفقة ال��������زوج درء
مخاطر التشريد والضياع بعد 
الط��������الق، لكن القانون يش��������ترط 
أن يكون الط��������الق رجعيا أو أن 
تفريق��������ا  الزوج��������ة  تس��������تحصل 

قضائيا عن زوجها.
مختص��������ون  قض��������اة  واعتب��������ر 
بقضاي��������ا األحوال الش��������خصية 
إن توفير الس��������كن للزوجة بعد 
الطالق هو حماي��������ة مؤقتة لها 
م��������أوى وإعادة  لح��������ني توفي��������ر 
تنظي��������م حياته��������ا في ح��������ني أن 
كثيري��������ن يتوهم��������ون ان س��������كن 
املطلقة حق دائم او انه يتوجب 
عل��������ى الزوج املطل��������ق توفيره أو 
دفع بدل لإليجارات ملن ال يملك 

عقارا. 
وق��������ال القاض��������ي محم��������د رجب 
األح��������وال  محكم��������ة  قاض��������ي 
إن  الك��������رخ  ف��������ي  الش��������خصية 
"قانون س��������كن الزوجة يعد من 
املتفرعة عن  العيني��������ة  الحقوق 
ح��������ق امللكية، وهو ح��������ق يخول 
صاحبه وأس��������رته سكنى عقار 
مملوك للغير وقد نظمه املشرع 
العراقي في املواد 1261 - 1265 
من القان��������ون املدني العراقي إال 
أن قان��������ون التس��������جيل العقاري 

لم ينظمه ما جعل أمر إمكانية 
ترتيب��������ه مس��������تحيلة على ارض 
التصرف��������ات  ان  ذل��������ك  الواق��������ع 
ال��������واردة عل��������ى عق��������ار كم��������ا هو 
معروف ال يعتد بها ما لم تكن 
مس��������جلة في دوائر التس��������جيل 
العقاري، وهذه األخيرة تمتنع 
ع��������ن تس��������جيله لع��������دم تنظي��������م 
إجراءات تسجيله في القانون"، 
الفتا الى ان "هذا الحق العيني 
له أس��������باب وحاالت ومعالجات 
ا من الحلول  وجد القانون جزء

لها".
وعن ظروف وشروط استحقاق 
املطلقة هذا الحق، ذكر رجب أن 
الحق  ه��������ذا  تس��������تحق  "الزوجة 
في حال إيقاع الطالق الرجعي 
والتفري��������ق القضائي"، مش��������يرا 
إل��������ى أن "حق الس��������كنى يقتصر 
على ه��������ذه الطالقات فقط أي ال 
تس��������تحقه عندما يكون الطالق 

خلعيا أو طالق قبل الدخول".
وعن اإلجراءات قاضي محكمة 
األح��������وال الش��������خصية أفاد بأن 
"املحكم��������ة ف��������ي الع��������ادة تس��������أل 
الزوج��������ة املطلق��������ة ع��������ن رغبتها 
باإلقام��������ة في حق الس��������كن فهو 
ممنوح وفق حاالت السكن مع 
القانون  والتي حدده��������ا  الزوج 
وكذل��������ك كون املحكم��������ة ال تحكم 
من تلقاء نفس��������ها قب��������ل معرفة 
رغبة الزوجة، وهذا ما تفصله 
في قرارات الحكم ومنح الحق".

واملواصف��������ات  الح��������االت  وع��������ن 

التي يكون عليها الس��������كن الذي 
يح��������دد للزوجة يلفت رجب الى 
ان "الدار يجب أن تكون مملوكة 
كال أو جهة منها )ش��������ائعة( أو 
تك��������ون مس��������تأجرة م��������ن الزوج 

للزوجة قبل حلول الطالق".
اذا  "الزوج��������ة  إن  رج��������ب  وزاد 
طلب��������ت ح��������ق الس��������كنى فأنه��������ا 
تس��������تحق هذا الحق ملدة زمنية 
أمدها ثالث سنوات من تاريخ 
اكتساب القرار الدرجة القطعية 
للدار الس��������اكنة فيه أما إذا بيع 
أو اخلي فانه ال يمكن دفع بدل 

مادي عنه أي إيجارات".
ويلف��������ت "إما أن كان��������ت الزوجة 
س��������اكنة في ال��������دار املس��������تأجرة 
فال��������زوج مكلف بدف��������ع اإليجار 
مل��������دة ث��������الث س��������نوات أي طوال 

فترة إشغالها للدار".
وهن��������اك تفصي��������ل آخ��������ر يذكره 
القاض��������ي وه��������و "عندم��������ا تملك 
وج��������ه  عل��������ى  دارا  الزوج��������ة 
االس��������تقالل فهن��������ا ال يمكنها أن 
تس��������كن داره فالهدف األساسي 
من تش��������ريع القان��������ون هو إيواء 
الزوجة التي ال تمتلك دارا بعد 

الطالق".
ويضي��������ف من جانب��������ه القاضي 
قاض��������ي  جاب��������ر  عب��������د  جاب��������ر 
األحوال الشخصية أن "القانون 
حدد على الزوج عدم التصرف 
بالعق��������ار أو نقله بيع وتخليته 
ملدة ستة أشهر إذا كان مملوكا 
حي��������ث ينتفي حقه��������ا القانوني 

إذا قام الزوج ببيعه قبل س��������نة 
م��������ن واقعة الطالق فله��������ا ال� )6( 
أش��������هر فقط وان انتقلت ملكية 

السكن للغير".
ويؤك��������د أن��������ه "ال يح��������ق للزوجة 
كان��������ت  إذا  بالس��������كن  املطالب��������ة 
ع��������ن  ناش��������ئة  الط��������الق  واقع��������ة 
الخيان��������ة الزوجي��������ة أو االتفاق 

بني الطرفني". 
ومن القضايا أو الحاالت التي 
م��������رت عل��������ى املحكم��������ة وتترجم 
القانون واقعيا يروي القاضي 
إنه ف��������ي "اح��������دى الح��������االت قام 
الزوج بتسليم املنزل املستأجر 
إلى مالكه وهو ال يملك س��������كنا 
هنا حق السكنى أصبح صعب 
التنفي��������ذ وهنا ممك��������ن تحويل 

الدعوى إلى محكمة البداءة".
أخ��������رى  أيض��������ا حال��������ة  ويذك��������ر 
"تضمنت بيع الزوج للدار قبل 
فترة الس��������تة أشهر ما يعني ان 
هناك حقا للزوجة في س��������كنها 
أال أن املال��������ك الجدي��������د قام بهدم 
الدار وهن��������ا لم تع��������د هناك دار 

للسكن". 
ويرى الجابري أن "الحكمة من 
تش��������ريع قان��������ون حق الس��������كنى 
للمطلقة انه يحاول أن يعطيها 
فترة زمنية لبناء وتوفير وضع 
معيش��������ي مناسب لها أو توفير 
م��������أوى وكذل��������ك ل��������ردع ال��������زوج، 
مش��������يرا انه ب��������� " ب��������كل األحوال 
ف��������ان القانون هو حماية مؤقتة 

أمدها ثالث سنوات".

احلق ينتفي إذا كانت متلك دارًا

القانون يتيح للزوجة المنفصلة سكنا مؤقتا 
بغداد / عالء محمدإذا كان الطالق رجعيا

أف��������اد قضاة تحقيق في محاكم بغداد أن أغلب عمليات التزوير 
تس��������تهدف الهوي��������ات العس��������كرية واألمنية، فيما لفت��������وا إلى أن 
الوثائق الدراس��������ية لم تس��������لم من الغش أيض��������ا إذ يتم تزويرها 

لغرض التعيني أو رفع الدرجة الوظيفية.
وعرف��������ت املادة 286 من قانون العقوب��������ات العراقي التزوير بأنه 
تغيي��������ر الحقيقة بقصد الغش في س��������ند أو وثيقة او اي محرر 
آخ��������ر بإح��������دى الطرق املادي��������ة واملعنوي��������ة التي بّينه��������ا القانون 
تغييرا من ش��������أنه إحداث ضرر باملصلحة العامة أو بش��������خص 

من األشخاص.
وق��������ال القاضي محمد يوس��������ف م��������ن محكمة تحقي��������ق الكرخ إن 
"اغلب عمليات التزوير تطول الوثائق الدراسية املقدمة للدوائر 
الحكومية وذلك للحصول على التعيني أو تغيير درجة وظيفية 
كما أن هناك تزويرا يحصل في املستمس��������كات الرسمية بقصد 
تغيير األسماء او األلقاب"، مبينا أن "أكثر املستمسكات تزويرا 
هي هويات األحوال املدنية والهويات التي تنس��������ب على دوائر 

الدولة الرسمية وخصوصا وزارتي الدفاع والداخلية".
ويقول يوس��������ف متحدثًا عن أمثل��������ة التزوير حالي��������ا أن "مواقع 
التواصل االجتماعي وع��������ن طريق الترويج لوظيفة يتم تزويد 
الضحي��������ة بأمر وزاري مزور لغرض تحصيل أموال، وكذلك في 
ما يتعلق بوثائق الس��������فر وبنفس اآللية يزود الضحية بوثيقة 

سفر مزورة مقابل مبالغ مالية".
وأش��������ار إلى أن "إعالنات تنتش��������ر عن الدراس��������ة في الخارج يتم 
خاللها ايضا اإليقاع بالضحية من خالل نشر اإلعالن وتزويد 
املجن��������ى عليه بوثائ��������ق مزورة لغرض الس��������فر به��������ا الى خارج 

البلد".
وال ينس��������ى القاضي محمد يوس��������ف ان "اب��������رز العمليات تكون 
ف��������ي معامالت التس��������جيل العقاري حيث تم نق��������ل بعض ملكية 
العقارات بمستمسكات مزورة وتم الحصول على مبالغ طائلة 
كثمن للبي��������ع بعد ان يتضح ان مالك العقار اما مس��������افر خارج 

البلد او متوفى".
وعن أنواع التزوير يضيف يوسف ان "التزوير يكون إما مادي 
او معنوي فاملادي منه يكون على شكل وضع إمضاء او بصمة 
ابه��������ام او ختما مزورا او تغير إمضاء او بصمة ابهام او ختم"، 
مبينا ان "قانون العقوبات حدد في املادة 1/287 طرق التزوير 

امل��������ادي في الفقرات )أ.ب.ج.د.ه( كما حدد ف��������ي املادة ذاتها طرق 
التزوير املعنوي في الفقرات )أ.ب.ج.د(.

ويب��������ني قاض��������ي محكمة تحقي��������ق الك��������رخ ان "هن��������اك إجراءات 
معين��������ة في قضاي��������ا التزوير لدى محاك��������م التحقيق، حيث يتم 
إيداع الدع��������وى الجزائية لدى مكاتب مكافح��������ة اإلجرام والتي 
تتول��������ى بدورها إج��������راء التحقيق في جرائم التزوير وحس��������ب 

االختصاص املكاني لكل محاكم التحقيق".
من جانبه، تحدث قاضي محكمة تحقيق الكرخ محمد سلمان 
الطائ��������ي عن املحررات وأنواعها قائال إن "املحررات تقس��������م الى 
قسمني وهي الرسمية والعادية، بالنسبة للمحررات الرسمية 
ف��������ان املادة 288 من قانون العقوبات املحرر الرس��������مي هو الذي 
يثب��������ت فيه موظف او مكلف بخدم��������ة عامة ما تم على يديه من 
ذوي الش��������أن طبقا لألوضاع القانونية وفي حدود سلطته او 
تدخ��������ل في تحريره على اية ص��������ورة او تدخل باعطائه الصفة 

الرسمية".
وأض��������اف الطائ��������ي أن "الن��������وع الثاني ه��������و املح��������ررات العادية 
)العرفي��������ة( والت��������ي عالجته��������ا امل��������واد 295 - 297 م��������ن قان��������ون 
العقوبات"، الفتا الى ان "املحرر العادي هو كل ورقة ال يحررها 
موظ��������ف مختص بتحريرها ويعد املح��������رر عاديا اذا صدر من 
موظف غي��������ر مختص بتحري��������ره وكذلك املحرر ال��������ذي ينظمه 
األفراد فيما بينهم مثال ذلك الدفاتر والعرائض والكمبياالت"، 
الفتا إلى أن "هناك فرقا في العقوبة عند تزوير املحرر الرسمي 

أو العادي".
وردا على س��������ؤال يتعل��������ق بإمكانية االعفاء ع��������ن العقوبة يبني 
الطائي ان "املادة 303 اشارت الى إمكانية ان يعفى من العقوبة 
كل م��������ن ارتكب جريمة من جرائم تقلي��������د او تزوير االختتام او 
الس��������ندات او الطواب��������ع او تزييف العملة وتزوي��������ر اوراق النقد 
والس��������ندات املالي��������ة وتزوير املح��������ررات الرس��������مية اذا اخبر بها 
السلطات العامة قبل إتمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث 

واالستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها اآلخرين".
وتاب��������ع أما إذا حصل اإلخب��������ار بعد قيام تلك الس��������لطات بذلك 
ف��������ال يعفى م��������ن العقوب��������ة اال اذا كان االخبار قد س��������هل القبض 
عل��������ى اولئك الجناة،كما يعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب 
جريمة م��������ن جرائم التقلي��������د او التزيي��������ف او التزوير املذكورة 
في هذا الب��������اب اذا اتلف مادة الجريمة قبل اس��������تعمالها وقبل 

الشروع في البحث عن مرتكبيها. 

قضاة: أغلب عمليات التزوير تطول 
الهويات األمنية والوثائق الدراسية

مجلس القضاء االعلى وبعد الحاق املعهد 
بتش��������كيالته أخ��������ذ عل��������ى عاتق��������ه تطويره 
م��������ن خالل توفي��������ر بيئة تعليمي��������ة تواكب 
املس��������تجدات العلمي��������ة وتنم��������ي الق��������درات 
البحثي��������ة للقض��������اة في مج��������ال عملهم من 
خالل االس��������تعانة بالخب��������رات والتجارب 
الدولي��������ة واملحلي��������ة والدراس��������ة النظري��������ة 
املقترنة بالتطبي��������ق العملي. وفي تعليق 
إل��������ى "القض��������اء" قال��������ت مدير ع��������ام املعهد 
القضائي نهلة حمادي "كان من املفترض 
باملش��������رع العراقي ان يص��������در قانون ضم 
ال��������ى مجل��������س القضاء  املعه��������د القضائي 
األعل��������ى من��������ذ ع��������ام 2003 عندم��������ا أصبح 
القضاء مس��������تقال عن السلطة التنفيذية"، 
الفتة إلى أن "قرار ضم املعهد الى املجلس 

وإن جاء متأخرًا فأنه عني الصواب".
وملعرف��������ة نب��������ذة ع��������ن تاريخ املعه��������د قالت 
حم��������ادي "تأس��������س املعه��������د القضائي عام 
1976 بص��������دور قانونه رق��������م )33( ويعتبر 
تأسيس��������ه إيذانًا بب��������دء مرحلة جديدة من 

تاري��������خ املؤسس��������ة القضائية ف��������ي العراق، 
بعد ان كان تعيني القضاة والحكام يرفع 
بترش��������يح م��������ن املحاكم املختص��������ة"، الفتة 
ال��������ى ان "املعه��������د قضائي ومنذ تأسيس��������ه 
ا من وزارة الع��������دل كون القضاء  كان ج��������زء
ا من هذه  واملحاك��������م كافة هي االخرى جزء

الوزارة".
أما عن الح��������اق املعهد القضائي بمجلس 
القضاء األعلى، ذكرت حمادي أن "صدور 
قانون رقم )70( لسنة 2017 جاء انسجاما 
م��������ع الدس��������تور العراقي ومبدأ اس��������تقالل 
القضاء كون املعهد بمثابة املدرس��������ة التي 
تش��������رف على تخري��������ج القض��������اة وأعضاء 
االدعاء الع��������ام"، معتبرة ض��������م املعهد الى 
القضاء "خطوة صحيحة وان األخير هو 
الجهة األكث��������ر إدراكا واألق��������در على جعل 

املعهد في افضل مستوياته".
وع��������ن دور القض��������اء ف��������ي تطوي��������ر املعهد 
تحدث��������ت حمادي عن عدد م��������ن اإلجراءات 
أهمه��������ا "تحدي��������ث وتطوير كاف��������ة املناهج 

الدراسية بما يواكب املستجدات العلمية 
والق��������درات البحثي��������ة لطالب��������ه م��������ن خالل 
الدراس��������ة النظرية والتطبيق العملي في 
املحاكم، اضافة الى قيام املجلس بتطوير 
بناي��������ة املعه��������د وتوفير كافة مس��������تلزمات 
الراحة للطلبة واألس��������اتذة التدريس��������يني 
بما يتناس��������ب وكونها مؤسسة اكاديمية 

عليا وأحد معالم العاصمة بغداد".
من جانبه اوضح االستاذ موفق العبدلي 
اح��������د التدريس��������يني في املعه��������د القضائي 
ان "هن��������اك تقدم��������ا ملحوظ��������ا وتغيي��������رات 
ايجابية واضحة في الجانب الدراسي من 
حيث تطوير املناهج التدريسية للطلبة، 
إضافة الى قيام املجلس بتجديد البناية 
املخصص��������ة للمعه��������د بما يتف��������ق ومكانة 
القضاء"، كما اشاد العبدلي بدور القضاء 
قائال ان "هناك فرقا ايجابيا واضحا بني 
املعه��������د القضائي االن واملعه��������د بعد عام 
2003 قب��������ل ان يضم ال��������ى مجلس القضاء 

األعلى".

وفي السياق ذاته وخالل حديث "القضاء" 
مع عدد م��������ن الطلبة خريجي الدورة )39( 
أف��������اد الطال��������ب هيث��������م حس��������ني ط��������راد بأن 
"الس��������يد رئي��������س مجلس القض��������اء االعلى 
والسادة التدريسيني والسيدة مدير عام 
املعهد بذلوا جه��������ودا مضنية في تطوير 
كافة جوانب املعهد"، معربا عن س��������عادته 
بض��������م املعه��������د القضائ��������ي ال��������ى مجل��������س 
القض��������اء قائ��������ال ان "املعهد يق��������وم باعداد 
ش��������خصيات قضائية ذات ثقافة عالية اذ 
يعتبر بمثابة مدرسة عليا تقوم بتخريج 

واعداد القضاة".
وعن خطة العمل املستقبلية واالجراءات 
والتغييرات التي قام بها مجلس القضاء 
أوضحت مدير املعهد ان "املعهد القضائي 
يقوم باجراء دورات قانونية لكافة دوائر 
الدولة وحس��������ب رغبتها كان تكون دورات 
للس��������ادة اعض��������اء املحاك��������م العس��������كرية او 
للضب��������اط ومنتس��������بي ال��������وزارات االمنية 
والقانونيون في باقي الوزارة"، الفتة الى 

ان "هناك خطة ش��������املة اعدت بتوجيه من 
رئيس مجلس القض��������اء االعلى باعتباره 
رئيس��������ا ملجل��������س املعهد يت��������م العمل على 
وفقها ونراها متكاملة للمرحلة الحالية 

واملستقبلية".
وعن التعاون مع باقي الوزارات واملعاهد 
"التع��������اون  ان  حم��������ادي  اك��������دت  النظي��������رة 
الخارج��������ي والداخلي هو اح��������د اهم بنود 
الخطة املوضوعة من قبل الرئاسة، حيث 
جرى التنسيق مع مجلس الدولة ووزارة 
التعلي��������م العال��������ي والبح��������ث العلمي لرفد 
املعه��������د بمحاضرين اضاف��������ة الى امكانية 
تطبيق تجرب��������ة معهد التطوير القضائي 
ف��������ي التع��������اون الخارج��������ي عل��������ى املعه��������د 
القضائي"، مؤكدة ان "هناك سعي مستمر 
من قبل ادارة املعهد للتنسيق مع السادة 
ف��������ي وزارة التعليم العال��������ي للوقوف على 
متطلب��������ات ال��������وزارة ألجل وض��������ع درجات 
علمية للس��������ادة القضاة بعد تخرجهم من 

املعهد القضائي".

المعهد القضائي يدخل مرحلة جديدة بعد إلحاقه بالقضاء 
بغداد/ زيـد األعرجي

بقي املعهد القضائي ألكثر من 
ا  خمسة عقود من الزمن جزء

من السلطة التنفيذية، وبرغم 
استقالل كافة مؤسسات 

القضاء بعد عام 2003، إال أن 
االستقالل هذا بقي مشوبا 

بسبب سيطرة السلطة 
التنفيذية املتمثلة بوزارة 

العدل على املعهد القضائي 
حتى صدور قانون ضم 

املعهد القضائي الى مجلس 
القضاء األعلى ذي العدد )70( 

لسنة 2017، ليقوم املجلس 
بادارة كافة شؤون املعهد 
بصورة مستقلة، ويكون 

الصرح العلمي الذي يتولى 
اعداد كوادر قضائية كفوءة 
تحترف العمل القضائي في 

مكانه الصحيح.

تدريسيون: تقدم ملحوظ على صعيد املناهج وإعمار املبنى

■ المعهد القضائي يشهد تطورا على صعيد الدراسة واإلعمار منذ انضمامه للقضاء.. عدسة / حيدر الدليمي

دور الممثل القانوني في حماية 
المال العام 

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

لألموال العامة حرمة نص عليها الدستور العراقي النافذ لعام 2005  
حي��������ث نصت املادة )27( من الدس��������تور على: )لألم��������وال العامة حرمة، 
وحمايته��������ا واجب على كل مواطن( وتأخ��������ذ أهمية الحفاظ على املال 
الع��������ام أهمية كبيرة إذ تمن��������ع االعتداء على املال الع��������ام وتمنع الهدر 
في أموال الدولة ويس��������اهم القضاء مع جهاز االدعاء العام في حماية 
املال العام ولكن ال يخفى الدور املهم والرئيسي للدوائر القانونية في 
الوزارات والجهات غير املرتبطة بوزارة حيث يتولى املمثل القانوني 
الحض��������ور في جمي��������ع املحاكم عل��������ى مختل��������ف أنواعها س��������واء كانت 
الجزائية منها كمحكمة التحقي��������ق ومحكمة الجنح والجنايات وفي 
املحاكم املدنية كمحاكم البداءة واالس��������تئناف وبيان الدفوع وتقديم 
الطلب��������ات وإقامة الدع��������اوى والحضور بصفة مدع��������ي أو مدعى عليه 
أو كش��������خص ثالث في تلك الدعاوى ومعرفة موع��������د املرافعة وتاريخ 

تأجيل املرافعة ليتسنى له الحضور في املحكمة.
 وهنا يبرز دور املمثل القانوني في الدفاع عن أموال الدولة وضرورة 
استحصالها واملطالبة بها وكذلك في املرافعات وممارسة طرق الطعن 
باالحكام وفقا لقان��������ون املرافعات املدنية وقان��������ون أصول املحاكمات 
الجزائي��������ة االم��������ر كاالس��������تئناف والتميي��������ز وغيرها من ط��������رق الطعن 
األخ��������رى وفقا للقان��������ون االمر الذي يتطلب ان يك��������ون املمثل القانوني 
م��������ن ذوي الخبرة ق��������ادرا على مجاراة الخصوم ويج��������ب ان يكون على 
اطالع واس��������ع بالقوانني ولعل في مقدمتها قانون االثبات واملرافعات 
املدنية وقان��������ون التضمني والعقوبات واص��������ول املحاكمات الجزائية 
وقانون التنفيذ وقانون انضباط موظفي الدولة وقانون بيع وايجار 
أموال الدولة والقوانني اإلدارية األخرى وقوانني الوزارة التي ينتسب 
اليها ويجب التأكيد على ان يتم ادخال املمثلني القانونني في دورات 
تطويرية ال سيما في مجال اختصاصهم ومن قبل اتحاد الحقوقيني 
العراقي��������ني وان ال يت��������م ترقية املوظف الحقوقي اال بع��������د ان يدخل في 
تلك ال��������دورات مع ض��������رورة ان يك��������ون املمثل القانون��������ي حريصا على 
حماية املال العام فالكثير من الدعاوى تقام بحق الوزارات او الدوائر 
الحكومية يتم املطالبة فيها بالتعويض واجر املثل او املطالبة بحق 
م��������ن الحقوق يترتب عليه ان تق��������وم الدولة بدفع مبال��������غ باهظة تثقل 

املوازنة العامة للدولة.
 وم��������ن الضروري ان يك��������ون املمثل القانوني ق��������ادرا على الحضور في 
املرافع��������ات واملحاكمات ال ان يكون ممثال واحدا يتطلب منه الحضور 
ف��������ي اكثر من محكمة ولجنة في وقت واح��������د االمر الذي يصعب عليه 
الحضور او الدفاع عن حقوق الدولة الن املمثل القانوني يجب ان يتم 
محاس��������بته في حالة إهماله في متابعة الدع��������اوى التي تخص أموال 
الدول��������ة والتي يترت��������ب عليها ان يص��������در حكم او قرار بحك��������م الوزارة 
بس��������بب إهمال املمثل القانوني في الحضور واملتابعة وعدم ممارسة 
الح��������ق القانوني في الطعن وضياع الحق بعد ف��������وات املدة القانونية 
للطعن ويجب ان يكون هناك إدراك حقيقي في الدفاع عن الحق العام 
واملال العام وع��������دم التنازل عن حقوق الدولة من قبل املمثل القانوني 

اال بعد التأكد من استيفاء حقوق الدولة 
ومتابعة التج��������اوزات التي تحصل على 
املال العام فاملمث��������ل القانوني هو صمام 
األم��������ان ف��������ي املطالب��������ة باملال الع��������ام وفي 
الدفاع عن املال العام وحقوق الدولة هي 
أمانة بيد املمثل القانوني يجب الحفاظ 

عليها قانونا.
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امتهنا الرعي وتصميم األزياء وساعدا التنظيم يف اإلسناد واإلعالم

إرهابيان: دير الزور تدير إعالم "داعش".. وأجانب يخرجون الفيديوهات

)FATF( القضاء يساهم في خروج العراق من الئحة المراقبة المشددة لمنظمة

بغداد / محمد سامي

القاضي إياد محس��������ن ضم��������د من محكمة 
التحقي��������ق املتخصصة بقضاي��������ا النزاهة 
وغس��������ل االموال في الرصاف��������ة تحدث إلى 
"القضاء" عن دور القضاء في خروج البالد 
من قائم��������ة )FATF(، وع��������ن أهم توصيات 
هذه املنظم��������ة والفوائد التي تعود للبالد 

بعد هذه الخطوة.

وقال القاض��������ي ضم��������د "كان للقضاء دور 
كبير في تحس��������ني املوقف الدولي للعراق 
واملس��������اهمة الفاعلة بتنفي��������ذ التوصيات 
الدولي��������ة التي أقرتها منظم��������ة FATF من 
خ��������الل ما قدم��������ه مجلس القض��������اء االعلى 
من تسهيالت وما أبداه من تعاون للبنك 
املركزي العراقي واملؤسسات الشريكة في 
هذا املجال وعلى مدى السنوات السابقة، 
هذه الجهود اثمرت عن خروج العراق من 
الالئحة السوداء الى قائمة الدول املدرجة 
ف��������ي القائم��������ة البيض��������اء والت��������ي امتثل��������ت 

للتوصيات الدولية".
عن التعريف بهذه املؤسس��������ة وماهيتها، 
أضاف القاضي ضمد أن "مجموعة العمل 
املال��������ي FATF هي منظمة حكومية دولية 
أنش��������أت من قب��������ل وزراء ال��������دول األعضاء 
فيها"، الفت��������ا إلى أن "مهمتها الرئيس��������ية 
وض��������ع املعايي��������ر الدولية ملكافحة غس��������ل 
األم��������وال وتمويل اإلرهاب على مس��������توى 
التنظيم والتش��������ريع القانوني واملستوى 
التنفيذي وتحديد التهديدات ذات الصلة 

بنزاهة النظام املالي الدولي".
وتابع ضم��������د أن "توصياته��������ا ال�49 تمثل 
إط��������ارا مرجعي��������ا ودليال إرش��������اديًا للدول 
من اجل مكافحة غس��������ل األم��������وال وتمويل 
اإلره��������اب"، مؤك��������دا أن "توصي��������ات منظمة 
الفاتف تقوم بتحديد املخاطر التي تواجه 
العالم في مجال غس��������ل االم��������وال وتمويل 
االرهاب ووضع السياسات الالزمة للحد 

من هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها". 
وق��������د اش��������رت منظم��������ة الفاتف ف��������ي العام 
2012 عل��������ى الع��������راق بانه من ال��������دول التي 
ل��������م تنف��������ذ التوصي��������ات الدولية ف��������ي هذا 
املج��������ال وقد ش��������كل البنك املرك��������زي فريقا 
ممثال بعدد كبير من املؤسس��������ات ابرزها 

مجل��������س القض��������اء االعل��������ى للعم��������ل عل��������ى 
تطبيق وتنفيذ توصيات الفاتف، بحسب 
بمتابع��������ة جرائم  املتخص��������ص  القاض��������ي 

غسل األموال.
ويتاب��������ع ضمد أن "مجلس القضاء االعلى 
كان مساهما وشريكا اساسيا في صياغة 
م��������واد القان��������ون وبي��������ان م��������دى مواءمتها 
للمعايير الدولية باإلضافة الى تش��������كيل 
محكمة جنايات ومحكمة جنح ومحكمة 
تحقي��������ق متخصصة في مج��������ال مكافحة 
غس��������ل األم��������وال وتمويل اإلره��������اب وكذلك 
مواكبة وحض��������ور كافة االجتماعات التي 

عقدت ملتابعة تنفيذ التوصيات".
وأكد أن "الفرق التي شكلها البنك املركزي 
العراق��������ي أخذت على عاتقه��������ا العمل على 
وضع السياسات الكفيلة بتطبيق العراق 

للمعايير الدولية".
واسترس��������ل قاضي غس��������ل األموال "كانت 
نتائج العم��������ل التي تحقق��������ت مهمة منها 
خ��������روج الع��������راق من قائم��������ة ال��������دول التي 

تخضع للمراقبة الشديدة".
وع��������ن الفوائ��������د التي تع��������ود للب��������الد بعد 
خروجها من قائمة فاتف السوداء يوضح 
ضم��������د ان "ذلك س��������يجعل من��������ه بيئة آمنة 

لالس��������تثمارات من قبل القط��������اع الخاص 
املحل��������ي واألجنبي وان الع��������راق ليس من 
دول امل��������الذات الضريبي��������ة وال م��������ن الدول 
التي تش��������كل ممرات آمن��������ة ملرتكبي جرائم 

غسل األموال".
وق��������ال القاض��������ي اي��������اد محس��������ن ايضا ان 
"من القضاي��������ا املهمة الت��������ي نصت عليها 
توصيات الفاتف هو تحديد االش��������خاص 
ذوي املخاط��������ر ف��������ي مجال مكافحة غس��������ل 
االم��������وال وتمويل االره��������اب"، الفتا إلى أن 
"هناك قائم��������ة مهن يعتب��������ر ممتهنها من 
االش��������خاص الذين يدرجون عل��������ى قائمة 

ذوي املخاط��������ر ال��������ذي يجب ب��������ذل العناية 
الواجب��������ة تجاه حس��������اباتهم املفتوحة في 
املص��������ارف ومراقب��������ة ح��������ركات االموال في 
حساباتهم سواء كانت ايداعات نقدية او 

نقل اموال بقيود حسابية".
واكم��������ل القاضي ضم��������د "ت��������م العمل على 
هذا الجان��������ب وبالفعل تم ادراج مجموعة 
من املهن كرؤس��������اء ال��������دول او الحكومات 
وكبار السياس��������يني وكبار القضاة وكبار 
التنفيذيني  املوظفني  وكبار  العس��������كريني 
في املؤسسات وشركات الدولة وغيرهم".

أن  قائ��������ال  ضم��������د  القاض��������ي  واس��������تذكر   
"التعليم��������ات الخاصة باالش��������خاص ذوي 
املخاط��������ر نص��������ت عل��������ى وج��������وب ان تتخذ 
املؤسس��������ات املالي��������ة واملص��������ارف حس��������ب 
بي��������ان البن��������ك املرك��������زي عند فتح حس��������اب 
لهم التثبت من مستمس��������كاتهم الرسمية 
االصلي��������ة والتأك��������د م��������ن طبيع��������ة املعاملة 
املالية والهدف منها واملستفيد الحقيقي 
له��������ا وطبيعة العالقة الت��������ي تربط أطراف 

التعامل املالي".
واضاف القاضي ضمد انه "في حال وجود 
اي ش��������بهة في التعام��������ل فعلى املصرف او 
املؤسسة املالية اإلبالغ فورا عن التعامل 
املشبوه ووقفه قبل إتمامه والتحفظ على 

املوجودات املالية للعميل".
وخل��������ص القاضي ضم��������د إلى أن "س��������بب 
إدراج بعض املهن على قائمة املخاطر في 
مجال غسل االموال وتمويل االرهاب هو 
ان اصحابها م��������ن ذوي النفوذ واصحاب 
الق��������رار ويمكن له��������م من خ��������الل وظائفهم 
ان يس��������تحوذوا على ام��������وال كبيرة بدون 
وجه حق مما ينبغي مراقبة حس��������اباتهم 
وتدقيقها منعا من عملية اختالس مالي 

او تمويل لإلرهاب".

بغداد / سيف محمد

م��������ن  اثن��������ني  اعتراف��������ات  "القض��������اء"  تنش��������ر 
اإلرهابيني في تنظيم داعش مّمن أدوا مهام 
مختلفة في العراق وسوريا، وعلى الرغم من 
أنه��������م لم ينخرطوا كثيرا في املعارك إال أنهم 
مارس��������وا أدوارا كبيرة في اإلس��������ناد والدعم 

اللوجستي واإلعالم.
وقال القاضي املختص بنظر قضاياهما في 
محكم��������ة التحقيق املركزية املعنية بش��������ؤون 
اإلره��������اب إن اإلرهابي��������ني أب��������و س��������عيد وابو 
زياد كانا من بني خمسة عشر إرهابيًا ألقي 
القب��������ض عليهم في س��������وريا بجهود من قبل 
الجهاز املخابرات الوطني العراقي وإشراف 
القاضي املختص وبموجب عمل مشترك مع 

الجانب السوري.
أبو س��������عيد البالغ من العمر 23 عامًا، عراقي 
األصل ويحمل الجنس��������ية الس��������ورية عرض 
اعترافاته ام��������ام قاض��������ي التحقيق املختص 
بنظ��������ر قضاي��������ا جه��������از املخاب��������رات الوطني 
العراق��������ي، مؤكدا ان عمله ف��������ي اإلعالم أطلعه 

عن كيفية عمل املنظومة االعالمية لداعش.
ويفّص��������ل اإلرهابي املكنى ابو س��������عيد "كنت 
اس��������كن في س��������وريا واعمل مصممًا لألزياء 
حتى تعرفت على احد األشخاص العاملني 
ف��������ي الوح��������دة اإلعالمية لتنظي��������م داعش في 
والي��������ة الفرات، أقنعن��������ي باالنتم��������اء، فرددت 
البيعة امام رجل كان يتولى إلقاء املحاضرات 

علينا خالل تلقينا الدورة الشرعية".
وظه��������ر أبو س��������عيد في صور انتش��������رت على 
مواقع التواص��������ل االجتماع��������ي وهو يرتدي 
ال��������زي الخ��������اص بداع��������ش اإلرهاب��������ي حامال 
س��������الحًا نوع بي كي س��������ي في ي��������ده اليمنى، 
ورافعًا يده األخرى للتلويح بعالمة النصر.

يق��������ول اإلرهابي الس��������وري ال��������ذي ينحدر من 
أص��������ول عراقية "عملت ف��������ي اإلعالم في والية 

الف��������رات وتولي��������ت العمل في طب��������ع الصحف 
الورقي��������ة النب��������أ، وكذلك ف��������ي وكال��������ة أعماق 
وطبع املنشورات والخطب املوحدة الخاصة 
بالتنظيم"، مضيفًا "كما شاركت في تصوير 
عمليات القتل الت��������ي كان يقوم بها التنظيم 

وإظهارها بشكل إصدارات وبثها".
وعن آلية العم��������ل يوضح اإلرهابي أن "املواد 
واملنشورات والفيديوهات ترسل الى املركزية 
االعالمية في دير الزور وهي املس��������ؤولة عن 
كل ما يصدر ع��������ن التنظيم إعالميًا وترتبط 
بها كل الوح��������دات االعالمية وكانت تدار من 

قبل خب��������راء ومهندس��������ني ومخرجني أجانب 
ومن جنسيات مختلفة وكانوا يستخدمون 

معدات ذات تقنيات عالية ومتقدمة جدًا".
وعن عمل آخر كلفه به التنظيم يذكر "عملت 
في الش��������رطة االس��������المية قس��������م املرور وقمت 
بتنظيم املعامالت للمواطنني واس��������تحصال 
الضرائ��������ب"، مضيف��������ًا "ان��������ي تعرض��������ت ال��������ى 
االصابة في يدي اليسرى  بقصف بواسطة 
الطائرات اثن��������اء مرابطتي في احد الحواجز 

التابعة للتنظيم".
وردا عل��������ى س��������ؤال بش��������أن الدواف��������ع الت��������ي 

ألق��������ت به لالنتم��������اء إلى اإلره��������اب يجيب ان 
"انتمائي للتنظي��������م كان لكف املالحقة عني 
بس��������بب تصرفاتي وألتمتع بالسلطة التي 
يتمتع به��������ا أفراد التنظيم"، بحس��������ب قوله، 
مبينًا "كنت أتعاطى الهرويني وبعد دخول 
التنظيم أصبح مستحيال الحصول عليها 
الترام��������ادول  االدوي��������ة  باس��������تخدام  فقم��������ت 
وغيره��������ا م��������ن اح��������د أصدقائي ف��������ي إحدى 

الصيدليات".
إرهابي آخر، وهو ابو زياد البالغ من العمر 
43 عام��������ًا يتحدث في معرض اعترافاته عن 

كيفية انتمائه للتنظيم وترديد البيعة وعن 
اب��������رز األعمال التي قام بها الس��������يما تزويج 

ابنته للمجهز العام في التنظيم.
 يقول أبو زياد "كنت اس��������كن قضاء حديثة 
وأعم��������ل في رع��������ي األغنام وم��������ن بعدها في 
تجارة األس��������ماك حتى دخول تنظيم داعش 
ال��������ى مناطقن��������ا، عندها التقي��������ت أيوب، أحد 

اقاربي الذي كان قياديًا في التنظيم".
ويضي��������ف اإلرهابي أن "قريب��������ي أيوب كان 
على مقربة من مصادر القرار في التنظيم، 
وحني عرض علي االنتماء وافقت مباشرة 
ورددت ما يس��������مى البيعة التي يجب على 
كل من ينتم��������ي للتنظيم ترديدها، رددتها 
أمام شخص مكنى بأبي قتادة وهو املفتي 

الشرعي ملا يسمى والية الفرات".
وعن الخطوة األخرى ذكر ابو زياد "دخلت 
دورت��������ني إحداهما في الش��������ريعة واألخرى 
عس��������كرية ومن ثم عملت في نقل الجرحى 
واملصابني من افراد التنظيم خالل املعارك 
حتى انتقلت الى نينوى ألصبح مس��������ؤواًل 
عن مفرزة عسكرية مهمتها االسناد خالل 

املعارك".
ويواص��������ل "ومن ث��������م عملت مراقب��������ًا للطرق 
العس��������كرية  القطع��������ات  تح��������ركات  ارص��������د 
العراقية كوني ابن تلك املناطق الحدودية 
واعرفها جيدًا وأزود التنظيم باإلحداثيات 

ومجريات االمور" بحسب ما يروي.
وبالحديث عن أس��������رته قال ابو زياد "لدي 
10 اوالد خمس��������ة م��������ن االناث وخمس��������ة من 
الذكور، جرى تجنيد ثالثة من اوالدي في 
صفوف التنظي��������م ممن تت��������راوح اعمارهم 
م��������ن 14 الى 20 عاما وخاضوا معارك عدة، 
وأذكر اني التقيت بولدي الكبير في احدى 

املعارك في املوصل حني قتل هناك".
ويش��������ير اإلرهابي إلى أن "االثنني اآلخرين 
كان��������ا يعم��������الن ضم��������ن والية حم��������ص في 

س��������وريا وقتلوا هناك بحسب ما اخبرني 
التنظيم".

وعن مصاهرته للمجهز العام في التنظيم 
يبني اإلرهاب��������ي ذكر قائال "قم��������ت بتزويج 
ابنت��������ي الالتي تت��������راوح اعمارهن 21 عاما 
و16 عام��������ا الى عناصر ف��������ي تنظيم داعش 
خ��������الل فت��������رة تواجدن��������ا ف��������ي س��������وريا وقد 
زوجت ابنت��������ي الكبيرة الى املدعو ابو عبد 
الله الزوبعي والذي يشغل منصب املجهز 

العام في التنظيم".
ابو زياد يقول "خضعت معارك عديدة مع 
التنظي��������م ضد القوات العس��������كرية العراقية 
ف��������ي نين��������وى ابرزه��������ا معارك ح��������ي القدس 

والفيصلية ومعارك املطار في املوصل ".
وعن عمله في نقل املقاتلني من الجنسيات 
األجنبي��������ة والعربي��������ة أف��������اد اإلرهاب��������ي "تم 
تكليفي بنقل اإلرهابيني الذين تم تجنيدهم 
والذي��������ن يحملون جنس��������يات أجنبية ومن 
بلدان مختلف��������ة وكذلك املقاتلني العرب من 
س��������وريا الى العراق"، مبين��������ًا "كنت انقلهم 
من مضاف��������ة في دير ال��������زور تدعى مضافة 
ميكائيل الى مضافة ابو رقية القرداش في 

املوصل".
يس��������تكمل اإلرهاب��������ي قصته بالق��������ول "عند 
اشتداد املعارك وسيطرة القوات العسكرية 
العراقي��������ة عل��������ى اغل��������ب املناطق وانكس��������ار 
التنظيم تسلمنا اوامر بالتوجه الى سوريا 
وبالفع��������ل جرى التوجه ال��������ى محافظة دير 
الزور في منطقة هجني وعملت في ديوان 

الركاز في والية الخير هناك".
موضحا "أنني كنت اتنقل بواس��������طة هوية 
احوال مدنية م��������زورة وكتاب من مفوضية 
ش��������ؤون الالجئني يؤيد ان��������ي الجئ اال اني 
فوجئت بالقبض علي في إحدى الحواجز 
االمنية في سوريا وتم تسليمي الى جهاز 

املخابرات العراقي".

المرأة في قانون 
العقوبات العراقي

تحت��������ل قضايا املرأة أهمية متنامية على م��������ر العصور، وتناضل الحركات 
النسوية ومسانديها، من اجل الوصول الى املساواة مع الرجل في الحقوق 
والواجب��������ات. وق��������د ظه��������رت الح��������ركات النس��������وية )feminism( أول االمر في 
املجتمعات الغربية، ثم ما لبثت أن تحولت إلى ظاهرة عاملية. ش��������رعت لها 
املواثي��������ق واملعاهدات الدولية، ومنها )اتفاقية القضاء على جميع أش��������كال 
التميي��������ز ضد املرأة –س��������يداو-(التي ص��������ادق العراق عل��������ى االنضمام أليها 

بموجب القانون رقم )66 لسنة 1986(مع تحفظه على بعض بنودها.
ويصرح النس��������ويون والنسويات بأنهم يسعون للقضاء على أشكال القهر 
املتص��������ل بالنوع االجتماعي )الجندر(.  والذي يتمثل في ابس��������ط تعريفاته: 
"بالخصائص املتعلقة بالرجال والنس��������اء والتي تتشكل اجتماعيا، مقابل 
الخصائ��������ص التي تتش��������كل بيولوجيا مثل اإلنجاب".ويع��������دون املرأة النوع 

الذي يحتاج إلى تعديل دوره االجتماعي
 وإزاء ماتقدم فقد كتب الكثيرون عن تصوراتهم لتمكني املرأة في املجاالت 
االقتصادي��������ة واالجتماعية والسياس��������ية والثقافي��������ة والقانونية.وترجمت 
تلك األفكار إلى نصوص اعتمدتها الدس��������اتير ومنها الدستور العراقي، إذ 
نصت املادة )14(منه على أن "العراقيني متساوون أمام القانون دون تمييز 
بس��������بب الجنس......" واملادة )4/29(منه التي نصت على منع أشكال العنف 

والتعسف في األسرة والدولة واملجتمع.
أما في مجال التشريعات فال يكاد يخلو قانون من األحكام املتعلقة باملرأة 
مثل القانون املدني وقانون األحوال الش��������خصية وقانون الجنسية وقانون 
االنتخاب��������ات وغير ذلك كثير.وان بحث موقف املش��������رع من قضايا املرأة في 
جميع تلك القوانني يخرج هذا املقال املختصر عن غايته. لذلك س��������نقتصر 
على بيان موقف املشرع من املرأة في قانون العقوبات دون غيره.العتقادنا 
بأهمي��������ة األحكام ال��������واردة فيه واملتعلقة بح��������ق املرأة في الحياة وس��������المة 
الجس��������د.والتي هي من أقدس الحقوق وأس��������ماها.إذ ج��������اءت أكثر نصوصه 
مؤكدة للمساواة بني الرجل واملرأة في الحقوق والواجبات،وكانت متوازنة 
وموضوعي��������ة في نظرته��������ا للمرأة، بل إنها تضمن��������ت حماية مغلظة للمرأة 
ف��������ي جرائ��������م االغتصاب،وهتك العرض، ولم تجز توقي��������ف املرأة في الجرائم 
غي��������ر العمدية )قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم 101لس��������نة 1999(.غير 
أنه��������ا تضمنت في الوقت نفس��������ه أحكاما عدها املدافع��������ون عن حقوق املرأة 
انتهاكًا صارخًا لكل املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق املرأة.وهدرًا واضحًا 

لكرامتها اإلنسانية.
ومنه��������ا ح��������ق تأديب ال��������زوج لزوجت��������ه املنصوص علي��������ه في امل��������ادة )1/41(
م��������ن قانون العقوبات والت��������ي أباحت للزوج تأدي��������ب زوجته ووضعتها في 

النص جنبًا إلى جنب مع األوالد القصر. ومنها تلك املتعلقة بوقف تحريك 
الدع��������وى أو وقف تنفيذ العقوب��������ة بحق الخاطف إذا ت��������زوج من املخطوفة، 
امل��������ادة )427( منه. واعتبار ال��������زواج عذرًا مخففًا يس��������تلزم تخفيف العقوبة 
بحق مرتكبي جرائم االغتصاب،املادة )398(منه. واالحكام الواردة في املادة 
)377(من��������ه والتي فرقت في التجريم بني زن��������ا الزوجة وزنا الزوج.إذ جرمت 
الزوج��������ة الزانية مطلقًا، ولم تجرم الزوج إال في حال ارتكاب الزنا في منزل 
الزوجية. واألحكام املتعلقة بالقتل غس��������اًل للعار وغير ذلك. وبذلك نجد أن 
املشرع العراقي وعلى الرغم من نظرته املوضوعية املتزنة للمرأة في قانون 
العقوبات،فان بعضًا من نصوصه مثلت خروجًا على تلك النظرة. وانحازت 
بش��������كل واضح إلى جانب الرجل. األمر الذي يقتضي مراجعة ش��������املة لتلك 
النصوص تمهيدًا لتعديلها وبما ينسجم مع املواثيق الدولية وحفظ حياة 
املرأة وكرامتها اإلنس��������انية.وان تحفظ الع��������راق على الفقرات )و- ز(من املادة 
)2( من اتفاقية )س��������يداو( املتعلقة بإلغاء جميع أش��������كال التمييز ضد املرأة 
في التشريعات واألحكام الوطنية، ال يحول دون إجراء التعديل املنشود في 
قان��������ون العقوبات.طاملا التزم العراق بذلك بموجب )العهد الدولي للحقوق 
املدنية والسياس��������ية (دونما تحفظ.وطاملا تمت تلك التعديالت تحت مظلة 

الدستور الذي كفل املساواة لجميع العراقيني. 

اخلطوة جتعل البالد بيئة آمنة للمستثمرين األجانب

القاضي عامر حسن شنتة
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في تموز املاضي من هذا 
العام قررت منظمة الفاتف 

FATF خروج العراق من 
الئحة الدول التي تخضع 
للمراقبة املشددة بعد أن 

نفذ التزاماته الدولية في 
مجال مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب.
ومنظمة FATF هيئة 

حكومية دولية تتولى مهمة 
دراسة التقنيات واتجاهات 

غسل االموال وتمويل 
االرهاب وإعداد وتطوير 

السياسات املتعلقة بمكافحة 
غسل االموال وتمويل 

االرهاب محليا ودوليا.

■ اإلرهابيان ماثالن أمام محكمة التحقيق المركزية في بغداد 

■ مقر محكمة غسل األموال في قصر القضاء في الرصافة.. عدسة / حيدر الدليمي



حوار خاص

أجرى الحوار/ مروان الفتالوي

وعل��������ى صعيد الجرائ��������م اإلرهابية أطلقت 
املحكمة قراراتها باإلع��������دام ضد مجرمي 
داع��������ش، مح��������ذرة م��������ن الخالي��������ا النائمة، 
ويؤش��������ر القاضي أن املناطق البعيدة عن 
مراكز املدن غالبا ما تفتقر إلى االستقرار 

األمني.
م��������ن جهة أخ��������رى، تح��������دث نجم ع��������ن عدم 
وجود مناطق في املحافظة متنازع عليها 
في الوق��������ت الحاضر، وأكد أن كل املتهمني 
بجرائ��������م خاضع��������ون إلى س��������لطة املحاكم 
االتحادية في املحافظة، التي تتكفل أيضا 

بكل املعامالت والقضايا.

الحوار كامال في ما يلي:

* ما هي الهيكلية الإدارية ملحكمة جنايات 
دياىل ومم تتكون؟ 

- في كل مركز محافظة تتش��������كل محكمة 
جنايات تنظ��������ر في الدع��������اوى الجزائية 
املعينة بها وفقًا ألحكام القانون، ويجوز 
تش��������كيل أكث��������ر من محكم��������ة جنايات في 
املحافظ��������ة ببيان يصدره رئيس مجلس 
القضاء األعل��������ى يحدد فيه اختصاصها 
النوع��������ي واملكان��������ي ومرك��������ز انعقاده��������ا، 
كما يج��������وز أن تنعقد محكمة الجنايات 
خ��������ارج مرك��������ز املحافظة ببي��������ان يصدره 
رئيس االس��������تئناف بناًء على اقتراح من 

رئيس محكمة الجنايات.
وتنعق��������د محكم��������ة الجنايات م��������ن ثالثة 
قضاة برئاسة رئيس محكمة االستئناف 
أو احد نوابه وعضوية نائبني آخرين او 
احدهما وق��������اض او عضوية قاضيني ال 
يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني 
ويتم تس��������مية رئيس وأعض��������اء محكمة 
الجناي��������ات األصليني منه��������م واالحتياط 
ببي��������ان يصدره رئيس مجل��������س القضاء 
األعل��������ى بن��������اًء عل��������ى اقتراح م��������ن رئيس 
االس��������تئناف، ويس��������اعد هيئة  محكم��������ة 
الجنايات في عملها موظفو قلم املحكمة 
وعدده��������م اح��������د عش��������ر موظف ومقس��������م 
عليه��������م العم��������ل كل حس��������ب اختصاصه 

بموجب أمر إداري.

* ماذا عن امللف العمراين يف حماكم 
دياىل بو�صفك احد نواب رئي�س 

ال�صتئناف وهل طالت املحاكم اأ�صرار 
جراء احتالل داع�س بع�س املناطق؟

- تعرضت محاكم عدة تابعة الى رئاس��������ة 
محكم��������ة اس��������تئناف ديال��������ى إل��������ى أضرار 
جس��������يمة جراء العملي��������ات اإلرهابية التي 
نفذه��������ا تنظي��������م "داع��������ش" وم��������ن املحاك��������م 
الت��������ي طالتها ه��������ذه األض��������رار دار القضاء 
في الس��������عدية ومحكمة جلوالء ومحكمة 
املنصورية، إذ قام��������ت املجاميع اإلرهابية 
لعناصر داع��������ش بتفجي��������ر بناية محكمة 
ب��������داءة جلوالء بالكامل وحتى اآلن لم يتم 
إعمارها بينما جرت إعادة تأهيل وترميم 
محكمة بداءة السعدية على نفقة مجلس 
القض��������اء األعل��������ى وباش��������رت أعمالها عند 
اكتم��������ال الترميم، وكذلك الحال بالنس��������بة 

لدار العدالة في املنصورية. 

* جغرافيًا ما هي املناطق التي تخ�صع 
ل�صلطة املحكمة ؟ 

- االختصاص املكان��������ي والنوعي ملحكمة 
الجناي��������ات ع��������ادًة يت��������م تحدي��������ده ببي��������ان 
يص��������دره رئيس مجلس القض��������اء األعلى، 
وبالنس��������بة ملحكم��������ة جناي��������ات ديالى فان 
الجرائ��������م الواقع��������ة ف��������ي مرك��������ز املحافظ��������ة 
وجمي��������ع االقضية والنواحي في محافظة 
ديال��������ى ه��������ي م��������ن اختصاصه��������ا إذ تحال 
القضايا الخاصة بجرائم الجنايات على 
محكم��������ة جناي��������ات ديالى ما ع��������دا جرائم 

الكمارك وجرائم تهريب النفط ومشتقاته 
فتح��������ال إلى املحكمة الكمركية الوس��������طى 
في بغداد بعد أن يت��������م التحقيق فيها من 

قبل محاكم ديالى.

* كيف يتم التعامل مع اجلناة واجلرائم 
يف املناطق املتنازع عليها وهل يخ�صعون 

ل�صلطتكم اأم ملحاكم الإقليم؟ 
- ف��������ي الوقت الحاضر ال توجد مناطق في 
محافظ��������ة ديالى متن��������ازع عليها، وجميع 
املحاك��������م  لس��������لطة  املتهم��������ني خاضع��������ون 

االتحادية املوجودة في املحافظة.

* الإرهاب هو امللف الأهم يف حماكم 
اجلنايات العراقية، ماذا عن جنايات 

دياىل، كيف تتعامل مع هذه الق�صايا 
- جمي��������ع الجرائ��������م الت��������ي تخت��������ص به��������ا 
محكم��������ة جناي��������ات ديال��������ى تح��������ال عليها، 
ويتم التعامل مع القضايا اإلرهابية وفق 
قان��������ون مكافح��������ة اإلرهاب رقم 13 لس��������نة 
2005، ونن��������وه ب��������أن أغل��������ب القضايا التي 
تنظرها محكمة جناي��������ات ديالى هي من 

الجرائم اإلرهابية. 

* وما هي ابرز الدعاوى التي نظرتها 
موؤخرًا؟ 

- أما أبرز الدعاوى التي نظرت وحسمت 
مؤخ��������را نذك��������ر منه��������ا القضي��������ة املرقم��������ة 
بتاري��������خ  واملحس��������ومة  535/ج2018/2 
عل��������ى  بالحك��������م  انته��������ت  إذ   2018/7/29
متهم باإلعدام ملرتني عن حادث الهجوم 
املس��������لح على نقطة الس��������يطرة في قضاء 
الخال��������ص / قري��������ة التحويل��������ة بتاري��������خ 
2006/12/20، وكذل��������ك الحك��������م باإلع��������دام 
والسجن ملدة خمس عش��������رة سنة ملرتني 
ف��������ي القضي��������ة املرقم��������ة 86/ج2017/2 في 
2018/8/30 ع��������ن ح��������وادث تفجير عبوة 
ناسفة في تقاطع القدس وتفجير سيارة 
مفخخ��������ة ف��������ي بعقوب��������ة وتفجي��������ر عبوة 
ناس��������فة عل��������ى دوري��������ة للش��������رطة والحكم 
باالع��������دام ملرت��������ني ف��������ي 2018/8/28 ع��������ن 
ح��������ادث نصب وتفجير عبوة ناس��������فة في 
قض��������اء املقدادي��������ة قرية حنب��������س بتاريخ 
2016/6/8، والحكم باالعدام في القضية 
املرقمة في 2018/8/12 والحكم بالسجن 
املؤبد لث��������الث مرات عن ح��������وادث تفجير 

عبوات ناسفة في ناحية العبارة والحكم 
باإلعدام مرتني في القضية املرقمة 586/

ج2018/2 في 2018/8/14 .
  

* بقي الأمن يف دياىل على الدوام يعاين 
من عدم ال�صتقرار كيف تتحدث عنه 

الآن، ومتى ت�صبح املحافظة اآمنة براأيك؟ 
- يمي��������ل الوضع األمن��������ي اآلن نحو الهدوء 
لكن القل��������ق باٍق بوج��������ود الخاليا النائمة 
والثغ��������رات األمنية التي تح��������دث بني مدة 
وأخرى، وعن كيفية تأمني املحافظة فنرى 
أن ديالى تصبح آمنة عند سيادة وفرض 
القان��������ون وبن��������اء أجه��������زة أمني��������ة رصينة 
تعتم��������د على جميع املعلوم��������ات والتحقق 
م��������ن صحته��������ا وتعضي��������د تكات��������ف جميع 
الجه��������ات األمني��������ة واإلداري��������ة والقضائية 
واملواطن��������ني لتحقيق األمان في املحافظة، 
فاألمن مس��������ؤولية جماعي��������ة ال يمكن ألي 
دون  لوح��������ده  عليه��������ا  الس��������يطرة  جه��������از 
التكات��������ف وتعزي��������ز الح��������س األمن��������ي لدى 
املواطن ونشر ثقافة اإلخبار عن الجريمة 

والخرق األمني.

* كيف حتدد جغرافيا املناطق غري 
امل�صتقرة يف املحافظة وما هو ال�صبيل 

لتحقيق الأمن فيها ؟
- املناطق غير املستقرة في املحافظة غالبا 
ه��������ي التي تكون بعيدة عن مراكز املدن في 
أطراف املحافظة والتي ال تتمتع بتغطية 
أمنية كافية، واعتقد أن نش��������ر قوات أمنية 
وتفعيل الجهد االس��������تخباري من ش��������أنه 

توفير األمن واألمان في هذه املناطق.

* هل وردت ق�صايا انتقامية اأو ثاأرية بعد 
حترير املدن اأو الق�صبات التي اغت�صبها 

تنظيم داع�س الإرهابي؟
- لم ترد أي قضايا انتقامية أو ثأرية بعد 
تحرير املدن والقرى التابعة إلى محافظة 
ديال��������ى، ب��������ل اتس��������مت املرحل��������ة الجدي��������دة 
بالتعايش السلمي والهدوء الذي زعزعه 
فيما س��������بق اإلرهاب واملدينة على أبواب 
الدخ��������ول إل��������ى مرحل��������ة جديدة يس��������ودها 
الس��������الم والوئام جراء ما القاه األهلي من 

إرهاب وتهجير وقتل.

* يعد ملف النزاهة من امللفات التي نالت 
ق�صطًا كبريًا من اجلدل يف املحافظة 

حتدث لنا عن مكامن الف�صاد يف املحافظة 
على �صوء الأحكام التي اأ�صدرتها 

املحكمة؟
- قدر تعلق األمر قضائيًا بهذه املحكمة 
فقد نظرت العديد من القضايا الخاصة 
بالنزاه��������ة واص��������درت احكام��������ًا مختلفة 
بحق العدي��������د من املتهمني وف��������ق املادة 
340 و307 ومن أهم تلك األحكام ، الحكم 
بالسجن ملدة سبع س��������نوات وفق املادة 
340 م��������ن قانون العقوبات بحق محافظ 
ديال��������ى الس��������ابق إللحاقه ض��������ررًا عمديًا 
بمصال��������ح وام��������وال الجهة الت��������ي يعمل 
فيه��������ا، وحكم آخر ص��������در بحق املحافظ 
األسبق بالسجن ملدة سبع سنوات أيضا 
وف��������ق امل��������ادة 340 من قان��������ون العقوبات 
إللحاق��������ه ضررًا بأموال ومصالح الجهة 
التي يعمل بها، وت��������م الحكم على مدير 
مصرف الرافدي��������ن في جلوالء بالحبس 
ملدة سبع سنوات، والحبس ملدة سنتني 

بحق احد املوظفني في املصرف نفس��������ه 
)أم��������ني صن��������دوق( كذلك ت��������م الحكم على 
مدي��������ر املص��������رف الزراعي ف��������ي املقدادية 
بالحبس ملدة س��������نتني وف��������ق املادة 340 
م��������ن قان��������ون العقوبات والحب��������س ملدير 
ش��������عبة األمالك في املحافظة وفق املادة 
نفسها، والسجن ملدة سبع سنوات وفق 
امل��������ادة 307 بحق احد ضباط الش��������رطة 
عن جريمة الرش��������وة وكذل��������ك الحكم ملدة 
خم��������س س��������نوات وف��������ق امل��������ادة 340 من 
قان��������ون العقوبات بحق اح��������د املوظفات 

في مديرية مرور ديالى.

* هل تكفي الت�صريعات احلالية ملكافحة 
ظاهرة الف�صاد يف العراق؟

- أرى أن التش��������ريعات العقابي��������ة الناف��������ذة 
ومنها التي تكافح ظاهرة الفس��������اد كافية 

في الوقت الحاضر.

* كيف ترى م�صتوى تعاطي املخدرات 
يف املحافظة، واأي املناطق تتف�صى بها 

اجلرمية؟
- محكم��������ة جناي��������ات ديالى تنظ��������ر العديد 
من القضايا الخاصة باملتاجرة وتعاطي 
امل��������واد املخدرة ف��������ي املحافظ��������ة وان اغلب 
املتهمني ممن تم القبض عليهم من منطقة 

مندلي وقزانية وخانقني.

* ما هي اأهم الأحكام ال�صادرة عن 
حمكمتكم بهذا اخل�صو�س؟

- صدرت العديد من األحكام بحق املدانني 
بجرائم املتاج��������رة وتعاطي املواد املخدرة 
ومنها الس��������جن ملدة س��������بع س��������نوات وفق 
امل��������ادة الرابع��������ة عش��������ر/ ثانيًا م��������ن قانون 
املخدرات ألحد املدانني بترويج وتعاطي 
امل��������واد املخ��������درة والحب��������س ملدة س��������نتني 
وغرامة مالي��������ة قدرها س��������تة ماليني وفق 
امل��������ادة 320 من قانون املخدرات واملؤثرات 
العقلي��������ة رقم 50 لس��������نة 2017 مل��������دان آخر، 
والحبس ملدة س��������نتني وف��������ق املادة 28 من 
القانون املذكور بحق احد املدانني وأحكام 

عقابية أخرى.

* كيف تعلق على القانون اجلديد ملكافحة 
املخدرات؟

- القان��������ون كاف ملكافح��������ة ه��������ذه الظاهرة، 
لكنن��������ا نعتق��������د أن امل��������ادة 32 م��������ن قان��������ون 
املخ��������درات الجدي��������د والخاص��������ة بتعاطي 
امل��������واد املخ��������درة كانت العقوب��������ات الواردة 
فيها ال تتناسب مع خطورة هذه الجريمة 
وتأثيرها عل��������ى املجتمع، ولغرض تحقق 
الردع بصورة أكبر كنا نأمل من املش��������رع 

العراقي تشديد هذه العقوبة.

* دياىل اأهم املحافظات التي متتلك 
معابر حدودية، هل من خروقات يحدثها 

املهربون؟

- نع��������م، توجد في محافظ��������ة ديالى منافذ 
حدودية خاضعة لسلطة الدولة االتحادية 
وعند وقوع أي جريمة تهريب تتم إحالة 
القضي��������ة واملتهمني الى املحكمة املختصة 
بنظر قضايا الكمارك في محافظة ديالى 
لغرض التحقيق مع املس��������ؤول عنها ومن 

ثم تتم إحالتها إلى محاكم املوضوع.

* هل هناك جرائم قتل ع�صائري؟
- إن اغلب الجرائم الجنائية التي تقع في 
محافظة ديالى غالبا ما تكون ذات طابع 
عش��������ائري وقس��������م من هذه الجرائم تكون 

وفق ما يسمى "غسل العار".

* تناقلت اأنباء اأن دياىل �صجلت 48 
حماولة انتحار خالل 8 اأ�صهر هل وردت 

ق�صايا تتعلق بهذا املو�صوع ؟
- بخص��������وص مح��������اوالت االنتح��������ار التي 
تحدث ف��������ي املحافظات ومنه��������ا محافظة 
ديال��������ى لم ترد إلى محكم��������ة الجنايات أي 

قضية بخصوصها حتى اآلن. 

* ما هي ابرز الدعاوى التي تنظرها 
جنايات دياىل بكرثة وتاأخذ حيزا من 

عملها؟
- محافظة ديال��������ى إحدى املحافظات التي 
عان��������ت م��������ن وي��������الت اإلره��������اب وتعرضت 
لهجمات مس��������تمرة واحتل تنظيم داعش 
اإلرهاب��������ي أجزاء منها في ما س��������بق، لذلك 
تج��������د أن أغلب الجرائم الت��������ي تأخذ حيزا 
كبيرا من عمل ه��������ذه املحكمة هي الجرائم 
ذات الطابع اإلرهابي واملحكمة مس��������تمرة 

بحسمها.

* ما م�صتوى ال�صرقات يف املحافظة؟ 
وماذا ت�صتهدف يف الغالب؟ 

- إن جرائم السرقة التي تحدث في املحافظة 
قليلة وال تشكل ظاهرة اجتماعية وغالبا 
ما تس��������تهدف هذه الجرائ��������م على ندرتها 
الخاص��������ة  ومصالحه��������م  املواطن��������ني  دور 

كاملحال واملتاجر. 

* يف اخلتام كلمة جنايات دياىل ملن 
توجهها وماذا تقول فيها؟

- ف��������ي الختام نتقدم بالش��������كر الجزيل إلى 
معال��������ي رئيس مجل��������س القض��������اء األعلى 
لرعايت��������ه واهتمامه بالقضاء بش��������كل عام 
في تلبي��������ة احتياجات املحاك��������م ومتابعة 
س��������ير العمل القضائ��������ي فيها، كم��������ا نقدم 
الش��������كر لكادر صحيفة "القض��������اء" إلتاحة 
ه��������ذه الفرص��������ة من أج��������ل تس��������ليط الضوء 
على عمل محكمة جناي��������ات ديالى إحدى 
املحاكم التي تص��������دت لعديد من القضايا 
املهمة في املدة السابقة السيما ما يتعلق 
بالجرائ��������م اإلرهابي��������ة وجرائ��������م نهب املال 

العام.
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* جرائم السرقة التي تحدث في املحافظة قليلة وال تشكل ظاهرة 
اجتماعية وغالبا ما تستهدف هذه الجرائم على ندرتها دور املواطنني 

ومصالحهم الخاصة كاملحال واملتاجر

* جنايات ديالى تنظر العديد من القضايا الخاصة بمتاجرة وتعاطي 
املواد املخدرة في املحافظة وان اغلب املتهمني ممن تم القبض عليهم من 

منطقة مندلي وقزانية وخانقني

داعش  تنظيم  احتل  فقد  املدينة،  في  الحياة  إثرها  على  تراجعت  كبيرة  محنًا  ديالى  محافظة  اختبرت  املاضية  السنوات  خ��الل 

اإلرهابي أجزاء واسعة منها مرتكبا أبشع الجرائم بحق املدنيني األبرياء.

وعلى صعيد آخر أثير جدل أوسع حول الفساد واإلهمال اإلداري الذي أصاب ديالى، وبني محنتي الفساد واإلرهاب كان ملحكمة 

الجنايات الدور الكبير واملؤثر في معالجة هذه اآلفات من خالل األحكام القضائية التي تحقق العدالة والردع وتعّوض أصحاب 

الحقوق املسلوبة. القاضي علي نجم رئيس محكمة الجنايات ونائب رئيس محكمة استئناف ديالى االتحادية ذكر خالل مقابلة 

موسعة مع صحيفة "القضاء" إن أحكام جنايات ديالى سحبت اثنني من املحافظني املقصرين إلى السجن بعدما تسببوا بضرر في 

املال العام، الفتا إلى إصدار الكثير من األحكام ضد املسؤولني واملوظفني الفاسدين.

رئيس جنايات ديالى: أحكامنا وضعت اثنين من المحافظين 
السابقين في السجن

*ديالى تصبح آمنة عند سيادة وفرض القانون وبناء أجهزة أمنية رصينة 
تعتمد على جميع املعلومات والتحقق من صحتها وتكاتف جميع الجهات 

األمنية واإلدارية والقضائية واملواطنني 

* املناطق غير املستقرة في املحافظة غالبا هي التي تكون بعيدة عن مراكز 
املدن في أطراف املحافظة والتي ال تتمتع بتغطية أمنية كافية

قال إن ال مناطق متنازع عليها حاليًا وكل املتهمني خاضعون لسلطة حماكمنا

■ القاضي علي نجم

■ الهيئة الجنائية في محكمة استئناف ديالي االتحادية
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واص��������در القاض��������ي املخت��������ص أوامر 
قب��������ض وتح��������ٍر وف��������ق أح��������كام املادة 
442 من قان��������ون العقوبات العراقي 
بعد التنس��������يق مع مديرية مكافحة 
القضي��������ة جرى  الك��������رادة وألهمي��������ة 
تش��������كيل فري��������ق ملتابع��������ة املجرمني 
القب��������ض عليهم  بغية  واملطلوب��������ني 
وف��������ق القانون وتحق��������ق ذلك بعد ان 
نصب كمني لهم وت��������م القاء القبض 

على جميع افراد هذه العصابة.

واطلع��������ت "القض��������اء" عل��������ى إف��������ادات 
املتهمني أمام قاضي التحقيق التي 
رووا فيه��������ا قص��������ة ارتكابه��������م لهذه 

الجرائم وطريقة تنفيذها.
املتهم األول وه��������و )ا.ك.ع( يقول انه 
اش��������ترك مع مجموعته في عمليات 
ع��������دة، وأولى هذه الجرائم كانت في 
ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وسط 
بغداد عام 2014، ويذكر أن "العملية 
املواطن��������ني  اح��������د  تس��������ليب  كان��������ت 

الصيرفات  إح��������دى  م��������ن  الخارجني 
القريب��������ة، وكانت حصت��������ي من هذه 
العملي��������ة مبلغ ق��������دره 30 ألف دوالر 
اميركي بعد ان استولينا على مبلغ 

600 الف دوالر اميركي".
ويكم��������ل املته��������م انه "في ع��������ام 2014 
نفس��������ه وبعد العملية األولى بثالثة 
أش��������هر اش��������ترك مع متهم��������ني أيضا 
بعملي��������ة س��������رقة كمي��������ة كبي��������رة من 
كارتات ش��������حن رصيد لشركة كورك 

لالتصاالت في منطقة الشعب قرب 
االقواس باتجاه منطقة الحسينية 
بعد تس��������ليب س��������يارة نوع هونداي 
ستاركس كانت قادمة من اربيل الى 

بغداد يستقلخا شخصان".
وأض��������اف انه باع كارت��������ات الرصيد 
بمبلغ قدره 400 الف دوالر أميركي 
ف��������ي محافظ��������ة أربي��������ل، لكن��������ه ابلغ 
مجموعته بانه تعرض الى كمني في 
املحافظة وترك عجلت��������ه وبداخلها 

كارتات الرصيد.
ويضيف امل��������دان ان "العملية الثالثة 
كانت في عام 2015 بعد اشتراكه مع 
متهمني بعملية تس��������ليب مبلغ من 
املال قدره )600 مليون دينار عراقي( 
من احد التجار من سكنة الكاظمية"، 
وتابع ان العملية الرابعة كانت في 
عام 2016 بعد قيامه بعملية خطف 
اح��������د املواطنني من منطق��������ة البياع 
وتم اطالق س��������راحه بع��������د اخذ فدية 
مالية من ذويه قدرها 50 ألف دوالر 

أميركي".
الخامس��������ة  "العملي��������ة  أن  ويكم��������ل 
بتاري��������خ  فكان��������ت  ل��������ه  واألخي��������رة 
2018/3/25 بعد أن اشترك مع عدة 
متهمني بتسليب احد املواطنني في 
بغداد"، مبين��������ا ان "حصته من هذه 
العملية كانت 16 مليون و500 الف 

دينار".
وتح��������دث متهم ث��������ان وه��������و )م.ع.ك( 
عن اش��������تراكه بعمليات عدة ومنها 
مع املدان األول وعمليات أخرى مع 

متهمني آخرين.
وتح��������دث )م.ع.ك( ف��������ي إفادت��������ه ع��������ن 
"تس��������ليب أح��������د األش��������خاص يمتلك 
س��������يارة جارجر وتحم��������ل مبلغا من 
املال قدره )400 الف دوالر أميركي( 
بعد قدومه��������ا من منطق��������ة الدورة"، 
مش��������يرا ال��������ى "انهم كان��������وا يحملون 
ويرت��������دون  ومسدس��������ات  بن��������ادق 
الزي العس��������كري في وق��������ت الصباح 
وتوجهوا بع��������د العملية الى منطقة 

الشعلة".
ويتاب��������ع املته��������م "انه في ع��������ام 2015 
بتس��������ليب  متهم��������ني  م��������ع  اش��������ترك 
)مليون��������ي دوالر أميرك��������ي( من احد 
االشخاص"، الفتا إلى أن "الضحية 
كان يقود س��������يارة نوع اوباما على 
س��������ريع محمد القاس��������م قرب منطقة 
بغداد الجدي��������دة / النعيرية وكانت 
العصابة تس��������تقل عجلة نوع تاهو 
يحمل��������ون  وكان��������وا  الل��������ون  اس��������ود 
مسدس��������ات وبنادق ويرت��������دون زيا 

عسكريا يعود الى )اسود سوات(".
وأكم��������ل أنهم بع��������د ان قاموا بنصب 
سيطرة قبل وصول عجلة الضحية 
بخم��������س دقائ��������ق ثم انقض��������وا عليه 
وكان قد زودهم احد افراد املجموعة 

بمعلومات قدوم السيارة".
ويسترس��������ل )م.ع.ك( ف��������ي اعترافاته 
ان��������ه ف��������ي "ع��������ام 2016 اش��������ترك م��������ع 
مجموعت��������ه بتس��������ليب عجل��������ة نوع 
تويوت��������ا كراون صفراء اللون تحمل 
مبلغا من املال قدره )مليار ومئتان 
أل��������ف دين��������ار عراق��������ي( عل��������ى طريق 
ال��������دورة- ابو دش��������ير بع��������د ان كانوا 
يستقلون عجالت نوع بي واي دي 
عدد )3( عائدات له وكان الوقت هو 
الصب��������اح"، مضيف��������ا انه��������م "نصبوا 
س��������يطرة بصف��������ة مكافح��������ة إج��������رام 
بع��������د ان كانوا يحملون مسدس��������ات 

وبنادق ويرتدون الزي العسكري".
وتاب��������ع املته��������م انه في العام نفس��������ه 
ق��������ام بعملية خطف اح��������د املواطنني 
م��������ن منطق��������ة البي��������اع حي��������ث كانوا 
ويس��������تقلون عجلتني  مجموعت��������ني 
نوع فورد بي��������ك اب، قاموا بمالحقة 
الشخص وخطفه وهو يقود عجلة 
ن��������وع تويوتا فور ويل ابيض اللون 
وت��������م ايقافه عل��������ى جان��������ب الطريق 
وكانوا يرتدون الزي العسكري وتم 
اخذ فدية مالية منه قدرها )50 الف 

دوالر امريكي( بعد مساومة ذويه.
عملية تس��������ليب اخرى تحدث عنها 
امل��������دان كان��������ت بالق��������رب م��������ن متنزه 
الزوراء بعد االش��������تراك مع متهمني 
حيث كانوا مس��������لحني بمسدس��������ات 
وبنادق كالشنكوف ويرتدون الزي 
العس��������كري ويستقلون عجالت عدد 
)2( ن��������وع بيك اب والثاني��������ة اوبترا، 
مبين��������ا انه في صب��������اح يوم الحادث 
حض��������رت عجل��������ة ن��������وع )باثفن��������در( 
س��������وداء اللون يقودها 3 اش��������خاص 
قام��������وا بإيقافه��������م وش��������هر الس��������الح 
عليه��������م وتم تس��������ليب مبلغ من املال 

قدره )600 مليون دينار عراقي(".

)1(
1093/الهيئة املوسعة الجزائية/2018

املبدأ :

ان م��������ا اس��������تقر عليه قض��������اء محكمة 
التميي��������ز بع��������دم وج��������ود ترجي��������ح في 

االحكام الجزائية .
القرار:

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئة املوس��������عة 
الجزائي��������ة في محكمة التميي��������ز االتحادية وجد 
أن طال��������ب الترجيح املتهم الح��������دث )س. ه�. ش( 
ق��������دم طلبًا بواس��������طة وكيله املحام��������ي ) ف. ح .ع 
( يطلب في��������ه ترجيح احد القراري��������ن الصادرين 
/469 بالع��������دد  االتحادي��������ة  التميي��������ز  محكم��������ة 

الهيئ��������ة الجزائية االولى/2014 ف��������ي 2014/4/6 
والق��������رار 557/الهيئة الجزائية االولى/2014 في 
2014/4/9 ومن االط��������الع على اضبارة الدعوى 
وج��������د ان الق��������رار االول قد صدق الق��������رار الصادر 
م��������ن محكم��������ة االح��������داث املركزية بالع��������دد 253/

ج/2013 في 2013/8/28 بالغاء التهمة املوجهة 
للحدث جريمة تفجير عبوة ناس��������فة عام 2010 
على س��������يارة الندك��������روز للش��������رطة العراقية في 
منطقة ال��������دورة واالفراج عنه ام��������ا القرار الثاني 
واملرقم 557/الهيئ��������ة الجزائية االولى/2014 في 
2014/4/9 فق��������د قضى بتصدي��������ق كافة القرارات 
الص��������ادرة بالدع��������وى 376/اح��������داث/2013 ف��������ي 
املركزي��������ة  االح��������داث  م��������ن محكم��������ة   2014/1/26
بإدان��������ة الح��������دث )س. ه��������� . ش( عن ث��������الث جرائم 
وهي جريم��������ة االنتم��������اء للمنظم��������ات االرهابية 
وجريمت��������ي زرع عبوة بس��������يارة املش��������تكي )أ. ن. 
ي( وتفجيره��������ا عليه والحاق اضرار بالس��������يارة 
ودار املش��������تكي وجريم��������ة وض��������ع عب��������وة الصقة 
بس��������يارة املجنى علي��������ه )ف. ج( وتفجيرها عليه 
حيث اسفر الحادث عن استشهاد واصابة افراد 
عائلت��������ه كل من )ه�. ص( و)ز( و)ح( بنات )ف. ج( 
واصابة اح��������د املارة واملدع��������و )ص. م( وفرضت 
عليه ثالث تدابير متماثلة هي ايداعه مدرس��������ة 
تأهيل الش��������باب البالغني ملدة خمسة عشر سنة 
ع��������ن كل جريمة وحي��������ث ان القراري��������ن املذكورين 
صادري��������ن م��������ن محكم��������ة جزائية وان ما اس��������تقر 
علي��������ه قضاء هذه املحكم��������ة بعدم وجود ترجيح 
في االح��������كام الجزائي��������ة وان الترجيح يكون في 
حالة وجود نزاع عند تنفيذ حكمني مكتس��������بني 
الدرج��������ة القطعي��������ة ومتناقض��������ني وصادرين من 
ذات املوض��������وع وب��������ني ذات الخص��������وم أو احدهم 
عليه ولع��������دم توف��������ر الش��������روط القانونية لطلب 

الترجيح قرر رده وصدر القرار باالتفاق استنادًا 
ألح��������كام املادة 13/أواًل/ب/1 من قانون التنظيم 
القضائ��������ي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل في 14/

شوال/1439ه� املواف�ق 2018/6/28م.

)2(
76/13/الهيئة املوسعة املدنية/2018

املبدأ:
عقد بي��������ع العقار املب��������رم بني الطرفني 
واملشتمل على كافة اركانه يكون عقدا 
صحيح��������ا ال ينال م��������ن صحته عدم 
تحقق االش��������غال ما دام لم يتمسك به 
البائع وال يجوز للغير التمسك بشرط 
االش��������غال الن��������ه ليس طرف��������ا بالعالقة 

التعاقدية مابني البائع واملشتري .
القرار:

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة من الهيئة املوس��������عة 
املدني��������ة في محكم��������ة التميي��������ز االتحادية وجد 
بأن الطعنني التمييزي��������ني مقدمان في مدتهما 
القانونية والش��������تمالهما على اس��������بابهما قرر 
قبولهما شكاًل ولتعلقهما بموضوع واحد قرر 
توحيدهما ونظرهم��������ا معًا. وعند عطف النظر 
على الحكم املميز تب��������ني بأنه مخالف لألصول 
واحكام القانون وان اصرار محكمة االستئناف 
عل��������ى حكمها املنقوض لم يك��������ن في محله وذلك 
الن الثابت من وقائع الدعوى وادلتها الثبوتية 
بان املدعي )املميز عليه( شغل العقار موضوع 
الدع��������وى ابتداًء كونه احد موظفي ش��������ركة نفط 
الجنوب وبعد عام 2003 تم ش��������موله باجراءات 
اجتث��������اث البع��������ث واقصائ��������ه م��������ن وظيفت��������ه في 
الش��������ركة وانقطع��������ت عالقته بالوظيف��������ة العامة 
وكان يتعني عليه في هذه الحالة رد العقار الى 
املالك وهو ش��������ركة نفط الجنوب اال انه اس��������تمر 
شاغاًل للعقار وتجاوزًا وبذلك يكون غاصبًا له 
والغصب ال يكون س��������ببًا للملك باعتباره عماًل 
غير مش��������روع وإذ ان املدعى عليه الثاني )ع. ح. 
م( يعمل موظفًا في ش��������ركة نف��������ط الجنوب فقد 
ت��������م تخصيص العق��������ار له وعلى الرغ��������م من انه 
لم يش��������غله اال انه تم اس��������تقطاع بدالت االيجار 
من��������ه وبعد عدة س��������نوات عل��������ى التخصيص تم 
بيع العقار له بموجب العقد املؤرخ 2015/4/5 
وببدل مقداره مائة وثماني��������ة واربعون مليون 
وثلثمائة وعش��������رون الف دينار من دون مزايدة 
علني��������ة اس��������تنادًا ال��������ى االس��������تثناء ال��������واردة في 
قانون بيع وايجار اموال الدولة وس��������جل العقد 

بالتراض��������ي ف��������ي مديري��������ة التس��������جيل العقاري 
املختصة واكتس��������ب ش��������كله النهائي وسجالت 
التسجيل العقاري وسنداتها حجة على الناس 
كاف��������ة بما دون فيها وال يج��������وز الطعن فيها اال 
بالتزوي��������ر )امل��������ادة 1/10( من قانون التس��������جيل 
العق��������اري النافذ وان عدم اش��������غال املدعى عليه 
الثان��������ي للعق��������ار خالفًا للضواب��������ط املعمول بها 
بش��������أن تمليك العقارات السكنية الحكومية الى 
شاغليها ال يعد س��������ببًا كافيًا لبطالن عقد بيع 
العقار املبرم ب��������ني املدعى عليهما اذ ان العقد ال 
يكون باطاًل اال اذا تخلف احد اركانه االساسية 
وهي الرضا او املحل او السبب وفي بيع العقار 
ركن )الش��������كل( فاذا تخلف احد هذه االركان كان 
العقد باطاًل بطالنًا مطلقًا ويس��������تطيع التمسك 
بهذا البطالن املتعاقد والغير واذا ما بطل عقد 
بي��������ع العقار بس��������بب تخلف اح��������د اركانه ترتب 
عليه بط��������الن القيد العق��������اري الن حقيقة ابطال 
قيد العقار ما هو اال بطالن عقد البيع املس��������جل 
في الدائرة املختصة وألن اش��������غال املدعى عليه 
الثاني ش��������رط وليس ركنًا في عقد البيع املشار 
اليه اعاله فأن عدم تحققه ال يترتب عليه بطالن 
العق��������د بطالنًا مطلقًا وال يجوز للغير وهو هنا 
املدعي التمس��������ك بهذا البط��������الن النه ليس طرفًا 
في العالقة التعاقدية ما بني البائع واملش��������تري 
والت��������ي تحكم اخ��������الل او عدم اخ��������الل أي منهما 
بهذا الشرط وتنحصر اثاره فيما بينهما فقط 
وال تتع��������دى الى الغير وبذل��������ك ال يحق للمدعي 
التمسك بشرط عدم اشغال املدعى عليه الثاني 
للعق��������ار موض��������وع الدعوى بقص��������د ابطال قيده 
املس��������جل باس��������مه في الدائرة املختصة السيما 
وان ع��������دم االش��������غال كان بس��������بب م��������ن ان املدعي 
نفسه استمر شاغاًل للعقار تجاوزًا وقد اقيمت 
عليه الدعوى بمنع املعارضة في منفعة العقار 
وطلب اس��������ترداده واملستأخرة لحني حسم هذه 
الدعوى وإذ ان عقد بيع العقار املبرم بني املدعى 
عليهم��������ا االول والثان��������ي قد تواف��������رت فيه اركان 
العقد كاف��������ة لذا يكون عق��������دًا صحيحًا وال ينال 
م��������ن صحته عدم تحقق ش��������رط االش��������غال مادام 
لم يتمس��������ك به البائ��������ع ولم يتم الطع��������ن بالعقد 
بالتزوي��������ر مما يجعل دعوى املدعي لألس��������باب 
املتقدمة مفتقرة للس��������ند القانوني وواجبة الرد 
واذ ان الحك��������م املميز قضى على خالف ذلك مما 
يقتض��������ي نقضه لذا واس��������تنادًا للمادة )3/210( 
مرافعات مدنية قرر نقض الحكم املميز واعادة 
االضب��������ارة ملحكمته��������ا التباع ما تق��������دم على ان 
يبق��������ى رس��������م التميي��������ز تابعًا للنتيج��������ة وصدر 
القرار باالتفاق في 4/جم��������ادي األخرة/1439ه� 

املواف��ق 2018/2/20م.

القبض على أغنى وأوسع عصابات الخطف والسلب في بغداد
بغداد / عالء محمد

تمثل أمام القضاء إحدى 
أكبر عصابات الخطف 

والسلب في بغداد، اعترف 
أفرادها بتنفيذ عشرات 

العمليات على أهداف 
ثمينة واستحصلوا جراء 
تلك الجرائم مبالغ هائلة 

تصل إلى املليارات.
مدانون اشتركوا بعدة 

عمليات في بغداد سرقوا 
مبالغ كبيرة بعد ان كونوا 
عصابة تتألف من ثمانية 
أشخاص وقاموا بوضع 
سيطرات وهمية وادعوا 

أنهم ينتمون للقوات 
االمنية من اجل تسليب 

مواطنني وتجار.

استحصلت من اجلرائم مبالغ مهولة تصل إىل املليارات

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

االستئناف االتحادية(

البصرة/ إيناس جبار 

قضت محكمة جناي��������ات البصرة حكما 
باإلعدام ش��������نقا بحق مته��������م نفذ عملية 
سطو على إحدى مدارس أبي الخصيب 
في البصرة وسرق رواتب املعلمني وتم 
خ��������الل العملية قتل ش��������خصني وإصابة  
ث��������الث آخرين م��������ن ضمن كادر املدرس��������ة 

التعليمي.
تدور أح��������داث الجريمة ف��������ي منطقة أبو 
الخصي��������ب مدرس��������ة البهادري��������ة للبنني 
حيث خطط عدة أش��������خاص للعملية من 
ضمنهم احد الس��������اكنني قرب املدرس��������ة 
إلى عملية سرقة رواتب املعلمني واعدوا 
الع��������دة  الرت��������كاب الجريمة من أس��������لحة 
ومالبس وكل ما يس��������هل تنفيذ املخطط 

في يوم توزيع الرواتب.
وتوزعت ادوار القي��������ام بالعملية، حيث 
قام احد املتهمني بتهيئة مس��������دس أداة 
الجريمة املس��������تخدم ف��������ي الحادث وزود 
املتهم الساكن بقرب املدرسة املعلومات 
كاملة عن األشخاص املتواجدين وطرق 
وممرات الدخول للمدرسة واليوم الذي 
يت��������م فيه اس��������تالم الرواتب،  أم��������ا املتهم 
الثالث كان يقوم بدور املراقبة واالنتظار 
في بوابة املدرس��������ة راكب��������ا دراجة نارية، 
وتأمني دخول املتهم املرابط إلى املدرسة 
واألخير كان يرتدي )كليته سوداء( كي 

ال يتعرف عليه احد.
أثن��������اء تجم��������ع معلمي املدرس��������ة بداخل 
اإلدارة لغ��������رض اس��������تالم الرواتب وكان 
بصحبته��������م ح��������ارس املدرس��������ة اقتح��������م 
املته��������م املتخفي التجمع وق��������ام بإطالق 
عيار ناري وبعد تش��������ابكه مع الحارس 
وج��������ه إطالقة للحارس أصابته بس��������اقه 
األيمن وأش��������هر مسدس��������ه بوجه الكادر 

التعليمي.  
وبمتابعة الواقعة أفادت التحقيقات بأن 
املته��������م بعد إصابته للح��������ارس وإطالق 
العيارات النارية طل��������ب من بقية الكادر  
تس��������ليمه كافة رواتبه��������م ووضعها على 
لألرض بالنسبة للمعلمني الذين تسلموا 
مرتباتهم وطلب املتهم من احد املعلمني 
جمعها ووضعها ف��������ي كيس ويعطيها 
له، وحس��������ب التحقيقات والشهود  فانه 
عند محاولة جمع األموال ووضعها في 
الكيس لتسليمها للمتهم حاول التهجم 

علي��������ه وتكتيفه إال أن املجرم بادره بعدة 
إطالق��������ات نارية أصاب��������ت أماكن متفرقة 
من جس��������ده أفقدته وعيه، مدير املدرسة 
من جهته  اآلخر ح��������اول أن يمنع املتهم 
من الس��������رقة والتش��������ابك معه بعد رؤية 
حادث صديقه لكن املتهم بادره بإطالق 
نارية هو اآلخر تسببت في إصابته من 

الجانب األيسر للحوض.
 وبعد أن تس��������بب في إصابة ش��������خصني 
ب��������ادر املتهم إلى الهروب بنفس��������ه تاركا 
املبلغ على األرض،  واتبعه املجني عليه 
احد أفراد الكادر قبل أن يخرج من بوابة 
املدرس��������ة بمحاولة أخي��������رة منه للقبض 
علي��������ه وعلى أفراد عصابت��������ه، قام املتهم 
باس��������تبدال مخزن االطالقات بعد إفراغ 
األول وأطل��������ق عليه إطالق��������ة في الصدر 

فارق على إثرها الحياة مباشرة.
تمكن املتهم م��������ن الهروب بدراجته التي 
كان��������ت تنتظره خ��������ارج املدرس��������ة والتي 
يقوده��������ا اح��������د املتهم��������ني، وف��������ي أثن��������اء 
الح��������ادث بعد أن س��������مع أهال��������ي املنطقة 
أصوات االطالق��������ات النارية جمهور في 
املكان ونقلوا املصابني للمشفى وبدأت 

اإلجراءات  التحقيقية.
الجنائي��������ة  التحقيق��������ات  أوضح��������ت 
والقضائية  ماهية الجريمة واألشخاص 
املش��������تركني وأدلى الش��������هود م��������ن الكادر 
بش��������هادتهم  املنطقة  التعليم��������ي وأبناء 
للح��������ادث وتقدم��������ت زوجات  العياني��������ة 
املجن��������ي عليهم بدع��������وى إل��������ى املحكمة 

املختصة للقصاص من الجناة.
ذوي احد املتهمني اقر بفصل عش��������ائري 
قدره ستون مليون دينار لذوي املجني 

عليه  دفع منه عشرة ماليني فقط.
اعترف املتهمون بالفعل ومن ثم انكروا 
إال ان املخطط التفصيلي واالعترافات لم 
تغن عن النكران وتقدم ذوي املتهم الذي 
تولى عملية املرابطة بتقارير طبية كونه 
يعاني من اخت��������الل مرضي لكن التقرير 
الطبي  الصادر من " مستشفى الرشاد"   
اكد على قدرته تحمل مسؤولية  أفعاله 

كامال  وقت وقوع الحادث .
ق��������ررت املحكم��������ة وفق��������ا لألدل��������ة وأقوال 
الش��������هود ومحاضر الضب��������ط والتقارير 
الضمان��������ات  كاف��������ة  وبتوف��������ر  الطبي��������ة 
القانوني��������ة  تجريمه��������م بتهم��������ة القت��������ل 

والشروع بالقتل.

مجموعة تواجه اإلعدام: سطوا 
على مدرسة لسرقة رواتب المعلمين

■ العصابة تستهدف تجارا ومواطنين ممن يحملون مبالغ كبيرة بعد متابعتهم
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رؤساء األجهزة القضائية ومحاكم االستئناف يهنئون "              " في عيدها الرابع
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بغداد/ القضاء 
هناأ روؤ�صاء الأجهزة الق�صائية وروؤ�صاء املناطق ال�صتئنافية يف البالد 
�ص����حيفة "الق�ص����اء" اللكرتونية بدخولها الع����ام الرابع، موؤكدين اأن 

ال�ص����حيفة عمل����ت على تر�ص����يخ الثقافة والوعي القانوين، و�ص����اهمت 
يف ن�ص����ر العديد من املو�ص����وعات التي �صلطت ال�صوء على امل�صكالت 

الجتماعية وطرحت احللول ملعاجلتها.

القاضي موفق العبيدي 
رئيس جهاز االدعاء العام 

"بمناسبة دخول صحيفة القضاء االلكترونية 
عامها الرابع. ال يس��������عنا بهذه املناس��������بة اال 
أن نتقدم بأزكى آي��������ات التهاني والتبريكات، 
متمنيا دوام املوفقي��������ة والتقدم والنجاح في 

نشر الوعي والثقافة القانونية".

القاضي جاسم حممد عبود 
رئيس اإلشراف القضائي 

"تب��������ارك هيئ��������ة اإلش��������راف القضائ��������ي الكادر 
القض��������اء  صحيف��������ة  إص��������دار  عل��������ى  القائ��������م 
الكترونية بمناس��������بة دخوله��������ا العام الرابع 
والت��������ي كان لها األثر الطيب في االس��������تزادة 
من الثقافة القانوني��������ة والقضائية للجميع 
وترص��������ني املعلوم��������ات لرج��������ال القض��������اء من 
خالل البحوث والدراس��������ات والقرارات التي 
دأب��������ت على نش��������رها طيلة األع��������وام املاضية 
من عمرها، مما جعلنا مدينني لها بالشكر 
والعرفان وتمنياتنا لها باملزيد لتبقى نورا 
يس��������طع وشعاعا يلمع في مس��������يرة القضاء 

النبيلة في هذا الوطن الغالي". 

القاضي عماد خضري اجلابري رئيس حمكمة 
استئناف بغداد الرصافة االحتادية 

"يسرني ونيابة عن منتسبي رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 
ان اتقدم لكم بأس��������مى آي��������ات التهاني والتبريكات بمناس��������بة دخ��������ول الصحيفة 
الع��������ام الرابع، تلك الصحيفة التي اس��������تطاعت ان تس��������لط الض��������وء على القضايا 
واملوضوع��������ات القانونية واالجتماعية ونش��������ر كل ما له صلة ف��������ي زيادة الوعي 
القانوني للمواطن س��������عيا منه��������ا لجعل العراق بلدا متقدما تس��������ود فيه الثقافة 
القانوني��������ة ومواكب��������ا لتطورات العصر الحديث س��������ائلني املولى عز وجل ان تظل 

شعلة مضيئة في اإلعالم القضائي ونحو املزيد من التفوق والنجاح".     

القاضي خالد طه احمد 
رئيس حمكمة استئناف 

بغداد الكرخ االحتادية
 "نتقدم بأس��������مى آيات التهاني والتبريكات 
لألسرة اإلعالمية في مجلس القضاء االعلى 
بمناسبة حلول الذكرى الرابعة على إصدار 
صحيفة القضاء وكلنا شعور بالفخر بهذا 
التمي��������ز والعط��������اء الرائع متمن��������ني لكم دوام 

املوفقية والنجاح".

القاضي عادل عبد الرزاق عباس رئيس حمكمة 
استئناف البصرة االحتادية

 "بمناس��������بة الذكرى الرابعة لص��������دور صحيفة القض��������اء االلكترونية اتقدم اليكم 
بخالص الش��������كر وعظيم االمتن��������ان لجهدكم املتميز واملخلص ف��������ي نقل الحقيقة 
القضائية عبر وس��������ائل اإلعالم، مهنئ��������ا العاملني فيها ومتمني��������ا لهم مزيدا من 

التطور والنجاح مع التقدير".

القاضي سامل حممد نوري البدراين رئيس استئناف نينوى 
"بمناس��������بة مرور ثالث سنوات على اصدار جريدة القضاء االلكترونية اتقدم 
باس��������مي وباس��������م كافة منتس��������بي مجلس القضاء االعلى في رئاسة محكمة 
اس��������تئناف نينوى االتحادية بالتهاني والتبريكات ألس��������رة الجريدة املوقرة 
مثمن��������ني دوره��������م الخالق في دعم مس��������يرة القض��������اء العراقي من خالل نش��������ر 
الثقافة القانونية ونش��������اطات اجهزة مجلس القضاء االعلى في كافة امليادين 
وتس��������ليط الضوء على دور القضاء في نهوض وتقدم املسيرة القضائية الى 
االمام وترس��������يخ مبادئ وأس��������س الحق والعدل في بلدن��������ا العزيز، وتمنياتنا 

لجريدتنا الغراء باملزيد من النجاح والعطاء".

القاضي حيدر جابر رئيس 
حمكمة استئناف بابل االحتادية 
"نهن��������ئ أس��������رة الصحيفة بدخ��������ول الع��������ام الرابع 
ملنتجهم ونأمل مواصل��������ة العمل خدمة للمواطن 
والقضاء عل��������ى حد س��������واء، فالصحيفة بموادها 
اإلعالمي��������ة فتحت بابًا واس��������عا لتقري��������ب املواطن 
م��������ن القض��������اء م��������ن خالل ع��������رض جه��������ود القضاة 
وتس��������ليط الضوء عل��������ى ما يكتن��������ف املجتمع من 
مش��������كالت وباإلضافة إلى نشر الثقافة القانونية 
كان��������ت توفر املعلومة الدقيقة بخصوص األحكام 
العقابي��������ة والجرائم، ومن مصدرها الرئيس وهم 
القضاة، وسدت بذلك الباب على الشائعات التي 
تنتشر في وس��������ائل اإلعالم األخرى من دون دقة، 

فمبارك هذا النجاح".

القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر 
النائلي رئيس حمكمة استئناف 

القادسية االحتادية 
"بمناس��������بة دخول صحيفة القض��������اء االلكترونية 
عامه��������ا الرابع الت��������ي تصدر عن املرك��������ز اإلعالمي 
ملجل��������س القضاء األعل��������ى ال يس��������عنا إال أن نتقدم 
للعامل��������ني فيها بالتهنئة والتبريكات كما نتق���دم 
لهم بالش��������كر الجزي��������ل على ما بذل��������وه من جهود 
في إرس��������اء الثقافة القانوني��������ة ورفدها بالبح��وث 
واملق��������االت القانوني���ة وكذلك املب��������ادئ التمييزية 
ما انعكس إيجابا على س��������ير العملي�ة القضائية، 
متمنني له��������م دوام املوفقية واالزدهار ومن نجاح 

الى آخر بأذن الله".

القاضي غالب عامر الغريباوي رئيس 
حمكمة استئناف واسط االحتادية

"يس��������ر ه��������ذه الرئاس��������ة أن تهنئ جمي��������ع العاملني 
في املرك��������ز االعالمي في مجل��������س القضاء االعلى 
بمناس��������بة دخ��������ول صحيف��������ة القض��������اء العراق��������ي 
االلكترونية عامها الراب��������ع، الصحيفة تعتبر من 
معال��������م العهد الحدي��������ث ملجلس القض��������اء االعلى 
ومنبرا لنقل نش��������اطات املحاكم والدوائر التابعة 
له وإيصالها بشكل يسير الى الجميع وندعو من 
الله العلي القدير ان يس��������تمر املنبر املعطاء خدمة 

للقضاء ولعراقنا الحبيب مع التقدير".

القضاء.. سنة رابعة
مّرت ثالثة أعوام على صدور صحيفة "القضاء" التي مّثلت بش��������هادة املتابعني تجربة 

فريدة في اإلعالم املتخصص.
عمليًا، حاولت الصحيفة قدر اإلمكان أن تبتعد عن اإلعالم املؤسس��������اتي املقّيد، وليس 
خافي��������ًا على الجميع أن املنتجات اإلعالمية للمؤسس��������ات ال تعدو عن كونها نش��������رات 
تس��������تعرض نش��������اطات الجهة القائمة عليها، وهذا املنهج ُمتبع ليس في مؤسساتنا 

فحسب، بل حتى في بعض البلدان املتقدمة.
وتكم��������ن حبة الكرز التي تتوج الصحيفة في منح القائمني على املؤسس��������ة القضائية 
حرية للمحررين في ممارس��������ة جميع الفنون الصحفية، فأنت تجد التحقيق والحوار 
والقص��������ة والتقرير في كل عدد من دون أن تش��������عر بأن الصحيفة تصدر عن مؤسس��������ة 
ليست إعالمية. إن وضع القارئ في املشهد كان غاية الصحيفة التي ابتعدت عن كونها 
منبرًا للنشاطات واللقاءات والزيارات الروتينية للمسؤولني، إضافة إلى الغاية األعمق 
وهي نشر الثقافة القانونية للمجتمع وتقريب اإلنسان من الدولة املدنية والدفع باتجاه 

حق التقاضي بعيدًا عن شريعة الغاب واالنتقام بالجريمة.
وألن الغاية تبرر الوس��������يلة، نجد أن الصحيفة وبتواضع نجحت في كشف الكثير من 
امللفات وسلطت الضوء على جرائم نهب املال العام ومناشئ ومنابع اإلرهاب والحياة 
الداخلي��������ة لإلرهابيني، ومص��������ادر توريد املخ��������درات وعرضت املش��������كالت االجتماعية 
واالقتصادي��������ة ووف��������رت اإلحصائيات الدقيق��������ة أمام املتخصص��������ني باالنثروبولوجيا 

واملسؤولني عن الخطط اإلستراتيجية.
ويعلم العارفون بالعمل اإلعالمي مدى صعوبة اعتماد الصحيفة على مصدر واحد في 
استقاء األخبار واآلراء، ومدى صعوبة أن يكون كل حرف مكتوب في الصحيفة من عمل 

املحررين من دون العودة إلى االنترنت أو قوالب البيانات الجاهزة.
وعلى الرغ��������م من أن مصدر الصحيفة الوحيد القضاة واملحاكم، إال أن األس��������تاذ مدير 
التحرير القاضي عبد الستار بيرقدار سمح لنا مشكورًا بتعضيد بعض املواد بآراء من 
مصادر أخرى كاألطباء والباحثني االجتماعيني وضباط الداخلية وخبراء القانون من 

أجل تكامل عناصر التقرير الصحفي.
ولم يكن القراء ورجال القانون وحدهم يتتبعون صحيفة "القضاء"، فوس��������ائل اإلعالم 
صارت تترقب ش��������هريًا صدورها ألنها ش��������ّكلت منذ إطالقها مصدرًا مهمًا من مصادر 
اس��������تقاء املعلومة القضائية واألمنية واالجتماعي��������ة، ووفرت الجهد ملحرري الصحف 

والوكاالت ألن موادها معّرضة للتحرير والصياغة والتدقيق اللغوي.
ومن مدة قليلة أشكل بعض الزمالء الصحفيني على صحيفة "القضاء" عملها معتبرين 
إياها طرفًا منافس��������ًا في النشر، لكن الصحيفة رّحبت بهذا الرأي وأكدت أنها ال تحجم 
عن قبول هذه املنافسة الشريفة إذا كانت لخدمة املواطن واملجتمع ومشاركة املعلومة 

مع الجميع.
وبعد ثالثة أعوام على إطالقها تأمل اليوم األسرة الصغيرة للقضاء أن يأخذ منتجهم 
الصحفي مكانه بني الصحف الورقية في أروقة املقاهي ومع أقداح الش��������اي في شوارع 

بغداد، وأن ال يقتصر إصدارها على متصفحي االنترنت.

مروان الفتالوي

القاضي حممد حيدر حسن رئيس 
حمكمة استئناف ذي قار االحتادية 

"ألف ألف مبارك لصحيفة القضاء االلكترونية 
بعامه��������ا الراب��������ع ففيه��������ا تبح��������ر ق��������وارب الفكر 
العارف بأشرعة القانون. صياغة وعلما في كل 
خط��������وة... وكلم��������ة ... واول الغيث مطر وتتوالى 
زخاته. ونش��������د على ايدي العاملني للمزيد من 
اجل خدمة الرسالة القضائية... وكل عام وهي 

بألف خير".

القاضي رحيم نومان هاشم الهرموش 
رئيس حمكمة استئناف ميسان 

"بس��������م الله الرحمن الرحيم، )وقل اعملوا فس��������يرى الله عملكم ورسوله 
واملؤمنون(، بمناسبة حلول العام الرابع على اصدار صحيفة القضاء 
االلكترونية فإنن��������ا نبارك لإلخوة العاملني في املركز االعالمي ملجلس 
القضاء االعلى وادارة صحيفة القضاء االلكترونية جهودهم وتفانيهم 
وعطاءهم في نشر الثقافة القضائية وفي إرسال رسالة القضاء العادلة 
الى عام��������ة األفراد لالطالع على املس��������يرة القضائية واالس��������هام الفاعل 
ملجلس القضاء االعلى بكل كوادره في تطبيق القانون وإرس��������اء قواعد 

العدل واإلنصاف متمنني للجميع التوفيق والتقدم واالزدهار".

القاضي مسلم متعب رئيس حمكمة 
استئناف النجف االحتادية 

"نهن��������ئ صحيفة القض��������اء االلكترونية بمناس��������بة دخولها 
عامها الرابع وإذا كانت هناك كلمة حق وإش��������ادة تستحق 
ان تق��������ال لتأخ��������ذ موقعه��������ا الحقيق��������ي لألش��������خاص ال��������ذي 
يستحقونها فالبد من قولها لرئيس تحريرها والقائمني 
عل��������ى إعداده��������ا لجهودهم املبذول��������ة عل��������ى إخراجها بهذا 
املظهر الرائع إعدادا وتصميما ومضمونا ملا تحتويه من 
مواضيع قيمة تساهم في تعزيز مسيرة القضاء الوضاءة 
والتعري��������ف بعم��������ل ونش��������اطات مجل��������س القض��������اء األعلى 
واملحاك��������م وما تضطلع به من مهام كبيرة ورفد متابعيها 

بكل ما هو جديد من هذه النشاطات".

القاضي حممد عبد احلمزة عبود 
رئيس استئناف كربالء االحتادية 

"بمناسبة دخول صحيفة القضاء االلكترونية عامها الرابع 
ال يس��������عنا إال أن نتقدم لكم بأح��������ر التهاني وأصدق األماني 
بمناس��������بة دخول صحيفتنا الغ��������راء عامها الرابع  محافظة 
على مصداقيتها، وش��������فافية رؤيتها التي امتازت بها منذ 
ص��������دور عددها األول، ما جعلها إحدى الدعامات املهمة في 
عالم الصحافة  تتس��������ابق عليها ش��������ريحة كبي��������رة من القراء 

الباحثني عن صدق الخبر وموضوعيته واستقالله".

القاضي عبد مشحن حمدان رئيس 
حمكمة استئناف صالح الدين االحتادية 
"بمناس��������بة دخ��������ول صحيف��������ة القض��������اء االلكترونية 
عامها الرابع.. تتقدم لكم رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
صالح الدين االتحادية، تهنئة خاصة بهذه املناسبة 
وتتمن��������ى لك��������م النجاح والتف��������وق واالب��������داع والتألق 

املتواصل في املجال الصحفي".

القاضي حسني كاظم وسمي رئيس 
حمكمة استئناف دياىل االحتادية 

"بمناس��������بة دخ��������ول صحيفة القض��������اء االلكترونية 
الص��������ادرة ع��������ن املركز اإلعالم��������ي ملجل��������س القضاء 
األعلى عامها الرابع ال يس��������عنا اال ان نثمن جهدكم 
املتواصل في التواصل مع املجتمع بشكل مستمر 
عن طريق نش��������ر نش��������اطات مجلس القضاء األعلى 
بكل تش��������كيالته وإظهار الحقائق عن عمل املحاكم 
وجهودها املس��������تمرة في تطبيق القانون وتحقيق 
العدالة وإنصاف املظلومني.. فتحية اعتزاز وتقدير 
نقدمها لكم ونشد على ايديكم باالستمرار في هذه 

النشاطات متمنني لكم وافر النجاح والتوفيق".

القاضي طالب حسن حربي رئيس 
حمكمة استئناف املثنى االحتادية 

"بمناس��������بة دخول صحيفة القضاء االلكترونية عامها 
الرابع والتي تصدر عن املركز اإلعالمي ملجلس القضاء 
األعلى يسرني أن أتقدم إليكم باسمي شخصيا وباسم 
قض��������اة وموظفي رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف املثنى 
االتحادي��������ة بأحر التهاني والتبريكات س��������ائلني العلي 

القدير أن يمن عليكم بالتوفيق والنجاح الدائم".

القاضي عبد الكرمي خضر عزيز رئيس 
حمكمة استئناف كركوك 

"بمناس��������بة دخول الصحيفة عامها الرابع نقدم أطيب 
التهاني والتبريكات عل��������ى الجهد املتميز الذي تقدمه 
في ابراز الوجه املشرق للقضاء العراقي والعمل الكبير 
الذي يقوم به القضاء في ايصال الحقوق الى أصحابها 
وتحقيق العدال��������ة مهما كانت الظروف والذي ينعكس 
ايجابا على تحقيق امن املجتمع في نيل الحقوق وفق 
القانون آملني لصحيفة القضاء االلكترونية املزيد من 

التألق واالزدهار خدمة لبلدنا العزيز والله املوفق ".

القاضي حافظ جميل 
صالح رئيس حمكمة 

استئناف األنبار االحتادية
 "ال يس��������عني إال أن أهن��������ئ به��������ذه 
املناس��������بة كل العاملني والقائمني 
على صحيفة القضاء االلكترونية 
بمناسبة دخول العام الرابع والتي 
نجحت في الوصول الى أهدافها 
وتقديم رسالتها الى املجتمع فقد 
أثبتت ه��������ذه الصحيفة حضورها 
الفعال ف��������ي كافة املجاالت ونبارك 
له��������ذه  متمن��������ني  ه��������ذا  نش��������اطها 
فيها  العاملني  وكاف��������ة  الصحيفة 

السداد والنجاح".

حتتفل

مبيالدها

القضاء 
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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.

وإفشاء االس��������رار انتهاك لحق الصفة السرية 
لوقائع شخصية من ش��������خص مؤتمن عليها 
بحك��������م وضع��������ه أو وظيفته أو مهنت��������ه أو فنه، 
بصورة مخالف��������ة للقانون. وق��������د ُعرف واجب 
كتمان الس��������ر منذ القدم، حيث كان ُيحّرم على 
رجال الدي��������ن البوح باألس��������رار التي يطلعون 
عليها م��������ن الناس بحك��������م مركزهم. ث��������م امتّد 
تدريجي��������ًا ه��������ذا الواج��������ب إلى أصح��������اب املهن 
الح��������رة املهمة، كاملحام��������ني واألطباء وغيرهم، 
فال يجوز لهم كش��������ف األسرار التي تصل إلى 
علمه��������م أثناء ممارس��������تهم ملهنتهم. والحكمة 
من تجريم إفش��������اء األس��������رار تكريس��������ًا ملبادئ 

الشرف واألمانة.
 وقد تضمنت كافة القوانني والشرائع موجب 
الحفاظ على األسرار وتجريم إفشائها، ليس 
فقط لحماية صاحب الس��������ر ومكانته ومركزه 
وش��������رفه، بل وأيضًا لصيانة املصلحة العامة 
ف��������ي املجتم��������ع، وع��������دم تعريض س��������معة املهن 
واملراك��������ز الس��������امية النبيلة لإلهان��������ة أو لعدم 
الثقة واالحت��������رام، كالطب واملحاماة والقضاء 
والوظائ��������ف وغيره��������ا. ف��������إن لم يج��������د املريض 

طبيب��������ًا يركن إلي��������ه ويودعه س��������ّره، أو لم يجد 
املتهم محاميا يطمئن إليه ويصارحه بسّره، 
ألدى ذلك إلى املس بحقوق اإلنسان واإلضرار 

باملجتمع ككل.
 وفي الوقت ال��������ذي نصت عليه املادة )17( من 
الدس��������تور العراق��������ي على ح��������ق الخصوصية 
الش��������خصية للفرد بما ال يتناف��������ى مع حقوق 
القوان��������ني  ف��������ان  العام��������ة  واآلداب  اآلخري��������ن 
العقابي��������ة جرم��������ت افش��������اء االس��������رار فقد جرم 
قانون العقوبات افش��������اء األس��������رار ف��������ي املواد 
)437،438( فق��������د عاقب املش��������رع بالحبس مدة 
ال تزيد على س��������نتني وبغرامة ال تزيد مائتي 
دينار او بإحدى هاتني العقوبتني كل من علم 
بحك��������م وظيفته او مهنت��������ه او صناعته او فنه 
او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير األحوال 
املصرح به��������ا قانونا او اس��������تعمله ملنفعته او 
ملنفعة ش��������خص آخر، وجريمة افشاء االسرار 

ال تقوم اال بتوافر ثالثة اركان هي: 
1. الرك��������ن املادي وهو افش��������اء الس��������ر وقد ترد 
صعوبات في تحديد املعنى القانوني للس��������ر، 
إذ يعتبره البعض أنه واقعة أو صفة ينحصر 

نطاق العلم بها في عدد محدد من األشخاص، 
أو أنه كل ما يضر إفشاؤه بالسمعة والكرامة 
والنفس واملال، أو أن توجد مصلحة مشروعة 
ف��������ي أن يبقى العلم بواقع��������ة معينة محصورًا 

بني أشخاص محدودين. 
ويلزم ف��������ي تحديد املقصود بالس��������ر أن يكون 
من ش��������أن الب��������وح به إلحاق الضرر بش��������خص 
صاحبه، ويس��������توي أن يكون الضرر ماديًا أو 
معنويًا. فاملريض الذي يعاني من مرض معني 
قد تكون له مصلحة في أن يبقى س��������ر مرضه 
لدى طبيبه فقط، وعدم انتش��������ار خبر مرضه، 
منعًا من إلحاق الضرر به اجتماعيًا أو مهنيًا 
أو معنويًا. كم��������ا أن املتقاضي له مصلحة في 
ع��������دم علم خصم��������ه باملعلومات الس��������رية التي 
أفضى بها إلى محاميه للدفاع عنه.ويجب أن 
يكون الس��������ر محصورًا بأشخاص محدودين 

ومحددين. 
أما إذا كانت الواقعة معلومة لعدد من الناس 
ب��������دون تميي��������ز، فتنتف��������ي عنه��������ا صفة الس��������ر. 
إال أن ذل��������ك ال يعن��������ي أن وجود ع��������دد كبير من 
األش��������خاص على عل��������م بالواقع��������ة ينفي عنها 

صفة السر بش��������كل مطلق، فإذا كانوا معينني 
بش��������كل حصري، ف��������ال ينفي ذلك ع��������ن الواقعة 
صفة الس��������ر، كمعرفة الفري��������ق الطبي باملرض 
املص��������اب ب��������ه مريض مع��������ني، فيبق��������ى له صفة 
الس��������ر، ألن العاملني به لهم صفة األطباء. وقد 
يع��������د النب��������أ س��������رًا ولو كان ش��������ائعًا ب��������ني عدد 
غير مح��������دد من الن��������اس، إذا كان غي��������ر مؤكد. 
أم��������ا متى تأكد ذل��������ك النبأ الش��������ائع، زالت عنه 
صفة الس��������رية. ويجب أن تكون لصاحب السر 
مصلحة مش��������روعة في عدم إفشائه. فال يلتزم 
املحامي بعدم إفش��������اء علمه بعزم موكله على 
ارت��������كاب جناية معين��������ة، كالتحضير الرتكاب 
جريم��������ة قت��������ل بح��������ق خصم��������ه، ألن مصلح��������ة 
الكتمان غير مش��������روعة. إال أن املحامي يلتزم 
بعدم إفشاء األسرار التي أسّر بها إليه موكله 
ع��������ن ارتكاب��������ه جريمة س��������ابقة، ألن مهمته هي 
الدف��������اع لجالء الحقيقة وإحقاق الحق وفق ما 

يقرره القاضي املختص. 
وال ُيش��������ترط طلب صاحب السّر عدم اإلفشاء 
به بش��������كل صريح، بل قد يك��������ون ذلك ضمنيًا، 
كواج��������ب الطبيب واملحام��������ي واملصرفي بعدم 

إفش��������اء أس��������رار الزب��������ون، ولو ل��������م يطلب منهم 
صاحب الس��������ر صراحة كتمان س��������ره، وواجب 
الزوجة عدم إفش��������اء أس��������رار زوجها ولو بعد 
طالقه��������ا منه. كم��������ا يلتزم املؤتمن على الس��������ر 
بعدم البوح به، ولو كان صاحب السر ال يعلم 
بوجوده، كاكتش��������اف الطبيب إصابة املريض 
بم��������رض يجهل��������ه املريض نفس��������ه، ف��������ال يحق 
للطبيب إفش��������اء مرضه، اس��������تنادًا إل��������ى إرادة 

املريض املفترضة بعدم إفشائه.
-2 صف��������ة املؤتمن عل��������ى الس��������ر: يقتضي فعل 
اإلفش��������اء أن يكون ق��������د جرى اإلفضاء بالس��������ر 
إلى الغير، ويراد بالغير أي شخص ال ينتمي 
إل��������ى فئ��������ة م��������ن الن��������اس ينحصر فيه��������ا نطاق 
العلم بالواقع��������ة أو باملعلومات التي توصف 
بالس��������ر، كأن يتم النقاش بتلك املعلومات بني 
عدة أطباء ضمن الفري��������ق الطبي الذي يعالج 
املريض، أو الدراسة ضمن مجموعة املحامني 
الذي��������ن يتوّلون الدفاع ع��������ن املتهم، أو الحديث 
ب��������ني املوظف��������ني املصرفي��������ني الذي��������ن ينظمون 
حس��������ابات أحد العمالء، فال يعتبر ذلك إفشاء 
للسر. كما ال يعتبر إفشاء، البوح بالواقعة أو 

املعلوم��������ات إلى صاحب الس��������ر، أو إعطاء هذا 
األخير أو مل��������ن يفّوضه، تقري��������رًا يتضمن تلك 
األس��������رار. أما إذا كان اإلفضاء بالسر إلى غير 
الفئ��������ة التي ينحصر فيها العلم به، ولو كانوا 
من املقّربني لصاحب الس��������ر، فيعتبر مش��������كاًل 

لجريمة إفشاء األسرار
3_ الرك��������ن املعن��������وي : تعتب��������ر جريمة إفش��������اء 
األس��������رار من الجرائ��������م العمدي��������ة التي تتطلب 
تواف��������ر القص��������د الجرمي لقيامه��������ا. فال يعتبر 
املته��������م مرتكبًا له��������ذه الجريم��������ة إذا لم يتوافر 
لدي��������ه القص��������د الجرم��������ي في إفش��������اء األس��������رار 
والقصد املتطلب في هذه الجريمة هو القصد 
الجرمي العام الذي يقوم على عنصرين، هما: 
العل��������م واإلرادة، إذ يج��������ب أن يعل��������م املتهم بأن 
للواقعة صفة السر املمنوع إفشاؤه، وأن تتجه 
إرادته إلى إفش��������اء ذلك الس��������ر، وإل��������ى النتيجة 
الت��������ي تترتب عليه وهي عل��������م الغير بالواقعة 
التي تتس��������م بطابع الس��������رية، وأن يرتكب ذلك 
بدون سبب شرعي أو يستعمل السر ملنفعته 
الخاصة أو ملنفعة ش��������خص آخ��������ر، إذا كان من 

شأن اإلفشاء أن يسبب ضررًا.

إفشاء اإلسرار بين اإلباحة والتجريم

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

املنظومة ال�صخ�صية للفرد جمموعة من العنا�صر الذاتية التي تعطي لكل فرد خ�صو�صيته ومنها الأ�صرار اخلا�صة املرتبطة بحياته ومهنته وطريقة تفكريه والتي على ا�صا�صها 
تتكون كينونته الوجودية واذا كان الإن�صان اجتماعيا بطبعه فهو بحاجة اىل جمتمع ومن ل يحتاج اىل جمتمع فهو اما حيوان او اله كما يراه الفيل�صوف اأر�صطو.

وقد اش��������ار القران الكريم الى اهمي��������ة النظر والبحث 
في اس��������رار النفس االنسانية والكون كله فقال تعالى 
)) وف��������ي االرض ايات للموقنني * وفي انفس��������كم افال 
تبصرون * وفي السماء رزقكم وما توعدون * فورب 
الس��������ماء واالرض ان��������ه لحق مثل ما انك��������م تنطقون (( 
ونج��������د ان موضوع النس��������ب واثباته موضوع خطير 
وحس��������اس ملا يترت��������ب عليه من نتائ��������ج خطيرة تؤثر 
عل��������ى املجتم��������ع وعلى العالق��������ات االجتماعي��������ة فكان 
حريا باالسالم ان يهتم بالنسب ويعظم امره ويجل 
ش��������أنه وينش��������ئ له من االس��������باب ما يحقق هدفه من 
تكوي��������ن االس��������رة املس��������تقيمة املترابطة التي تش��������عر 
بالع��������زة وتبعدها عن االهواء م��������ن االضافة والحذف 
العضائها الشرعيني لذلك عملت الشريعة االسالمية 
على حفظ االنس��������اب من الضي��������اع والكذب والتزييف 
وجعلت ثبوت النس��������ب حقا للولد يدفع به نفسه من 
الضي��������اع وحقا الم��������ه تدرأ به عن نفس��������ها الفضيحة 
والفحش��������اء وحق��������ًا ألبيه يحفظ به نس��������به وولده عن 
كل دن��������س وريبة حتى تبني االس��������رة وتوجد القرابة 
على اس��������اس متني يربط افرادها رباط قوي متني من 
دم واحد واصل مش��������ترك ومعنى النس��������ب هو الحاق 
الول��������د ) الذك��������ر او بنت ( بابيه وم��������ا يترتب على ذلك 
م��������ن االلتزامات م��������ن عطف االب على الول��������د وتربيته 
وتعليمه حتى يبلغ اش��������ده ومن احت��������رام الولد لالب 
ورعايته ف��������ي ش��������يخوخته والتوارث فيم��������ا بينهما 

وكذلك حق الولد في حمل جنسية أبيه.
 ومل��������ا كان نس��������ب الولد م��������ن امه ثابت ف��������ي كل حاالت 
الوالدة ش��������رعية ام غير ش��������رعية فان ثب��������وت او نفي 
نس��������ب الولد من ابيه لم يجعل املش��������رع له أسبابا اال 
في حاالت معينة وحاالت النس��������ب هي ثبوت النسب 
بالزواج وباالق��������رار وبالبينة او نفي��������ه باللعان وفي 
وق��������ت الحاضر اصبح��������ت البصم��������ة الوراثية من بني 
ادل��������ة اثبات النس��������ب وقد حث العلم عل��������ى االخذ بكل 

م��������ا يثبته بالعقل والعلم بالتال��������ي يجب االخذ بهذه 
الطريق��������ة أيضا رغم انها لم تكن م��������ن بني ادلة اثبات 
النسب ونفيه الواردة في الشريعة االسالمية كونها 
غي��������ر معروفة في ذلك الوقت اذ تم اكتش��������افها حديثًا 
بالتالي ليس هناك مبرر في عدم االخذ بها في وقتنا 
الحاضر بحجة عدم ذكرها في الش��������ريعة االسالمية 
م��������ع كل ه��������ذا التقدم العلم��������ي الرهي��������ب وكل مجاالت 
الكون واالنس��������ان والحياة لم يظه��������ر اي تناقض بني 
قول الهي ثابت في الكتاب والس��������نة الصحيحة وبني 
قاعدة وحقيقة عليمة ثابت��������ة بل ان القران الكريم قد 
تطرق ال��������ى مجموعة من الحقائق العلمية اكتش��������ف 
بعضه��������ا العلم الحديث فوجدها ف��������ي غاية من الدقة 
س��������واء كانت في مجال مراحل األجنة وكيفية خلقها 
او في مج��������االت كيفية خلق الكون واصله وعناصره 
األساسية ونحو ذلك وهذا دليل اخر على وجود الله 

تعالى وصدق رسالته.
 وعل��������ى الرغ��������م من تق��������دم العل��������م وظهور املش��������كالت 
املعاصرة وهذا دليل آخر على صالحية هذه الشريعة 
لكل زمان ومكان على شموليتها وقدرتها على البقاء 
واالستمرار ومواكبة العصر مهما تطور وتقدم ومن 
اجلى مظاهر العناية بالنس��������ب في اإلس��������الم.  ان الله 
تعالى امنت على عبادة بان جعلهم ش��������عوبًا وقبائل 
لتعارف��������وا قال عز وجل )) يا ايها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وانثى وجعلناكم ش��������عوبًا وقبائل لتعارفوا 
ان اكرمكم عند الل��������ه اتقاكم ان الله عليم خبير (( وال 
تتحقق معرفة الش��������عوب والقبائ��������ل وما يترتب على 
ذلك من تعارف وتالف اال بمعرفة االنساب وحفظها 
عن االش��������تباه واالختالط ومن اجل ذلك عنى االسالم 
ايما عناية بتنظيم العالقة بني الرجل واملرأة ضمانًا 
لسالمة االنساب فحرم االسالم كل اتصال جنسي ال 
يتم على اصول شرعية يحفظ لكل من الرجل واملرأة 
ما يترتب على ه��������ذا االتصال من اثار وما ينتج عنه 

من اوالد وابطال جميع انواع العالقات التي تعارفت 
علي��������ه بع��������ض االم��������م والش��������عوب الت��������ي انحرفت عن 
ش��������رائع الله الس��������وية ولم يبح االسالم سوى العالقة 
القائمة على النكاح الش��������رعي بالش��������روط املعتبرة او 
بمل��������ك اليم��������ني الثابت لذا قال عز وج��������ل ) والذين هم 
لفروجه��������م حافظون * اال عل��������ى أزواجهم او ما ملكت 
ايمانه��������م فانهم غير ملوم��������ني * فمن ابتغى وراء ذلك 

فأولئك هم العادون(.
 وقد فرضت الوس��������ائل العلمية الحديثة نفس��������ها في 
اثبات قضايا النسب والتي لم تكن معروفة من ضمن 
االدلة الس��������اندة في الش��������ريعة االس��������المية والقانون 
واثبت��������ت وجوده��������ا من خ��������الل اهميتها ف��������ي قضايا 
النسب حيث شهد القرن العشرون تطورا سريعا في 
عل��������وم التكنولوجيا عامة وفي مج��������ال الطب خاصة 
وكان له��������ذا التطور االثر الواض��������ح في مجال االثبات 
القضائي الذي تجسد بشكل واضح من خالل تطور 
العلوم البيولوجية واكتشاف الجينوم البشري الذي 
كان من اهم نتائجه البصمة الوراثية فهي بدون شك 
كش��������ف علمي خطير ال يتعارض مع احكام الشريعة 
االس��������المية وقواعدها فهي احدى نتائج علم الوراثة 

وهو علم جديد ظهر في بداية القرن العشرين.
 وتعتبر مس��������الة البصمة الوراثية ومدى االحتجاج 
بها من القضايا املس��������تجدة التي اختلف فيها فقهاء 
العصر وتنازع��������وا في املجاالت التي يس��������تفاد منها 
وتعتب��������ر فيها حجة يعتم��������د عليها كلي��������ا او جزئيا 
وقد ش��������اع اس��������تعمالها في ال��������دول الغربي��������ة وقبلت 
به��������ا عدد من املحاكم االوربية وب��������دا االعتماد عليها 
مؤخرا في البلدان اإلس��������المية في ظل التقدم العلمي 
الكبي��������ر فالبصمة الوراثية هي محقق الهوية األخير 
به��������ا يعرف االنس��������ان نفس��������ه التي تتمي��������ز بصفاتها 
وتكوينه��������ا عن س��������ائر األنف��������س وعالقت��������ه بالعائلة 

اإلنسانية وباملتسببني في وجوده.

القاضي علي كمال

البصمة الوراثية وحجيتها في إثبات النسب 

مو�صوع الب�صمة الوراثية من املوا�صيع املهمة يف خمتلف املجالت ، وذلك م�صداقًا لقولة تعاىل )) �صرنيهم اآياتنا يف الفاق ويف انف�صهم حتى يتبني 
لهم انه احلق اومل يكف بربكم انه على كل �صي �صهيد (( فلقد اثبت العلم احلديث وبف�صل من الله �صبحانه وتعاىل وما تو�صل اليه الإن�صان بعد دخول 

حقل الكت�صاف العلمي وامتالك الجهزة احلديثة والتقنيات املبتكرة على اح�صن النظم والقوانني وتبحر ح�صد كبري من الباحثني يف بحور العلم بكافة 
جمالته ما ا�صتمل عليةه من حقائق علمية وم�صائل كونية م�صتقبلية يتجدد اكت�صافها اىل قيام ال�صاعة ليثبت امام الب�صرية ما تو�صل اليه العلم احلديث.

إن

تشكل

امل�صل�صل امل�صري "ظرف ا�صود" والذي يوؤدي فيه الفنان �صالح عبد الله دور حمام جنائي 
يحمل ا�صم �صليم دربالة، يظهر يف احد امل�صاهد وهو يعطي حما�صر تدري�صية ملجموعة طلبة 
يف اإحدى كليات القانون ويركز امل�صهد على عبارة يقولها لهم "اذا اردت ان تكون حماميا 
جنائيا يجب ان تكون �صايعا وان ت�صكك القا�صي يف كل الدلة املقدمة �صد موكلك" وهنا 

ينربي احد الطلبة بطرح �صوؤال مفاده ان كان املتهم مذنبا هل ادافع عنه فيجيبه �صليم دربالة: 
نعم تدافع عنه... فريد الطالب بانه يف هذه احلالة �صيخالف �صمريه فريد عليه �صليم انه اذا 

عمل بهذا النمط من التفكري فلن ينجح يف حياته املهنية.
ه��������ذا املش��������هد يثي��������ر س��������ؤاال جدليا 
لطامل��������ا كان مالزما ل��������كل من مارس 
مهن��������ة املحاماة وم��������ن كان قريبا من 
أجوائه��������ا.. ه��������ل يج��������وز للمحام��������ي 
الت��������وكل في اي قضية حتى وان كان 
يعلم ان موكله ارتكب الفعل الجرمي 
املنس��������وب اليه كأن يكون إرهابيا او 
سارقا او انه ليس بصاحب حق في 

قضية مدنية او شرعية.
باعتق��������ادي ف��������ان املوض��������وع من��������وط 
بأمري��������ن هم��������ا م��������ا تفرض��������ه مهن��������ة 
املحام��������اة من أخالق عل��������ى املحامي 
وم��������ا يفرضه ضمي��������ر املحامي عليه 
من أخالقيات شخصية ربما يؤمن 
به��������ا ه��������و دون غي��������ره فاالتفاقي��������ات 
الدولي��������ة املعني��������ة بحقوق االنس��������ان 
واغل��������ب دس��������اتير ال��������دول اوجبت ان 
يكون لكل متهم محام أكان وكيال ام 
منتدبا على حس��������اب خزينة الدولة 
وبغيابه تفقد االج��������راءات الجزائية 
مش��������روعيتها وال فرق في ذلك سواء 
اكان املتهم من ارباب الس��������وابق وان 
االدلة تكفي الدانته ام كان ش��������خصا 
سويا مستقيما، فهنا املنطق السليم 
واخالق مهنة املحاماة ال يمنعان اي 

محام من التوكل عن املتهم.

 وتثور االشكاليات في هذا الجانب 
مع املتهمني بجرائم ضد ش��������عوبهم 
كص��������دام حس��������ني ومن حوك��������م معه 
وحس��������ني مبارك وأعضاء حكومته 
حيث ان التوكل للدفاع عنهم من قبل 
بعض املحامني أثار غضبا شعبيا 
ومهنيا كبي��������را باعتبار ان املحامي 
يقف مع أعداء الش��������عب وهنا اود ان 
اش��������ير إلى ان االمر منوط باملحامي 
ذاته فليس هناك في قواعد السلوك 
املهني للمحامني م��������ا يمنع التوكل 
عن متهم يحمل توجها سياسيا او 
فكري��������ا معينا لك��������ن يمكن للمحامي 
من تلقاء نفسه االعتذار عن التوكل 
ملته��������م يختل��������ف مع��������ه سياس��������يا او 
فكريا انقيادا ملا يحمله من ضوابط 

وأخالقيات شخصية.
 وف��������ي ه��������ذا الس��������ياق يق��������ول الفقيه 
الدستوري نور فرحات إن املحاماة 
مهنة غوث وليس��������ت مهنة رأي وان 
من يطلب م��������ن مح��������ام ان يدافع عن 
فصي��������ل او جه��������ة دون غيره��������ا كمن 
يطلب من طبي��������ب ان يعالج مريض 
دون آخر، وفي اميركا فقد رس��������خت 
االعراف املهنية للمحاماة مقولة ان 
املحامي ال يعرف في الكون س��������وى 

ش��������خص واحد هو موكل��������ه ويجب 
عليه إنق��������اذه وان ادى ذلك لإلضرار 
بباق��������ي اط��������راف الدع��������وى وكل هذه 
االمثل��������ة تب��������ني ان األخ��������الق املهنية 
التي رس��������ختها مهنة املحاماة قد ال 
تطابق ما يؤمن به كل محام بصور 
ش��������خصية وربما منحت اخالقيات 
املهنة فضاءات ومس��������احات أوس��������ع 
للعم��������ل م��������ن تل��������ك الت��������ي تمنحه��������ا 
االعتق��������ادات الش��������خصية للمحامني 
وه��������ذا ما ظهر واضح��������ا في الحوار 
الدائر ف��������ي املش��������هد التمثيلي الذي 
ذكرت��������ه في مقدمة املقال بني س��������ليم 
دربال��������ة املحامي املتم��������رس الذي ال 
يؤمن اال بموكله وبني طالب القانون 
ال��������ذي ينق��������اد لضميره الش��������خصي 
وايماناته الذاتية. وايا كان الطريق 
ال��������ذي يس��������لكه املحامي ف��������ي مهنته 
فحري به ان يكون بعيدا عن تزييف 
باالدل��������ة، هذه  والتالعب  الحقائ��������ق 
املمارسات التي ال تليق بهذه املهنة 
العريق��������ة والت��������ي دأب��������ت كل نقابات 
العال��������م على رصده��������ا ومعاقبة من 
يمارس��������ها باعتب��������اره يس��������يء ال��������ى 
املهنة ويحول دون ان تسير العدالة 

وفق منهجها الصحيح. 

ظرف اسود

في
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 تعتب��������ر النفقة من أهم الحق��������وق املترتبة على عقد الزواج، 
وهذا الحق، يس��������ري بحق الزوج من حني العقد الصحيح. 
وقد ذكر قانون األحوال الش��������خصية العراقي على س��������بيل 
ا  الحص��������ر مجموع��������ة م��������ن العناصر الت��������ي اعتبره��������ا جزء
من النفق��������ة، وغيرها ال يعتب��������ر كذلك، منه��������ا: نفقة الطعام 
والكس��������وة والس��������كن )ولوازمها( وأجرة التطبي��������ب بالقدر 
املعروف وخدمة الزوجة التي ال يكون ألمثالها معني. م24 
ف��������ي هذه املادة، نج��������د ان القانون، بني للزوج��������ة، ما لها من 
نفقة وما ليس لها، ف��������إن تجاوزت هذه العناصر، فال نفقة 
له��������ا. وكأن القانون يقول لنا : ان الزوجة ال تحتاج س��������وى 
الى األكل واللبس والتطبي��������ب وبالقدر املعروف! وال نعلم، 
ماهي غاية املشرع من وضع عبارة: بالقدر املعروف؟ وهل 
هن��������اك قدر غير مع��������روف؟ بحيث ال تس��������تحق معه الزوجة 
نفقة؟ أرى ان قصد القانون هنا، ان اصابة الزوجة بمرض 
خطير، يس��������تدعي عالجا باهظ الثم��������ن، او مكلف، ال يدخل 
ضمن عناصر النفقة! املسألة األخرى، ان هناك احتياجات 
اخ��������رى، غير االكل واللب��������س، تحتاجها الزوج��������ة، وهي من 
الض��������رورات، كالزوج��������ة الت��������ي ت��������درس، فه��������ي تحت��������اج الى 
مصاريف الدراسة، ومن الطبيعي ان نفقتها على زوجها، 
ولك��������ن في حال��������ة رفض ال��������زوج، تحمل تكاليف دراس��������تها، 
ربما يجد سنده من القانون، على اعتبار ان نفقة الدراسة 
ليس��������ت من عناصر النفقة. كم��������ا ان اتجاه محكمة التمييز، 
يذهب الى حصر النفقة في عناصرها التي ذكرها القانون 
حص��������را. ففي القرار 1934/ش��������خصية/ 79 في 1980/1/24 
يق��������ول: تعه��������د الزوج بدفع نفق��������ات التدخ��������ني لزوجته غير 
ملزم له ش��������رعا وقانونا الن النفقة الزوجية تشمل الطعام 
والكساء والتطبيب وخدمة الزوجة التي ال يكون ألمثالها 
مع��������ني )صديق املحام��������ي في دعاوى االحوال الش��������خصية. 
املحامي فوزي املياحي(. فالزوجة انس��������ان، واالنسان لديه 
احتياجات تتجاوز االكل والشرب، والبد للقانون ان يعترف 
به��������ذا األمر. ويمكن للقاضي ان يتخ��������ذ من كلمة )لوازمها( 
مدخ��������ال نح��������و توس��������يع عناصر النفق��������ة، فيما لو فس��������رها 
تفس��������يرا لصالح الزوجة. ولكن: ماه��������ي االمور التي تدخل 
ضمن ه��������ذه الكلمة؟ هل هناك اتجاه تمييزي؟ هل اس��������تقر 
القضاء على تفسير لكلمة )لوازمها(؟ وفي املادة25، يعود 
القان��������ون لحرمان الزوج��������ة من النفقة في ح��������االت يذكرها، 
ومن تل��������ك الحاالت: 1. ترك بيت الزوجي��������ة دون اذن الزوج، 
وبغي��������ر وجه ش��������رعي. وترك بيت الزوجية يعني النش��������وز! 
والنش��������وز كما يعرفه د. احمد الكبيسي في كتابه: الوجيز 
في شرح قانون االحوال الشخصية وتعديالته: هو خروج 
الزوج��������ة من بيت زوجه��������ا بدون اذنه وب��������ال رضاه، وبدون 

عذر مش��������روع، ويترتب على هذا، 
حك��������م قضائي بإس��������قاط نفقتها.. 
الش��������روط الت��������ي وضعه��������ا الزوج، 
لكي تعتبر الزوجة ناش��������زا، كلها 
ال��������زوج، فمثال، عندما  في صالح 
يق��������ول القان��������ون: خ��������روج الزوجة 
دون اذن الزوج، فمن الس��������هل على 
الزوج ان يقول امام املحكمة انه لم 
يأذن لزوجته بالخروج من منزل 

الزوجية.

نفقة الزوجة

القاضي عماد عبد اهلل

تعرف الوصية بأنها هي العهد بالنظر في شيء أو التبرع 
باملال بعد الوفاة وهي بهذا التعريف نوعان. اوال: وصية 
الى من يقوم بتسديد دين. او اعطاء حق او النظر في شأن 
اوالد صغار الى بلوغهم. والثاني وصية بما يصرف الى 

الجهة املوصى لها به.
والوصي��������ة حكهما مش��������روعة لقوله تعال��������ى :)يأيها الذين 
امنوا ش��������هادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية 
اثن��������ان ذوا عدل منك��������م( وقول��������ه تعالى :)م��������ن بعد وصية 
يوصى بها أو دين ( حيث أن املش��������رع عليم بأن اإلنس��������ان 
قصير النظ��������ر تفوته فرص كثيرة بدواف��������ع متعددة منها 
الحرص على املال او الخوف من االصابة بالعجز ويمسك 
عن االنفاق في س��������بيل البر واالحس��������ان فجعل من حقه ان 
يتص��������رف بثلث ماله بطريق الوصي��������ة تعويضا عما فاته 
من الفرص.وقد عرف قانون االحوال الش��������خصية العراقي 
املرق��������م 188 لس��������نة 1959 في املادة 64 من��������ه الوصية بأنها 
)تص��������رف مضاف الى ما بعد امل��������وت مقتضاه التمليك بال 
ع��������وض( ومعن��������ى ذلك ان التص��������رف ينتج اث��������ره بعد وفاة 

املوصي.
ويشترط في املوصي ان يكون كامل االهلية وهي صالحية 
الش��������خص لوجوب الحقوق املشروعة له وعليه وان يكون 
املوص��������ي مالك للمال املوصى به ملكية تامة يس��������تطيع ان 
يتص��������رف وينقل ملكيته الى الغير. كمايش��������ترط ان يكون 
املوص��������ى له حقيقة بان يكون موجود حني الوصية وحني 
م��������وت املوصي فاذا ل��������م يكن موجودا فمث��������ل هذه الوصية 
تكون باطلة وغير منعقدة اصال ومع ذلك تجوز الوصية 
للحمل الذي يش��������ترط ان يكون موجودا في بطن امه حني 
الوصي��������ة ف��������اذا ولد حيا صح��������ت الوصي��������ة واذا ولد ميتا 

بطلت الوصية.
كما تجوز الوصية لالشخاص املعنوية العامة وهي التي 
يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي حددها 
في امل��������ادة 47 من القان��������ون املدني حيث يكون للش��������خص 
املعن��������وي ممثل يعبر عن ارادته بعقد العقود باس��������مه وله 
ان يقبل الوصية بعد وف��������اة املوصي او يردها قبل الوفاة 
او بعده��������ا وال يجوز ملن له ورثة ان يوصي بأكثر من ثلث 
ماله. وف��������ي قانون االحوال الش��������خصية العراقي اعاله في 
املادة السبعني اعتبرت الدولة وارثا ملن ال وارث له ومعنى 
ذلك ان الوصية التنفذ بما يزيد على الثلث اال اذا اجازتها 
االدارة املحلية التي كان يقيم فيها املوصي واشارت املادة 
1108 م��������ن القانون املدني العراقي الناف��������ذ يجوز الوصية 
لل��������وارث وغير الوارث في ثل��������ث التركة وال تنفذ اال بإجازة 
الورثة وتبط��������ل الوصية برجوع املوص��������ي عما اوصى به 

او فق��������دان اهليته الى حني املوت او 
تصرف املوصي بالش��������يء املوصى 
به او هالك املوصى به وقد اش��������ار 
قان��������ون املرافع��������ات العراقي رقم 83 
لسنة 1969 في املادة 300 فق 2 منه 
الى ان محكمة االحوال الشخصية 
تختص من جملة ما تختص به في 
النظر ف��������ي امور الوالية والوصاية 
والقيمومة والوصية ونصب القيم 

او الوصي وعزله.

الوصية

عين قانونية

سالم مكي

متاجرة بالمخدرات

أصدرت املحكم��������ة الجنائية املركزية في 
رئاس��������ة اس��������تئناف الرصافة االتحادية 
حكما بالس��������جن بالس��������جن ملدة خمسة 
عش��������ر عاما وغرامة مالية قدرها خمسة 
عش��������ر مليون دينار على خمسة مدانني 

يتاجرون باملواد املخدرة.
وق��������ال القاض��������ي عب��������د الس��������تار بيرقدار 
املتحدث الرسمي ملجلس القضاء االعلى 
ان "الهيئة الثانية في املحكمة الجنائية 
املركزية نظرت قضايا خمس��������ة متهمني 

يقومون باملتاجرة باملواد املخدرة".
واض��������اف بيرق��������دار أن "املتهمني اعترفوا 
امام املحكمة املركزية بقيامهم باملتاجرة 
والتعاط��������ي ف��������ي ه��������ذه امل��������واد"، الفتا ان 
"املتهم��������ني تم القبض عليهم متلبس��������ني 

وضبط معهم املواد املعدة للتجارة".
وتاب��������ع بيرق��������دار أن "املحكم��������ة أصدرت 
حكمها وفق الحكام املادة 28 من قانون 
مكافح��������ة املخ��������درات، وان الحك��������م قاب��������ل 
للطعن التمييزي والوجوبي في محكمة 

التمييز االتحادية".

إعدام إرهابيين

قض��������ت محكم��������ة جناي��������ات ديال��������ى 
حكمني بإعدام إرهابيني احدهم قام 
بتفجي��������ر عبوة ناس��������فة واآلخر قام 
بالهجوم عل��������ى س��������يطرة أمنية في 

محافظة ديالى.
وقال مراس��������ل "القض��������اء" إن "محكمة 
جنايات ديالى نظرت قضية ارهابي 
ينتمي ال��������ى تنظيم داعش االرهابي 
قام ب��������زرع عبوة ناس��������فة في منطقة 
حنس التابعة الى قضاء املقدادية".

واض��������اف املراس��������ل ان "اإلرهابي قام 
بتفجي��������ر العب��������وة على اح��������د افواج 
ع��������ن  أدت  مم��������ا  الش��������عبي  الحش��������د 
أربعة منتسبني واصابة  استشهاد 

اثنني آخرين".
فيم��������ا اوض��������ح املراس��������ل ان "املحكمة 
أص��������درت حكما بح��������ق إرهابي آخر 
ينتمي ال��������ى تنظيم داعش االرهابي 
لقيامه باالشتراك في هجوم مسلح 
على س��������يطرة امنية ف��������ي تابعة الى 

مركز شرطة الزاغنية في ديالى".

زواج وطالق

العام��������ة  العالق��������ات  دائ��������رة  اعلن��������ت 
والشؤون القانونية التابعة ملجلس 
االحصائي��������ة  ان  األعل��������ى  القض��������اء 
الخاص��������ة بحالتي ال��������زواج والطالق 
الطالق��������ات  ف��������ي  تراجع��������ا  ش��������هدتا 
والزواجات خالل شهر آب من العام 

الحالي.
وأش��������ارت االحصائي��������ة الصادرة من 
دائ��������رة العالق��������ات العامة والش��������ؤون 
القانونية الى ان نسبة الزواج وصلت 
الى العدد 29643 فيما وصلت نسبة 
الط��������الق الى الع��������دد 5428 في جميع 
محاكم االحوال الش��������خصية التابعة 
املحافظ��������ات  اس��������ئتنافات  لجمي��������ع 

باستثناء محاكم إقليم كردستان.
يذكر ان ش��������هر تموز املاضي ش��������هد 
تزايد اعداد كبيرة من حاالت الزواج 
بعد ان وص��������ل الى العدد 33638 كما 
ان حاالت الط��������الق كانت مرتفعة في 
الشهر نفسه بعد وصلها الى العدد 
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كتاب قضائي

يب��������ني الكت��������اب موضوع��������ة األحداث 
وجنوح��������ه من خ��������الل ثالثة مباحث 
عل��������ى  يش��������مل  منه��������ا  كل  رئيس��������ية 
تعريف املفاهيم واألسباب والدوافع 
وطرق املعالجة إضافة إلى الجهات 
الح��������دث وتأهيل��������ه  ع��������ن  املس��������ؤولة 
ابت��������داء من املن��������زل إلى املؤسس��������ات 

الحكومية.
ويتن��������اول الكاتب ف��������ي املبحث األول 
الحدث  معن��������ى  وتعاريف  مفاهي��������م 
ف��������ي املطلب األول ومن ثم ينتقل إلى 
مفه��������وم الجنوح ف��������ي مطلبه الثاني 
وم��������ن ثم يت��������درج في ثالث��������ة مطالب 
أخرى عن مفهوم االنحراف ، مفهوم 

مراقب��������ة الس��������لوك و مفه��������وم مراقب 
السلوك. 

عل��������ى  س��������لمان  دكت��������ور  ويع��������رج 
القان��������ون العراقي في مبحثه الثاني 
)األح��������داث الجانحني في التش��������ريع 
العراقي( م��������ارا بموضوعة األحداث 
الجانحني في التش��������ريعات القديمة 
من خالل املطل��������ب األول منتقال إلى 
املطلب الثان��������ي )اإلحداث الجانحني 
في التش��������ريعات الحديث��������ة( ومن ثم 
املطلب الثالث )األحداث الجانحون 

في التشريع العراقي(.
ول��������م يغف��������ل الكات��������ب قان��������ون رعاية 
 1983 لس��������نة   76 رق��������م  األح��������داث 
وتعديالته في املبحث الرابع والذي 

أسهب فيه بشرح القانون وسريانه، 
ال��������دور وم��������دارس التأهي��������ل، مكاتب 
املبكر  االكتشاف  الشخصية  دراسة 
التشرد وانحراف  للجنوح وحاالت 
الس��������لوك أيضا مس��������ؤولية األولياء، 
كذل��������ك تناول الظواهر الس��������لبية في 
املجتم��������ع العراق��������ي منه��������ا ظاه��������رة 
والوس��������ائل  و)أس��������بابها  التس��������ول 
وكيفية عالجه��������ا( مختتما املبحث 

الثاني بعمالة األحداث في العراق.
ويفصل الكاتب ف��������ي مبحثه الثالث 
واألخير وبش��������كل دقيق دور البحث 
فه��������م ومعالج��������ة  ف��������ي  االجتماع��������ي 
س��������لوك الجان��������ح حي��������ث يش��������ير من 
خالل ثالثة مطالب أولها )في النظر 

ف��������ي مواجه��������ة الس��������لوك االنحرافي 
والجريم��������ة وتاله الثان��������ي عن )دور 
البح��������ث االجتماع��������ي التطبيقي في 
مواجه��������ة الس��������لوك االنحراف��������ي ( و 
)دور البح��������ث االجتماعي في وقاية 

اإلحداث من االنحراف والجنوح (.
وخت��������م الكاتب مؤلف��������ه متناوال دور 
الوزارات في احتواء اإلحداث ومنع 
جنوحهم، مشيرا إلى دور كل وزارة 
وزارة  و،  التربي��������ة  وزارة   ( ومنه��������ا 
العمل والش��������ؤون االجتماعية وزارة 
الداخلية( وكذلك دور قيادة ش��������رطة 
بغ��������داد ومديري��������ة ش��������رطة اإلحداث 
ومجموع��������ة قصص ت��������روي حوادث 

حقيقة في ملفات الشرطة.

"مكافحة ظاهرة جنوح اإلحداث والحد منها" للعقيد عدنان حمود سلمان 

 ■ غالف 

الكتاب

ديالى/ إيناس جبار 

ق��������ادت هوي��������ة  أح��������وال الش��������خصية ملته��������م عند س��������قوطها في 
موق��������ع الجريمة إلى إلقاء القبض عليه وتس��������ليمه إلى الجهات 
التحقيقية والقضائية والتي على وفق التحقيقات والتحريات 
أصدرت محكم��������ة الجنائية حكما باإلعدام ش��������نقا عليه لقيامه 
بقي��������ادة هجوم مس��������لح عل��������ى س��������يارة مدنية تس��������تقل عددا من 
الضباط واملراتب في دائرة الجنس��������ية واألحوال الشخصية في 

ديالى.
في  منطقة كنعان وقرب مبزل مائي  يدعى - بزل )سلوى( وفي 
الس��������اعة الثالثة عصرا  اعترضت سيارة نوع " اوبل " رصاصي 
اللون فيها مسلحون قاموا بفتح النار على سيارة مدنية نوع 
)مارك( تس��������تقل  ضباطا منسبني إلى مديرية جنسية األحوال 
الش��������خصية في ديال��������ى  وكان ذل��������ك بعد عودتهم م��������ن دوامهم 

الرس��������مي. اش��������تعلت س��������ماء املوقع الجغرافي للجريمة بنيران 
االطالق��������ات املتبادل��������ة في املواجه��������ة بني املس��������لحني اإلرهابيني  
والضب��������اط املقاومني أدت إلى  مقتل اثنني من الضباط وإصابة 
آخ��������ر باطالقات لكنه نجا  بعد أن حالت معالجات اإلس��������عافات 

األولية دون مفارقته للحياة.  
وخالل الحادث عند قيام املس��������لحني بسحب املجنى عليهم من 
داخل الس��������يارة وفي هذه اإلثناء سقطت س��������هوا هوية األحوال 
املدنية ألحد اإلرهابيني وكانت أصلية ومسجلة باسمه وملصق 
عليه��������ا صورته الش��������خصية وأيضا س��������نوية س��������يارة ومكاتبة 
)عقد(  ش��������راء سيارة وتم التوصل من خاللها  إلى املجرم. طلب 
أصحاب الحق الش��������خصي الش��������كوى  على املتهم ودونت أقوال  
املمثل القانوني ملديرية الجنسية والسفر في ديالى  والذي أيد 

وقوع  الحادث  طالب بالشكوى والتعويض.
 اعتراف��������ات املتهم أمام القائ��������م بالتحقيق انه ينتمي إلى تنظيم 

مس��������لح واشترك بعدة عمليات  إرهابية  ومنها حادث  الهجوم 
على ضباط دائرة الجنس��������ية وس��������رقة س��������يارتهم ن��������وع )مارك( 

وبيعا لصالح تمويل عملياتهم.
بعد تدوي��������ن األق��������وال واالعترافات ف��������ي التحقيق��������ني االبتدائي 
والقضائي تراجع  املتهم عن اعترافاته   أال أن األدلة املتحصلة 
واالعترافات التفصيلية  ووقائع الدعوى الجارية أمام املحكمة  
وتطاب��������ق الحيثي��������ات  الزمنية  والكيفي��������ة  املكانية التي حصل 
فيها الحادث  والش��������هادة العينية  للمش��������تكي  كلها أدلة كافية  

ومقنعة للتجريم وفق املادة الرابعة من قانون اإلرهاب. 
أص��������درت محكم��������ة جنايات ديال��������ى حكما باإلعدام ش��������نقا على 
املج��������رم ال��������ذي نفذ الهج��������وم  وفق امل��������ادة الرابع��������ة   /1 وبداللة 
الثاني��������ة /1،5 م��������ن قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لس��������نة 2005  
عن جريمة هجومه املس��������لح  على س��������يارة  املجن��������ى عليهم  في 

منطقة كنعان بزل سلوى

هوية مفقودة تقود إلى معرفة المتهمين 
بهجوم مسلح على ضباط في ديالى

زيد األعرجي

اش��������رنا في العدد السابق من "القضاء" 
ال��������ى العقوبة االنضباطية االولى التي 
ن��������ص عليها قان��������ون انضباط موظفي 
الدولة والقطاع العام رقم )14( لس��������نة 
1991، وه��������ي عقوبة لف��������ت النظر التي 
تعتبر اخف عقوبة مادية تطال املوظف 
املخالف، واليوم نتط��������رق الى العقوبة 
التي تليها وهي االنذار ويعتبر ثاني 

العقوبات االنضباطية.
حي��������ث اوج��������ب القانون ان تك��������ون هذه 
العقوب��������ة مكتوبة ومس��������ببة وليس��������ت 
شفهية، وان تتضمن تحذيرًا للموظف 
وظيفت��������ه  بواجب��������ات  اإلخ��������الل  م��������ن 

مستقباًل، حيث ان االنذار يوجه بكتاب 
رسمي يصدر من الدائرة على املوظف 
ويش��������ير صراح��������ة خالله ال��������ى امكانية 
تعرض املوظف لعقوبة اش��������د في حال 

استمرار او تكرار املخالفة مستقبال.
ويترتب على هذه العقوبة اثرا معنويا 
على املوظف املخالف، اضافة الى اثرها 
االساس وهو االثر املادي الذي إشارة 
الي��������ه امل��������ادة )8( م��������ن قان��������ون انضباط 
موظفي الدولة وحددته بتأخير ترفيع 

املوظف املخالف مدة ستة اشهر.
مع االشارة الى امكانية تّظلم املوظف 
املخال��������ف امام رئيس املؤسس��������ة إللغاء 
وإبط��������ال ه��������ذه العقوب��������ة او م��������ن خالل 

اللجوء الى القضاء اإلداري.

اإلنذار كعقوبة انضباطية 
للموظف المخالف
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هو األستاذ )عوني محمد يحيى احمد الفخري( ولد عام 
1924 وفي مصدر آخر انه ولد عام 1923 وكانت والدته في 
مدين��������ة املوصل في بيت علم وأدب ودين، وأكمل دراس��������ته 

االبتدائية واملتوسطة والثانوية فيها.
تخرج م��������ن كلية الحقوق في بغداد س��������نة 1947 وعني في 
مختل��������ف املناصب القضائية ف��������ي محاكم املوصل والحلة 
وبغداد، وقد حصل على ش��������هادة املاجس��������تير في القانون 
املقارن من جامعة جورج واش��������نطن في الواليات املتحدة 
األمريكي��������ة س��������نة 1964 وعند عودته بعد إكمال دراس��������ته 
فق��������د انتدب للعمل في ديوان التدوين القانوني من س��������نة 
1971 حي��������ث عني في��������ه قاضيا ف��������ي محكم��������ة التمييز وقد 
انتدب خالل عمله في محكمة التمييز الى مكتب الشؤون 
القانونية التابع الى مجلس قيادة الثورة من س��������نة 1972 

الى سنة 1979.
وق��������د اصب��������ح نائبا لرئي��������س محكمة التمييز س��������نة 1984 
وبقى في ه��������ذا املنصب حتى تاريخ أحالت��������ه الى التقاعد 

إلكماله السن القانونية سنة 1989.
رغ��������م كونه متقاع��������دا فقد كلف برئاس��������ة الهيئة التمييزية 
الت��������ي كلف��������ت بالنظر ف��������ي دعاوى هيئ��������ة نزاع��������ات امللكية 
العقارية سنة 2006 واستمر رئيسا لها ملدة سنتني وثبت 
خاللها عددا م��������ن املبادئ القضائية خ��������الل عمله في تلك 

الهيئة .
تأثر بأس��������تاذه السيد منير القاضي من خالل محاضراته 
في كلية الحقوق الذي أتصف بسعة علمية في مجال الفقه 
اإلس��������المي بمختلف مذاهب��������ه فدفعه كل ذلك لالس��������تزادة 
فعرج على املصادر الفقهية ينهل منها فكون لديه كل ذلك 

ملكة فقهية عالية املستوى.
كما تأثر باألس��������اتذة املصريني الذين يحاضرون في كلية 
الحق��������وق العراقية أمث��������ال الدكتور ) عب��������د املنعم الرفاعي 
( والدكت��������ور جابر جاد والدكتور حس��������ن احم��������د بغدادي 
كما تاث��������ر بالفقيه صبحي محمصاني م��������ن خالل قراءته 

ألبحاثه وكتبه في الفقه والقانون .
اسهاماته العلمية : مثل العراق في مؤتمر علم اإلجرام في 

مدريد عاصمة اسبانيا سنة 1970.
اختي��������ر عض��������وا ف��������ي بع��������ض اللج��������ان القانوني��������ة التابعة 
للجامع��������ة العربي��������ة في تون��������س س��������نتي 1982-1983 وفي 

الرياض سنة 1989.
ق��������ام بالتدريس في املعهد القضائي س��������نة 1989 – 1997 . 
عمل أستاذا" محاضرا في قسم الدراسات العليا في كلية 

النهرين للحقوق ملادة القانون الدولي الخاص .
عمل كذلك أستاذا محاضرا في قسم الدراسات العليا في 

مادة القانون الدولي في كلية القانون جامعة بغداد.

قضاة عراقيون

القاضي عوني فخري

صدر في بغداد كتاب مكافحة ظاهرة جنوح األحداث والحد 
منها ملعده العقيد الدكتور عدنان حمود س��������لمان، ويحتوي 
الكت��������اب عل��������ى مجموعة م��������ن )القص��������ص الحقيقي��������ة التابعة 

ألرشيف شرطة األحداث(.
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