
ص���ح���ي���ف���ة ال����ك����ت����رون����ي����ة ش����ه����ري����ة م��ت��خ��ص��ص��ة
AL Qadaa / Monthly Newspaper السنة الرابعة/ العدد )46( اب 2019

6 26
دار القضاء يف اليوسفية خففت عن 

كاهل السكان وأجنزت العديد من األعمال
 )24( حكما باإلعدام و)16( باملؤبد غلق 43 مركز مساج خمالفة يف بغداد

يف ذي قار خالل ثالثة أشهر

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

hjc.idep2013@gmail.com

 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان

القاضي عبد الستار بيرقدار

اإلفتتاحية

االستقالل القضائي

تعتبر السلطة القضائية عنصرا أساسيًا ال غنى عنه لتحقيق 
ديمقراطية دستورية فعالة, فال يمكن تحقيق  سيادة القانون 
من دون قي��������ام القضاء بتس��������وية النزاعات ع��������ن طريق تطبيق 
القانون عل��������ى نحو محايد, كما يلعب  القض��������اء دورا بارزا في 
الحف��������اظ عل��������ى الضمانات ال��������ذي يقدمها الدس��������تور من خالل 
تطبيق االجراءات القضائية  والتي تمكن ضمان عمل سلطات 

الدولة االخرى بموجب احكام الدستور. 
   وفي سبيل االيفاء بهذه املسؤولية على النحو االمثل يحتاج 
القضاء الى االستقالل والحرية وتحصينه من  التدخل وهكذا 
نكون أمام ما يعرف باستقالل القضاء واملقصود به انحصار 
الوظيفة القضائية بالقضاء  وعدم تدخل السلطتني التنفيذية 
والتش��������ريعية كما نكون أمام اس��������تقالل القاضي بعدم التدخل 
بعمل��������ه من أية جهة  كانت بغي��������ة توجيه عمل القاضي بطريقة 
معين��������ة أو لتعرقل مس��������يرته أو لتعرض ع��������ن أحكامه، بمعنى 
أن  اس��������تقالل القاض��������ي يجعل��������ه متمتعًا بحرية إص��������دار الحكم 
باملس��������ائل املعروضة عليه بحيث يحكم اس��������تنادًا إلى  الوقائع 
بموج��������ب القانون بعيدًا عن التدخل أو املضايقة أو التأثير من 
جانب الحكومة أو من يمثلها أو التدخل  والتأثير الذي ينش��������أ 
بني القضاة أنفس��������هم بس��������بب اختالف املنص��������ب اإلداري فيما 

بينهم أو اختالف مستويات  محاكمهم. 
اال ان اس��������تقالل القضاء ال يعني الحكم الذاتي للقضاء فيمكن 
ان تطلب س��������لطات الدولة االخرى االلتزام  بالتعاون بمستوى 
مح��������دد كل حس��������ب اختصاص��������ه اي ب��������دون ان تتدخل س��������لطة 
باختصاصات السلطات األخرى  وبمستوى محدد من الشفافية 
وهذا يهدف بصفة رئيس��������ية الحفاظ على نزاهة القضاء, لهذا 
فأن استقالل  القضاء ال يلغي عالقة السلطة القضائية بغيرها 
من السلطات، سيما ان السلطة التشريعية تمارس دورًا  مهمًا 
في تنظيم القضاء من خالل إصدار التش��������ريعات، لذا يقع على 
عاتق الس��������لطة التش��������ريعية عند تش��������ريعها  لقوانني الس��������لطة 
القضائي��������ة الحرص عل��������ى مراعاة الهي��������كل التنظيمي الداخلي 
للقضاء وتنظيمها عند تشريع  قوانينها ليس لضمان سريان 
القانون فحس��������ب بل لضمان ش��������رعية السلطة القضائية ايضا 
وفي الوقت نفس��������ه  يعزز احترام مختلف الثقاف��������ات والتقاليد 
داخل املجتمع وبناًء عليه ينبغي على املش��������رع تبني املشكالت 
 املرتبطة باالختصاص القضائ��������ي والتنظيم الهرمي للقوانني 

والحماية الدستورية للحقوق.  

بغداد / مروان الفتالوي
"

ق��������ال رئيس محكم��������ة جناي��������ات الكرخ املتخصص��������ة بنظر 
قضاي��������ا اإلره��������اب ف��������ي بغ��������داد إن املحكومني  الفرنس��������يني 
ش��������غلوا مواقع قيادية في تنظيم داع��������ش اإلرهابي، الفتا 
إل��������ى أنهم خاضوا مع��������ارك ضد  القوات األمنية الرس��������مية 
في العراق وس��������وريا.  وأض��������اف القاضي أحم��������د الحريثي 
ف��������ي حوار خاص إلى "القض��������اء" أن "كل متهم منهم له عمل 
 ودعاوى مستقلة عن اآلخر"، الفتا إلى أن "أحدهم خدم ملدة 
طويلة في الجيش الفرنسي".  وفيما تحدث الحريثي وهو 

القاضي الذي كلف بملف اإلرهابيني الفرنسيني، عن طرق 
انتمائهم  إلى "داعش"، حذر من تأثير اإلرهابيني األجانب 
عل��������ى عقول املراهقني الذين يعيش��������ون في بيئة  متش��������ددة 
اذ يتخذه��������م ه��������ؤالء أيقون��������ات ورم��������وزا لتقليده��������م، الفتا 
إلى أن داف��������ع انتماء اإلرهابيني  األجان��������ب إلى التنظيمات 
اإلرهابية يختلف عن أس��������باب انخراط العرب فيها بسبب 
الفرق بني  طبائع املجتمعات وتأثير الظروف السياس��������ية 
واالجتماعي��������ة واالقتصادية.  ولفت إل��������ى أن "من هؤالء من 
كان يعان��������ي مش��������كالت اقتصادية واجتماعية في فرنس��������ا 
ومنهم م��������ن  كان يعاني من ظروف نفس��������ية، وعلى األغلب 

كان أكثرهم )ذوو األصول العربية( من أصحاب  الس��������وابق 
في فرنسا". 

وع��������ن كيفي��������ة تلقيهم عقوبة اإلع��������دام قال إن "م��������ن املتهمني 
من كان مهيئ��������ا لهكذا نوع من العقوب��������ات  ألنه يدرك تماما 
خط��������ورة األعمال الت��������ي ارتكبها وكان يتوقع انه س��������يعاقب 
عقاب��������ا ش��������ديدا لذلك تلق��������ى  الحك��������م بالقب��������ول، ومنهم على 

العكس انهار أثناء تالوة الحكم بعقوبة اإلعدام". 
وأف��������اد الحريث��������ي بع��������دم تلق��������ي أي طل��������ب م��������ن دول أخ��������رى 
ملحاكمتهم، س��������وى أن طلبا بإنابة قضائية كان  قد قدم من 
فرنس��������ا إلرهابيني اثنني موجودة دعاوى مفتوحة بحقهم 

من قبل القضاء الفرنس��������ي عن  جرائم إرهابية وطلبوا فقط 
معلومات عن نشاطاتهم في العراق واألدلة املتوفرة بحقهم.  
وردا على س��������ؤال حول أبرز دعوى نظرتها املحكمة مؤخرا 
قال إن : دعاوى اإلره��������اب بطبيعتها  جرائم خطيرة ومهمة 
لك��������ن ما لفتني أن أحد املتهم��������ني ممن جرت محاكمتهم قبل 
أي��������ام وه��������و ضابط  ف��������ي الجي��������ش العراقي الس��������ابق اعترف 
اعتراف��������ا مفصال في التحقيق وأمام ه��������ذه املحكمة ولم يبد 
الن��������دم  على انتمائه للتنظيم وما اقترف من جرائم إنما بدا 

مصرا انه على حق ومؤمن بذلك تمامًا". 
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قاض: اإلرهابيون الفرنسيون كانوا قياديين.. وبعضهم انهار أمام حكم  اإلعدام

بغداد / القضاء  

ال ينفك تنظيم داعش اإلرهابي عن تغيير 
قي��������ادات وتغييرها  هيكليت��������ه وتعيين��������ه 
باستمرار بسبب هالكهم أو  القبض على 
اغلبهم، بحس��������ب قض��������اة مختصني، وأبو 
علي القيس��������ي أحد أبرز هذه القيادات في 

الهيكلية الجديدة. 
يشغل القيس��������ي، اإلرهابي البارز، منصب 
أمي��������ر الف��������رع الجنوبي وال��������ذي يتكون من 
ثالث واليات مهمة،  ويكشف في اعترافاته 
التي حصلت عليها "القضاء" عن هيكلية 
التنظيم وتقس��������يم إدارة ما يسمى ب�"والية 
 الع��������راق" إل��������ى ثالث��������ة اف��������رع يت��������رأس ه��������و 
أحدها، فيما تبني التحقيقات أن القيسي 

تم��������ت تهيئته في معتقل ب��������وكا عام   2008 
بلقائه اغلب قيادات القاعدة وأفرادها في 

املعتقل. 
أدت الخالف��������ات بالقيادي القيس��������ي واليا 
لوالي��������ة الجن��������وب بع��������د أن تلق��������ى أوام��������ر 
بالرجوع من س��������وريا مع جنوده  ومفارزه 
إلنش��������اء مضاف��������ات ف��������ي بغ��������داد وحزامها 
تمهيدًا لتنفيذ عمليات كلفوا بها أبرزها 
"غ��������زوة رمض��������ان" التي  كان م��������ن املفترض 
تنفيذها خالل شهر رمضان املاضي قبل 

أن يتم إحباطها. 
  وفي مع��������رض اعترافاته أفصح اإلرهابي 
ال��������ذي يكنى "ابو طيب��������ة" )32 عامًا( قبل أن 
ينال الشهرة ويغير  كنيته، عن أن التنظيم 
كان يتف��������ق م��������ع تجار عراقيني الس��������تيراد 

خرائط الكترونية من الصني تستخدم في 
تفجير  العبوات والعجالت املفخخة. 

اب��������و علي القيس��������ي كان يعم��������ل فالحًا في 
مناط��������ق عامرية الفلوج��������ة قبل أن ينخرط 
في صف��������وف التنظيم��������ات  اإلرهابية وكان 
ق��������د ت��������رك دراس��������ته كونه ل��������م يفل��������ح فيها، 
متزوج ولديه من األطفال ستة، كما تزوج 
القيسي مرة  أخرى من إحدى "املهاجرات" 

األملانيات. 
يقول اإلرهابي القيس��������ي "كنت انتمي إلى 
الجي��������ش اإلس��������المي خ��������الل عام��������ي 2005 
الفت��������رة  خ��������الل  تل��������ك  واش��������تركت  و2006 
بالعديد م��������ن العملي��������ات القتالية، وخالل 
ع��������ام 2007 ظهر تنظيم القاع��������دة في بالد 
الرافدين وبس��������بب  الخالفات والصدامات 

املس��������لحة بينه وبني التنظيمات املسلحة 
األخ��������رى واعتق��������ادا مني بان فك��������ر تنظيم 
القاعدة  هو فكر اإلسالم الصحيح الخالي 

من البدع منحته البيعة". 
 2008 ع��������ام  "خ��������الل  القيس��������ي  ويضي��������ف 
اعتقل��������ت من قب��������ل الق��������وات األميركية وتم 
وضعي في كمب يتواج��������د فيه  اغلب قادة 
تنظي��������م القاعدة الذي أصبح الحقًا تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق، حيث أكملت 
دراس��������تي الفقهية  هناك عل��������ى أيدي قادة 
التنظي��������م وأصبح��������ت مقتنع��������ا ب��������ان فكر 
ومب��������ادئ التنظيم ه��������و األص��������ح ومازلت 

أؤمن بهذا  الفكر"، كما يعّبر. 
ويذكر اإلرهابي "بعد خروجي من املعتقل 
تواصلت مع احد أفراد التنظيم الذي كان 

معتق��������اًل معي وطلب��������ت  من��������ه أن يربطني 
ببقية املقاتلني واعتقلت مرة أخرى وافرج 
عن��������ي بموجب ق��������رار العفو رقم 19 لس��������نة 
  2008"، منوها الى "التنظيم كان يتواصل 
م��������ع معتقلي��������ه ويتكفل بتوفي��������ر املحامني 

ودفع أجورهم وتقديم  املساعدات". 
واس��������تطرد "بعد خروجي م��������ن املعتقل في 
امل��������رة الثانية عام 2016 كان تنظيم داعش 
قد س��������يطر على بعض  املحافظات واملدن، 
وانتقل��������ت الى الفلوج��������ة والتقيت باملدعو 
)ابو زياد( نائب وال��������ي الجنوب وهو ابن 
عمي"،  مؤك��������دًا " رددت البيع��������ة مرة اخرى 
وتم تكليفي من املدعو ابو زياد للعمل في 

السيطرات العسكرية". 
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جتار عراقيون زودوا التنظيم بخرائط الكرتونية استوردوها من الصني لغرض التفجريات

قيادي بارز في داعش يكشف الهيكلية 
الجديدة.. ويروي أحداث "غزوة رمضان" 

بغداد/ إيناس جبار

أك��������د مجلس القض��������اء األعلى أن 
كف��������ل حرية  العراقي  الدس��������تور 
التعبي��������ر عن ال��������رأي منها حرية 
االجتم��������اع والتظاهر  الس��������لمي، 
الفتا إل��������ى أن من ح��������ق األحزاب 
السياس��������ية الت��������ي تخت��������ار نهج 
معارضة الحكومة أن تعبر عن 
بالوس��������ائل  وجهة  النظ��������ر هذه 
املناس��������بة، مش��������يرا إل��������ى أن ذلك 
ال يع��������د جريم��������ة يعاق��������ب عليها 

القانون. 
وعق��������د مجلس القض��������اء األعلى 
الجلس��������ة الس��������ابعة خالل شهر 
تموز برئاس��������ة رئي��������س محكمة 
التمييز االتحادية  القاضي فائق 
زيدان ووجه املحاكم بجملة من 

املقررات والتوصيات. 
وأوض��������ح القاضي عبد الس��������تار 
الرس��������مي  املتح��������دث  بيرق��������دار 
ملجل��������س القض��������اء األعل��������ى ف��������ي 
حدي��������ث خ��������اص إل��������ى   "القضاء" 
األعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س  إن 
ناق��������ش خالل الجلس��������ة األخيرة 
"إحصائي��������ات املحاكم املختصة 
النزاهة  بنظ��������ر  قضاي��������ا هيئ��������ة 
واطلع على األعداد الكبيرة جدًا 
م��������ن القضايا التي تم حس��������مها 
س��������واء في مرحل��������ة التحقيق او 
القب��������ض  ومذك��������رات   املحاكم��������ة 
مختل��������ف  بح��������ق  واالس��������تقدام 

الدرجات الوظيفية". 
ووج��������ه بيان مقررات الجلس��������ة 
"دس��������تور  أن  املحاك��������م  إل��������ى 
جمهوري��������ة الع��������راق ف��������ي املادة 

)38( منه كفل حرية  التعبير عن 
الرأي بكل الوسائل كذلك حرية 
االجتم��������اع والتظاهر الس��������لمي 
لذا من حق األحزاب السياسية 
الت��������ي  تخت��������ار نه��������ج )معارضة 
الحكومة( أن تعب��������ر عن وجهة 
النظر هذه بالوسائل املناسبة 
س��������واء داخل مجلس  النواب او 
خارج��������ه وال يعد ذل��������ك جريمة 
القان��������ون طاملا  يعاق��������ب عليها 
يتم إتباع السياقات القانونية 
التي تحترم  مؤسس��������ات الدولة 
خاص��������ة وان العراق م��������ن الدول 
التي اختارت النظام )البرملاني 
بموجب  للحكم  الديمقراط��������ي( 

 املادة )1( من الدستور".   
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القضاء يؤكد على حرية 
التظاهر والمعارضة

ُكتاب العدد

القاضي علي كمال  

مدى فاعلية أحكام القانون اجلنائي 
ملواجهة اجلرائم االلكرتونية

بغداد / محمد سامي

تع��������رض صحيف��������ة "القض��������اء" اعتراف��������ات اثنني 
من كبريات عصابات تس��������ليب الس��������يارات في 
البالد التي ألقي  القبض عليها مؤخرا بجهود 
قضائي��������ة وأمنية مش��������تركة واعت��������رف أفرادها 
بعملي��������ات س��������رقة وقتل عديدة ض��������د  مواطنني 
أبرياء وبيع س��������ياراتهم املسلوبة عبر متهمني 

متعاونني في محافظات الشمال والوسط. 

وقال قاضي محكمة التحقيق املركزية في جانب 
الرصافة ببغداد إن محكمته "صدقت اعترافات 
أكبر  عصابتني في بغداد متخصصتني بسلب 
الس��������يارات وقتل أصحابها ومن ثم بيعها في 

املحافظات الشمالية أو  الجنوبية". 
واك��������د القاض��������ي في تصري��������ح إلى "القض��������اء" أن 
"املجموع��������ة األولى مكونة من أربعة أش��������خاص 
متقارب��������ني  باألعم��������ار وجميعه��������م عاطل��������ون عن 
العمل"، الفتا إلى أنه��������م "تعرفوا على بعض في 

اح��������د النوادي الليلية التي  كانوا يرتادون إليها 
لغرض احتساء الخمور ولعب القمار )الدنبلة(".  
  والتقى مراس��������ل "القضاء" باملتهم "محمد" وهو 
أهم املجرمني ف��������ي هذه املجموعة الذي يبلغ من 
العم��������ر 23  عام��������ا ويحمل ش��������هادة بكالوريوس 
ف��������ي اللغ��������ة التركي��������ة.  يق��������ول محم��������د ل�"القضاء": 
"كن��������ت اعمل في احد املح��������ال املختصة بصناعة 
الحلويات في منطقة األعظمية  واسكن في بيت 
ش��������قيقتي القريب من مح��������ل عملي ألن أهلي من 

سكنة محافظة ديالى"، مضيفا "كنت أتردد  على 
احد النوادي في املناطق القريبة لكي احتس��������ي 
الخمر والعب القمار بمبالغ بس��������يطة، وكان في 
حينها  عملي غير مس��������تقر ألن هنالك مش��������اكل 
بيني وبني صاحب العمل، وبعدها بأيام تركت 
العم��������ل عندما تعرفت  على احد االش��������خاص من 

مرتادي هذا النادي وتبادلنا أرقام الهاتف...". 

التفاصيل ص3 

بغداد/ عالء محمد

تأسس املعهد القضائي بموجب القانون املرقم )33( لسنة 1976 
ويهدف الى إعداد أشخاص مؤهلني  لتولي الوظائف القضائية 
م��������ن قضاة وأعضاء ادع��������اء عام وكذلك رفع املس��������توى القانوني 
للعاملني في دوائر  الدولة الرس��������مية وش��������به الرس��������مية. وانضم 
املعه��������د القضائي الى مجلس القضاء االعل��������ى بموجب القانون 

رقم   )70( لسنة 2017 بعد أن كان تابعًا الى وزارة العدل. 
وتق��������ول مدير ع��������ام املعهد القضائ��������ي نهلة حم��������ادي إنه "ومنذ 
انضمام املعهد القضائ��������ي الى مجلس القضاء  االعلى اخذ هذا 
الصرح األكاديمي على عاتقه املسؤولية العظيمة واملهمة التي 
تمثل��������ت باختيار النخب  القضائية للمس��������تقبل عل��������ى يد امهر 
األس��������اتذة املختصني وذوي الش��������أن القانوني واملحاضرين في 

املعهد  وبالتعاقب على مدار تلك السنوات املاضية".  

وأضاف��������ت حم��������ادي أن "املعه��������د القضائ��������ي يعم��������ل عل��������ى إعداد 
وتأهيل كوادر قضائية كفوءة تحترف العمل  القضائي وتؤمن 
بقيم اس��������تقالل القضاء وس��������يادة القانون بعد ان ش��������هد تقدمًا 
ملحوظ��������ًا وخطوات ايجابية واضحة  على الجانبني الدراس��������ي 
والتدريس��������ي لتطوير املناهج التدريس��������ية لل��������دورات التي تقام 

ملؤسسات الدولة". 
التفاصيل ص 6

اصطياد شبكة كبيرة لـ"تسليب" السيارات

المعهد القضائي يعزز سعيه لمواكبة المستجدات العلمية

القاضي عماد عبد اهلل شكور  

■ أنهى السيد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي فائق زيدان في تموز الماضي زيارة مثمرة إلى الجمهورية اإلسالمية في إيران، التقى خاللها رئيس السلطة القضائية 
اإليرانية آية الله إبراهيم رئيسي ووزير العدل اإليراني سيد علي رضا آوائي، وجرى التباحث في الشؤون القضائية وفتح سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

اخلطبة القضائية
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بغداد/ إيناس جبار

أك��������د مجلس القض��������اء األعل��������ى أن الدس��������تور 
العراق��������ي كفل حرية التعبير ع��������ن الرأي منها 
حرية  االجتماع والتظاهر السلمي، الفتا إلى 
أن من ح��������ق األحزاب السياس��������ية التي تختار 
نه��������ج معارضة  الحكوم��������ة أن تعبر عن وجهة 
النظر هذه بالوسائل املناسبة، مشيرا إلى أن 

ذلك ال يعد جريمة  يعاقب عليها القانون. 
وعق��������د مجل��������س القض��������اء األعل��������ى الجلس��������ة 
الس��������ابعة خالل ش��������هر تموز برئاس��������ة رئيس 
محكم��������ة التميي��������ز  االتحادي��������ة القاضي فائق 
زي��������دان ووجه املحاك��������م بجملة م��������ن املقررات 

والتوصيات. 
وأوض��������ح القاض��������ي عب��������د الس��������تار بيرق��������دار 
املتح��������دث الرس��������مي ملجلس القض��������اء األعلى 
ف��������ي حديث  خ��������اص إلى "القض��������اء" إن مجلس 
القضاء األعلى ناقش خالل الجلسة األخيرة 
"إحصائي��������ات  املحاكم املختصة بنظر قضايا 
هيئ��������ة النزاهة واطل��������ع على األع��������داد الكبيرة 
ج��������دًا م��������ن القضايا التي  تم حس��������مها س��������واء 
في مرحل��������ة التحقيق او املحاكم��������ة ومذكرات 
القبض واالس��������تقدام بحق مختلف  الدرجات 

الوظيفية". 
  وأف��������اد ب��������أن املجل��������س "الحظ أن ع��������ددا كبيرا 
ممن ارتكب جرائم الفساد اإلداري وبمختلف 
 الدرج��������ات الوظيفي��������ة حالي��������ًا ف��������ي الس��������جون 
لقض��������اء م��������دة محكومياته��������م والقس��������م اآلخر 

هارب، وقسم مازال  قيد التحقيق او املحاكمة 
وفق السياقات الطبيعية لتطبيق القانون". 

وأكد بيرقدار إن "املجلس وجه املحاكم بسرعة 

حس��������م ه��������ذه القضايا وتج��������اوز اإلج��������راءات 
الروتينية  التي تعيق س��������رعة حسمها"، الفتا 
إل��������ى أن "مجلس القضاء األعل��������ى كرر التأكيد 

على مجلس  النواب بش��������أن ما وجه به رئيس 
مجلس النواب في الجلسة املخصصة ملناقشة 
قضاي��������ا الفس��������اد  بتاري��������خ 9 /3 /2019 م��������ن 

تكليف اللجنة القانوني��������ة في النظر بمقترح 
رئيس مجلس القضاء  األعلى بان يتم تعديل 
قان��������ون هيئة النزاهة بان يقتصر اختصاص 
الهيئة على قضايا الفس��������اد  الكبيرة التي لها 

اثر واضح على االقتصاد الوطني".  
وأكد بيرقدار "مطالبة مجلس القضاء األعلى 
ف��������ي بيانه م��������ن الجهات املختصة دس��������توريًا 
في النظر  بمش��������اريع القوان��������ني الجديدة التي 
أنجزتها اللجن��������ة القضائية املختصة بإعادة 
النظ��������ر بالتش��������ريعات  القديم��������ة املش��������كلة من 
مجلس القضاء األعلى واس��������تكمال تش��������ريع 
القوان��������ني البديلة التي أرس��������لتها  اللجنة إلى 
رئاس��������ة الجمهوري��������ة تمهيدًا إلرس��������الها إلى 

مجلس النواب بغية سرعة تشريعها". 
ووجه بيان مقررات الجلس��������ة إلى املحاكم أن 
"دستور جمهورية العراق في املادة )38( منه 
كفل  حري��������ة التعبير عن الرأي بكل الوس��������ائل 
كذلك حرية االجتماع والتظاهر الس��������لمي لذا 
من حق  األحزاب السياسية التي تختار نهج 
)معارضة الحكومة( أن تعبر عن وجهة النظر 
هذه  بالوس��������ائل املناسبة سواء داخل مجلس 
النواب او خارجه وال يعد ذلك جريمة يعاقب 
عليه��������ا  القانون طامل��������ا يتم إتباع الس��������ياقات 
القانوني��������ة التي تحت��������رم مؤسس��������ات الدولة 
خاص��������ة وان العراق من  ال��������دول التي اختارت 
للحك��������م  الديمقراط��������ي(  )البرملان��������ي  النظ��������ام 

بموجب املادة )1( من الدستور".   
وأك��������د البي��������ان عل��������ى "ض��������رورة تطبيق اش��������د 

اإلج��������راءات القانونية بح��������ق مرتكبي جرائم 
التهريب في  املنافذ الحدودية ومنع الجهات 
غير الحكومية من التدخل في عمل مؤسسات 

الدولة الرسمية في  املنافذ الحكومية".  
وعرج البيان على "التعاون مع وزارة الصحة 
والجهات األمنية املختصة التخاذ اإلجراءات 
 االس��������تثنائية في مكافحة جريم��������ة املخدرات 
وفرض أقص��������ى العقوبات بحق مرتكبي هذه 
الجريمة"،  الفتا ال��������ى "ضرورة تأكيد الجهات 
األمنية ف��������ي املحافظات واملدن التي تحتضن 
املراقد املقدسة   بذل أقصى الجهود بالتعاون 
مع املحاكم ملحاس��������بة مرتكب��������ي الجرائم التي 

تمس بحرمة األماكن  املقدسة". 
كما وناقشت الجلس��������ة "موضوع عمل بعض 
القضاة في مؤسسات الدولة التابعة للسلطة 
التنفيذي��������ة  ووج��������د ان الجم��������ع ب��������ني صفة من 
يعمل في الس��������لطة التنفيذية وصفة القاضي 
ال يتف��������ق م��������ع مب��������دأ  الفص��������ل بني الس��������لطات 
بموجب املادة )47( من الدستور السيما وان 
م��������ن يعمل في الس��������لطة  التنفيذي��������ة ال يرتبط 
بأي شكل من اإلشكال إداريا وماليًا بمجلس 
القض��������اء األعلى ل��������ذا قرر املجل��������س  باإلجماع 
اعتب��������ار القاض��������ي ال��������ذي يعمل ف��������ي اي دائرة 
خ��������ارج مجل��������س القضاء األعلى س��������واء كانت 
 تابع��������ة للس��������لطة التنش��������ريعية او التنفيذية 
مرقنا قي��������ده من مجلس القض��������اء األعلى من 
تاريخ مباش��������رته  في عمل آخر خارج مجلس 

القضاء األعلى".   

بغداد / زيد األعرجي  

كش��������فت محكم��������ة التحقيق املختص��������ة بنظر قضايا 
النزاه��������ة والجريم��������ة االقتصادية عن إص��������دار أوامر 
بمداهمة  وغل��������ق عدد من مراكز املس��������اج والتجميل 
وع��������دد من العي��������ادات واملختب��������رات واملذاخر الطبية 

املخالفة في  بغداد. 
وأوضح��������ت إحصائي��������ة النص��������ف األول م��������ن الع��������ام 
الج��������اري أن "جهودا قضائية اس��������تثنائية بالتعاون 
مع األجه��������زة  التنفيذية والرقابية ومديرية مكافحة 
)200( أمر  التهري��������ب، ادت ال��������ى تنفيذ م��������ا يقارب ال���������
قضائ��������ي يخص مكافحة  الجرائ��������م الطبية واملتعلق 
اغلبها بوزارة الصحة ونقابة األطباء والصيادلة"، 
بحس��������ب م��������ا قال منج��������د فيص��������ل  قاض��������ي التحقيق 
املختص بقضاي��������ا النزاهة والجريم��������ة االقتصادية 

في بغداد. 
وق��������ال القاض��������ي فيص��������ل في حدي��������ث ل�"القض��������اء" إن 

اته��������ا منه��������ا إص��������دار اوامر  "املحكم��������ة تق��������وم بإجراء
قضائية بغلق  وإحضار املخالفني بعد أن ترد اليها 
ش��������كاوى من املواطن��������ني أو من أقس��������ام التفتيش في 
ال��������وزارات املختصة او  النقاب��������ات املعنية"، الفتا إلى 
أن "املحكم��������ة اصدرت العديد م��������ن القرارات القاضية 
بغلق املح��������ال واملراكز  املخالف��������ة للقانون في بغداد، 
بضمنه��������ا غل��������ق )43( مركز مس��������اج بع��������د التأكد من 
مخالفت��������ه اإلجراءات القانونية  وعدم امتالكه إجازة 

ملزاولة هذه املهنة". 
وعن وج��������ود حاالت منافية لآلداب ف��������ي هذه املراكز 
أوضح فيصل أن "في حال وجود مثل هذه الحاالت 
تق��������وم  املحكم��������ة بإحال��������ة املخالف��������ني ال��������ى املحكم��������ة 
املختص��������ة"، مؤك��������دا ان "محكم��������ة تحقي��������ق النزاه��������ة 
والجريم��������ة االقتصادية  ال تخت��������ص بالنظر في مثل 

هذه القضايا". 
أم��������ا عن مراك��������ز التجميل بني القاض��������ي املختص ان 
"املحكمة أغلقت )18( مركز تجميل في بغداد كونها 

 مخالف��������ة للقانون، وغالبا م��������ا يديرها اناس يدعون 
ب�ال�مس��������تثمرين وهم اصحاب أموال وال يملكون اي 
تخصص  او ش��������هادة طبية تجيز له��������م افتتاح مثل 
ه��������ذه املراكز، إضافة إلى عدم تواجد طبيب مختص 
يش��������رف على أعمال  املركز، وهذا الكم من املخالفات 
يضاف له ع��������دم وجود اجازة وموافقة رس��������مية من 

الجهات املختصة الفتتاح  مثل هذه املراكز". 
واضاف القاضي فيصل أن "العيادات الطبية تخضع 
في افتتاحه��������ا الى قانون نقاب��������ة األطباء الذي حدد 
شروطا  يجب توفرها قبل افتتاح اي عيادة ألهمية 
وخط��������ورة ه��������ذه املهن ومساس��������ها املباش��������ر بحياة 
الناس، اذ قام��������ت  املحكمة بغلق )22( عيادة مخالفة 
في بغداد، بضمنه��������ا عيادات لم تحصل على اجازة 
رسمية الفتتاحها،  والبعض اآلخر وبعد مداهمتها 
تم التأكد م��������ن هويات االطباء املفت��������رض تواجدهم 
فيها وتوصلن��������ا إلى أن من  يدير ه��������ذه العيادات لم 

يحصلوا اي شهادة طبية". 

وبني القاضي منجد ان "الصيدليات ومذاخر األدوية 
ال تق��������ل أهمي��������ة عن العي��������ادات الطبية ك��������ون املخالف 
منها  يودي بحياة البش��������ر، والقانون حدد ش��������روطا 
ملنح موافقة مزاولة ه��������ذه املهن اولها الحصول على 
 )30( ش��������هادة طبية،  ولكن وبع��������د غلق ما يق��������ارب ال�
صيدلي��������ة ومذخ��������ر أدوية تب��������ني ان اغلبه��������ا يديرها 
اصح��������اب اموال  ومس��������تثمرين وال يملكون ش��������هادة 
طبية، اضافة الى عدم امتالكهم اجازة مزاولة أيضًا"، 
الفت��������ا ال��������ى ان   "املحكمة ضبط��������ت عددا م��������ن املذاخر 
والصيدلي��������ات تق��������وم بتداول وتجارة م��������واد وأدوية 
ممنوعة ومواد مخدرة  وقامت بإحالة أصحابها الى 

املحاكم املختصة لينالوا جزاءهم العادل". 
وتاب��������ع القاضي املخت��������ص ان "املحكمة وجهت بغلق 
)30( مختب��������را صحي��������ا و)15( محال  م��������ا يق��������ارب ال���������
لبيع  املس��������تلزمات الطبية واإلعش��������اب ومحال لبيع 
املكمالت الغذائية"، الفت��������ا الى ان "املختبرات ومحال 
 املس��������تلزمات الطبية ال تملك اجازة رس��������مية ملزاولة 

عملها، اما بخص��������وص املكمالت الغذائية فأن دائرة 
 الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة ووزارة 
الصحة ق��������د أصدرتا تعليمات مح��������ددة، بينتا فيها 
انواع  املكمالت املس��������موح تداولها، واش��������ترطتا بيع 
املكمالت االخ��������رى من قبل املذاخر ال��������ى الصيدليات 
والى  املواطن حصرا وليس مراكز الرشاقة )الجم( او 

غيرها من املحال التجارية". 
اما ع��������ن جرائم التهريب أضاف فيص��������ل ان "املحكمة 
اش��������رفت على العديد من عمليات احب��������اط لعمليات 
تهريب  لآلث��������ار واملخ��������درات واتجار بالبش��������ر، حيث 
س��������اهمت في إحباط )12( عملية تهريب للمخدرات 
ومادة الكرستال  املمنوعة، و)60( عملية بني تهريب 
واستقدام لآلثار املمنوعة التداول اال وفق القانون"، 
الفت��������ا ال��������ى ان   "اغلب ه��������ذه العمليات تم��������ت بجهود 
قضائية استثنائية للمحكمة بالتعاون مع مديرية 
مكافح��������ة التهري��������ب  واألجهزة التنفيذي��������ة والرقابية 

املختصة". 

القضاء يؤكد على تعديل قانون النزاهة وحرية التظاهر والمعارضة

غلق 43 مركز مساج وإصدار مئتين أمر بمكافحة الجرائم الطبية في بغداد

نسخة جديدة من عصابة استبدال العمالت في البصرة

خالل جلسة اجمللس يف متوز

جريمة انتهاك حرمة المسكن 
في القانون العراقي

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

وجود الس��������كن الذي يأوي اليه اإلنس��������ان يعد م��������ن أهم الحاجيات 
األساس��������ية التي ال غنى عنه��������ا ويكون لهذا امل��������كان  حرمة خاصة 
ويوف��������ر ل��������ه القان��������ون حماية مش��������ددة. واملس��������كن هو امل��������كان الذي 
يتخ��������ذه اإلنس��������ان محال لالقامة فيه  بش��������كل دائم أو مؤقت س��������واء 
كان مملوكا له أو للغي��������ر وهو يملك االنتفاع به وتلحق به توابع 
املس��������كن كالحديق��������ة  أو الكراج وغيرها ش��������ريطة ان تكون تابعة له 
ومتصل��������ة به اتصاال مباش��������را ويوف��������ر القانون حماية للمس��������كن 
كونه  يعد مس��������تودع أسرار اإلنس��������ان ويضم بني جنابته األشياء 
الخاصة به كما أن حرمة املس��������كن تتصل بش��������كل  مباش��������ر بالحق 
في الخصوصية فال يجوز دخول مس��������كن دون إذن صاحبه وهو 
األمر الذي أرساه املشرع  السماوي والدساتير الوطنية حيث نص 
الدس��������تور العراقي النافذ لعام 2005 حيث نصت املادة 1/17 منه 
 عل��������ى: )لكل فرد الحق في الخصوصية الش��������خصية بما ال يتنافى 
م��������ع حقوق اآلخرين( ونصت الفقرة 2 منها  على: )حرمة املس��������اكن 
مصونة وألي جوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إال بقرار 

قضائ��������ي ووفقا  للقانون( كما أكدت املواثي��������ق الدولية على حرمة 
املسكن إذ ورد في اإلعالن العاملي لحقوق االنسان لسنة   1948 في 
امل��������ادة 12/ أوال منه ) ال يتعرض احد لتدخل تعس��������في في حياته 

الخاصة أو أسرته او مسكنه(. 
  وان املش��������رع إنم��������ا يتدخ��������ل ويض��������ع نصوص��������ا لص��������ون الحقوق 
والحريات بس��������بب تعلقها باملصالح األساس��������ية التي  تخص فرد 
معني أو مجموعة أفراد فالحقوق الفردية أو الجماعية هي مصالح 
معتب��������رة جدي��������رة بالحماية وكل  انته��������اك لها هو خ��������رق للقانون 
ومن أهم واجبات الس��������لطة العامة حماي��������ة األمن االجتماعي على 

املستوى الفردي  والجماعي لضمان امن اإلفراد واستقرارهم. 
  وان املش��������رع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 
1969 املع��������دل عاقب عل��������ى جريمة  انتهاك حرمة املس��������كن في املادة 
)428 ( من��������ه والتي نصت على ان )1. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 
على  س��������نة وبغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني أ. من دخل محال 
مس��������كونا أو معدا للسكنى أو احد ملحقاته وكان  ذلك بدون رضا 

صاحبه وف��������ي غير األحوال التي يرخص فيها القانون بذلك، ب _ 
م��������ن وجد في محل مما  ذكر متخفيا عن أعني من له حق بإخراجه 
من��������ه، ج _ من دخل محال مما ذكر بوجه مش��������روع وبقى فيه على 

 غير إرادة من له الحق في إخراجه منه. 
  2. اذا كان القص��������د من دخول املحل أو االختفاء أو البقاء فيه منع 
حيازت��������ه بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه  تكون العقوبة الحبس مدة 
ال تزيد على س��������نتني وغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني وتكون 
العقوبة الحبس اذا  وقعت الجريمة بني غروب الشمس وشروقها 
أو بواس��������طة كسر أو تسلق أو من ش��������خص حامال سالحا ظاهرا 
 أو مخبأ أو من ثالثة أش��������خاص فأكثر أو من شخص انتحل صفة 
عام��������ة أو ادعى القيام بخدمة عامة باالتص��������اف  بصفة كاذبة وان 
العلة في تجريم انتهاك حرمة املس��������كن هي االعتبارات النفس��������ية 
كون املس��������كن هو امل��������الذ  األمن الذي يلج��������ا اليه الفرد لالس��������تقرار 
النفسي له ولعائلته وان أي خلل أو اعتداء من هذا القبيل يعرض 

الفرد  وعائلته إلى القلق وبالرعب وعدم الشعور باألمان.  

■ الجلسة األخيرة ملجلس القضاء األعلى.. تصوير/ حيدر الدليمي

البصرة/ عالء محمد

بعد كشف العديد من جرائم االحتيال التي اتبعتها عصابات في بغداد 
واملحافظات عبر اس��������تبدال  أموال املواطنني وإعطائهم عمالت بال قيمة 
متالعب��������ني به��������م من خالل تغيير املظه��������ر واللهج��������ة،  إال أن هذه الخدعة 
مازال��������ت تنطلي على املواطنني على ما يبدو، وهذه املرة الجديدة كانت 

في  البصرة. 
ففي ضواحي البصرة في املعقل والطويسة والجمعيات ظهر إلى العلن 
أش��������خاص يدعون أنهم  م��������ن دولة خليجية إليقاع الناس البس��������طاء في 

الفخ بعد ان أقدموا على استبدال عمالت بال قيمة  بماليني الدنانير. 
ويقول قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة التابعة لرئاسة استئناف 
البص��������رة االتحادية عون��������ي  س��������عد إن "املحكمة صدقت أق��������وال متهمني 
يمارس��������ون عمليات النص��������ب واالحتيال"، الفتا إل��������ى أن   "أحدهم انتحل 
ش��������خصية تاجر من دولة البحرين يس��������تخدم ال��������زي العربي الخليجي 
وادعى بأنه  يبحث عن جمعية خيرية لغرض التبرع، فيما يدعي املتهم 
الثان��������ي انه يعمل في مكتب صيرفة  إليه��������ام الناس بان هذه العملة لها 
قيمة مالية كبيرة، من ثم يتم استخدام شخصني آخرين احدهم  يشتري 
هذه العملة امام الضحايا واملتهم الرابع هو سائق سيارة نوع سايبا".  

وأضاف س��������عد أن "هؤالء املتهمني وخالل تدوين اقوالهم اعترفوا انهم 
يمارس��������ون النصب  واالحتيال ف��������ي مناطق عدة م��������ن محافظة البصرة 
وتكون االدوار موزعة على كل واحد خالل كل  عملية"، مبينا أن "احدهم 
يمث��������ل أنه يبحث ع��������ن جمعية خيرية ويروج على ان��������ه )تاجر( من دولة 
 خليجية ويس��������عى للتبرع بمبالغ مالية كبيرة لغرض إيهام الضحايا، 
إذ يعرض على الضحايا  ش��������راء عمل��������ة اجنبية عديمة القيمة وايهامهم 
مس��������تعينا بمتهم آخر بعد الذهاب اليه برفقة الضحايا  بانه )صيرفي( 
والذي يؤكد للضحايا بان هذه العملة تس��������اوي 275 الف دينار عراقي، 
فيما يقدم  متهم اخر وهو الشخص الثالث على شراء هذه العملة إلغراء 

الضحايا بشراء اكبر كمية  منها". 
  وتاب��������ع القاضي عوني س��������عد أن "هذه العمليات ش��������كلت حاالت كثيرة 
ومنتشرة في املحافظة منذ  اكثر من عشر سنوات والتي يكون ضحيتها 
من النس��������اء والرجال املس��������نني"، الفتا الى أن "أكث��������ر  املناطق رواجا ملثل 

هكذا عمليات تكون في مركز محافظة البصرة". 
وأشار إلى أن "املحكمة صدقت أقوالهم وفقا ألحكام املادة 456 من قانون 
العقوب��������ات العراقي  وبص��������دد احالتهم الى محكمة املوض��������وع ليناولوا 
جزاءه��������م الع��������ادل"، فيما أكد أن "املحاكم  املختص��������ة في البصرة أصدرت 

أحكاما مختلفة بحق مدانني عن دعاوى مشابهة لهكذا حاالت". 

اح��������د املتهمني املدعو )ف.ع.ك( وهو من مواليد 1975 من اهالي البصرة 
أفاد بأنه "كان يعمل  سابقا شرطيا منسوبا الى مديرية افواج البصرة 
وتم فصله بس��������بب الغياب"، واعت��������رف بانه "مع  متهم��������ني آخرين قاموا 

بثالث عمليات في البصرة". 
ويتح��������دث املتهم عن العملي��������ة االولى التي "كانت قبل حوالي 3 اش��������هر 
تقريبا حيث كان يتجول في  س��������يارته نوع س��������ايبا في مناطق البصرة 
لغ��������رض التنفي��������ذ وفي الس��������اعة التاس��������عة صباحا وعن��������د مرورهم  في 
منطقة الطويسة شاهدوا امرأة كبيرة بالسن كانت تسير فيما قام احد 
املتهم��������ني بالترجل  والتقرب منها حيث ادعى بان��������ه من دولة البحرين، 
موضحا بان لديه مبالغ مالية كبيرة وانه  يروم تصريفها من اجل دفع 

تلك املبالغ كمساعدات للفقراء واملحتاجني". 
يواصل املتهم أن ش��������ريكه "قام بالحديث معها واعطائها عملة أوروبية 
القيم��������ة له��������ا )ال يتم التداول  بها( والت��������ي كان يجلبها من بغداد وقد تم 
خداع تلك املرأة وإيهامها بان تلك العملة قيمتها اكبر  من قيمة الدوالر 
األميركي ويمكنها تصريفها واالس��������تفادة من قيمتها بعد االس��������تعانة 
بمته��������م آخر  بحجة انه يعمل ف��������ي )مكتب صيرفة( وقد تم االتفاق معها 
على اخذ املصوغات الذهبية العائدة  لها وقيمتها تقدر بحوالي سبعة 

ماليني دينار عراقي وإعطائها تلك املبالغ املزيفة". 

ويكم��������ل املتهم حديثه عن العملية الثانية انه قام مع املتهمني انفس��������هم 
بالتجول ايضا بسيارته في  منطقة الجمعيات شاهدوا رجال متوسط 
العمر يسير بالقرب من الشارع العام في منطقة  الجمعيات، واثناء ذلك 
ترجل املتهم الذي يدعي انه من دولة البحرين وكان يرتدي الزي  العربي 
وبني له بان لديه مبالغ مالية كبيرة ويروم تصريفها من اجل دفع تلك 
املبالغ  كمس��������اعدات للفق��������راء واملحتاجني فقام بالحدي��������ث معه وخداعه 
وايهامه بان تلك العملة قيمتها اكبر  من قيمة الدوالر االمريكي ويمكنه 
تصريفها واالس��������تفادة من قيمتها وقد جرى إقناعه واخذ مبلغا  قدره 

ثالثة ماليني دينار من ذلك الرجل". 
وتابع أن "العملية الثالثة كانت قبل شهرين حيث قام مع نفس املتهمني 
بالتجول بس��������يارته نوع  س��������ايبا في منطقة املعقل لغرض تنفيذ إحدى 
عمليات النصب واالحتيال وعند الس��������اعة التاس��������عة  صباحا شاهدوا 
رجال متوس��������ط العمر يسير في منطقة حي الش��������هداء بالقرب من نادي 
املين��������اء  الرياض��������ي وترج��������ل املتهم ال��������ذي يرتدي الزي العربي وحس��������ب 
االتفاق معهم ادعى بانه شخص  خليجي وكان يجيد اللكنة الخليجية 
وأوض��������ح لذلك الرجل بان لديه مبالغ مالية كبيرة وانه يروم  تصريفها 
واالس��������تفادة من قيمتها وتم اخذ خمس��������ة ماليني دين��������ار عراقي بعد ان 

جلب الضحية  أمواله التي كانت مودعة لدى مصرف املعقل". 

مستثمرون يفتتحون عيادات جتميل من دون أطباء! 
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* قال إن التنظيم اتفق مع جتار السترياد خرائط الكرتونية من الصني تستخدم للتفجريات
* تزوج من أملانية "مهاجرة" وبايع "اخلالفة" مرتني.. وتوىل فرع اجلنوب يف "والية العراق" 

 "              " تعرض اعترافات اثنين من كبريات عصابات تسليب السيارات 
بغداد / محمد سامي

تعرض صحيفة "القضاء" اعترافات اثنني من 
كبريات عصابات تسليب السيارات في البالد 
الت��������ي ألق��������ي  القب��������ض عليها مؤخ��������را بجهود 
قضائية وأمنية مش��������تركة واعت��������رف أفرادها 
بعمليات س��������رقة وقتل عدي��������دة ضد  مواطنني 
أبرياء وبيع سياراتهم املسلوبة عبر متهمني 

متعاونني في محافظات الشمال والوسط. 
وق��������ال قاض��������ي محكم��������ة التحقي��������ق املركزي��������ة 
ف��������ي جان��������ب الرصاف��������ة ببغ��������داد إن محكمته 
ف��������ي  أكب��������ر  عصابت��������ني  اعتراف��������ات  "صدق��������ت 
بغداد متخصصتني بس��������لب السيارات وقتل 
أصحابه��������ا وم��������ن ث��������م بيعها ف��������ي املحافظات 

الشمالية أو  الجنوبية". 
واك��������د القاضي في تصريح إل��������ى "القضاء" أن 
"املجموعة األولى مكونة من أربعة أشخاص 
متقارب��������ني  باألعمار وجميعه��������م عاطلون عن 
العم��������ل"، الفتا إلى أنه��������م "تعرفوا على بعض 
في احد النوادي الليلية التي  كانوا يرتادون 
إليها لغرض احتس��������اء الخمور ولعب القمار 

)الدنبلة(". 
  والتق��������ى مراس��������ل "القضاء" باملته��������م "محمد" 
وه��������و أهم املجرمني في ه��������ذه املجموعة الذي 
يبل��������غ من العم��������ر 23  عام��������ا ويحمل ش��������هادة 

بكالوريوس في اللغة التركية. 
يق��������ول محمد ل�"القض��������اء": "كنت اعمل في احد 
املح��������ال املختص��������ة بصناع��������ة الحلوي��������ات في 
منطقة األعظمية  واس��������كن في بيت ش��������قيقتي 
القري��������ب من محل عملي ألن أهلي من س��������كنة 
محافظة ديال��������ى"، مضيفا "كن��������ت أتردد  على 
اح��������د الن��������وادي ف��������ي املناط��������ق القريب��������ة لك��������ي 
احتسي الخمر والعب القمار بمبالغ بسيطة، 
وكان في حينها  عملي غير مستقر ألن هنالك 
مش��������اكل بيني وبني صاحب العمل، وبعدها 
بأي��������ام تركت العمل عندم��������ا تعرفت  على احد 
االشخاص من مرتادي هذا النادي وتبادلنا 

أرقام الهاتف...". 
وأك��������د محم��������د ان "العالقة تط��������ورت من خالل 
اللقاءات واملكامل��������ات الهاتفية الى ان فاتحني 
باملوض��������وع وه��������و  تكوين عصابة لتس��������ليب 
الس��������يارات وبيعها في شمالي العراق مقابل 
مبالغ مالية، وفي حينها طلبت منه  اعطائي 
مهل��������ة كي افكر وفي الي��������وم التالي اتصلت به 

وأبلغته باملوافقة". 
ويكمل املتهم "اس��������تغرق الوق��������ت حتى تنفيذ 
العملية األولى ما يقارب األس��������بوعني وكانت 
خالله��������ا مجموع��������ة  لق��������اءات م��������ع أش��������خاص 
يكون��������ون أف��������راد املجموع��������ة وهم ثالث��������ة وأنا 

الشخص الرابع". 

وعن��������د الس��������ؤال عن كيفي��������ة التص��������رف بهذه 
الس��������يارات يجيب محمد "نقوم بالذهاب بها 
الى محافظة السليمانية  وإعطائها لشخص 
يتكف��������ل ببيعها هن��������اك، وهذه ه��������ي مهمتي"، 
الفتا إلى أن "اآللية هي أني اس��������تأجر سيارة 
 تكسي لغرض أن أذهب إلى السليمانية ومن 

ثم نقوم بتسليبها وقتل صاحبها". 
واسترسل محمد أن "مجموع العمليات التي 
نفذناها خمس��������ة، أربع منها كانت ألشخاص 
ال نعرفه��������م يعمل��������ون  بصفة س��������ائق تكس��������ي 
لس��������يارات خصوصي حديثة وهذا كان شرط 
"إس��������ماعيل" الرج��������ل ال��������ذي يأخذ الس��������يارات 
ف��������ي  الس��������ليمانية بع��������د أن يتم اس��������تئجارها 
من خالل��������ي ومعي عالء ومن ثم يقوم قاس��������م 
وج��������الل بمالحقتنا الى أن نص��������ل  ملكان قليل 
الحركة لنشهر مسدسا بوجه السائق ونأخذ 
الس��������يارة عنوة".  واس��������تطرد محم��������د "بعد ان 
نقوم بسرقة السيارة اتجه بها بشكل مباشر 
إلى السليمانية وأقوم باالتصال  بإسماعيل 
لك��������ي يك��������ون بانتظاري في س��������يطرة الدخول 
ومن ثم ندخل ويأخذ الس��������يارة ليبيعها الى 
اش��������خاص ال  اعرفه��������م ويعطيني امل��������ال الذي 
كان يت��������راوح بني أربعة الى س��������تة آالف دوالر 

للسيارة الواحدة حسب النوع  واملوديل". 
اما العملية الخامس��������ة وبحس��������ب قول محمد 

"أنه��������ا كانت ألحد األش��������خاص مم��������ن اعرفهم 
من خالل اس��������تئجاري له  اكثر من مرة لغرض 
إيصال��������ي، فقمت باالتفاق مع عالء لتس��������ليب 
هذه الس��������يارة وبالفعل اتصل��������ت به ليأخذنا 
الى  منطق��������ة الصليخ وفي الطريق طلبت منه 
التوقف لغرض ش��������راء الكح��������ول، وبالصدفة 
رأيت جالل قريب على  ذلك املحل وطلبت منه 

ان ينضم إلينا". 
وق��������ال محمد "انضم جالل وقلت له س��������أطلب 
من��������ه ايصال��������ي ال��������ى مكان ت��������م االتف��������اق عليه 
لك��������ي يك��������ون متواجدا بش��������كل  قري��������ب لنأخذ 
السيارة، وبالفعل عندما وصلنا الى منطقة 
الصليخ قم��������ت بالترجل من الس��������يارة الى ان 
وصلت  لج��������الل ومن ثم رجعت ووقفت خارج 
السيارة وجالل دخل في املقعد الخلفي وقام 
بإطالق النار على الس��������ائق  برأسه من الخلف 
وأنزلناه وأخذت الس��������يارة واتجهت بها إلى 

السليمانية".  
أما العصابة األخرى كانت تمارس نش��������اطها 
وباب��������ل،  وبغ��������داد  واس��������ط  ب��������ني محافظ��������ات 
وأفرادها من هذه  املحافظات وعددهم أربعة 
بينهم امرأة واحدة باإلضافة الى الش��������خص 
الخامس الذي يش��������تري الس��������يارات  املسروقة 

ويبيعها في محافظة بابل. 
أح��������د املتهم��������ني ويدع��������ى حام��������د )33 عام��������ا( 

مت��������زوج مرت��������ني ويمتل��������ك خمس��������ة أوالد، قال 
ملراسل "القضاء" إن   "املجموعة تكونت بعد أن 
خرجت من السجن وأكملت مدة محكوميتي 
)4 س��������نوات عن جرائم تحرير  صكوك( وكنت 
ب��������ال عمل واس��������كن في قض��������اء العزيزية، وفي 
أحد األيام اتصل سيف )شريكي في السجن( 
 وطلب لقائ��������ي ليخبرن��������ي أن صديقا له طلب 

سرقة سيارات نوع حمل وبيعها له". 
واضاف حامد "بدأت أفكر بكيفية تدبير االمر 
وباملش��������اورة مع احمد )قريبي( الذي وافقني 
ال��������رأي انتقلنا الى  بغداد وقمنا باس��������تئجار 
بيت في منطقة الكيارة التابعة ملدينة الصدر 
ووضعنا ب��������ه مجموعة أغ��������راض وقام احمد 
)هناء( التي كان على عالقة بها   باالتص��������ال ب�
وجلبه��������ا لكي تعي��������ش معنا في ه��������ذا البيت 

محشما إياها بالزواج". 
واك��������د حام��������د ان "مجم��������وع العملي��������ات الت��������ي 
نفذناها هي س��������بعة اغلبها كانت لس��������يارات 
وبمختل��������ف  املودي��������الت  كي��������ا  ن��������وع  حم��������ل 
باإلضاف��������ة الى س��������يارة هون��������داي باص نوع 
اس��������تاركس وس��������يارة من نوع هونداي النترا 
أجرة وجميعها  كانت بطلب من س��������يف الذي 
بدوره ينسق عملية بيعها في محافظة بابل 

من خالل احد األشخاص". 
واسترس��������ل حامد أن "جميع العمليات تكون 

من خ��������الل اس��������تدراج صاح��������ب العجل��������ة الى 
البيت لغ��������رض نقل أثاث  او لغ��������رض الذهاب 
ألداء الزيارة ومن ثم نقوم بتهديده بالسالح 
وتقيي��������ده واخ��������ذ الس��������يارة منه ال��������ى ان نقوم 
 بالتخلص من الس��������يارة بعد ان يأتي س��������يف 
ومن مع��������ه ويأخذونه��������ا الى محافظ��������ة بابل 
ونقوم بترك صاحب الس��������يارة  واالنتقال الى 

بيت آخر". 
وقال حامد ان "عملية س��������رقة السيارات كانت 
مصحوبة  بجريمتي قتل إحداهما لصاحب 
السيارة االلنترا  كونه كان على عالقة بأحمد 
ال��������ذي قام بقتله بع��������د أن ادخله الى البيت في 
وقت الفجر بحجة استئجاره والذهاب  الداء 
الزيارة فقام بقتله بواس��������طة مس��������دس محور 
قام بش��������رائه لك��������ي نق��������وم بتهدي��������د أصحاب 

السيارات". 
اما الجريمة األخ��������رى "فكانت ضد هناء بعد 
ان ازدادت الخالف��������ات بينه��������م وتك��������رار طلبها 
لل��������زواج منه ق��������ام  باالتصال ب��������ي وطلب مني 
ان اخ��������ذ هن��������اء وأتوج��������ه به��������ا ال��������ى محافظة 
واس��������ط وكان ه��������و بانتظارن��������ا وأخذن��������ا الى 
احد  االماك��������ن الزراعية وطلب منا الترجل من 
السيارة وبالفعل ترجلنا واخذ هناء وقيدها 
ووضعه��������ا بحفرة كان قد  تم حفرها مس��������بقا 

وأطلق عليها أربع اطالقات". 

قيادي بارز في داعش يكشف الهيكلية الجديدة
ويروي أحداث "غزوة رمضان" 

القيس��������ي  بالقي��������ادي  الخالف��������ات  أدت 
والي��������ا لوالي��������ة الجنوب بع��������د أن تلقى 
أوامر بالرجوع من س��������وريا مع جنوده 
 ومفارزه إلنش��������اء مضاف��������ات في بغداد 
وحزامه��������ا تمهي��������دًا لتنفي��������ذ عملي��������ات 
كلفوا بها أبرزها "غزوة رمضان" التي 
 كان من املفترض تنفيذها خالل ش��������هر 

رمضان املاضي قبل أن يتم إحباطها. 
  وفي معرض اعترافاته أفصح اإلرهابي 
الذي يكنى "ابو طيب��������ة" )32 عامًا( قبل 
أن ينال الش��������هرة ويغي��������ر  كنيته، عن أن 
التنظيم كان يتفق م��������ع تجار عراقيني 
م��������ن  الكتروني��������ة  خرائ��������ط  الس��������تيراد 
الصني تس��������تخدم في تفجير  العبوات 

والعجالت املفخخة. 
ابو عل��������ي القيس��������ي كان يعم��������ل فالحًا 
ف��������ي مناط��������ق عامري��������ة الفلوج��������ة قب��������ل 
أن ينخ��������رط ف��������ي صف��������وف التنظيمات 
 اإلرهابية وكان قد ترك دراس��������ته كونه 
لم يفلح فيها متزوج ولديه من األطفال 
ستة، كما تزوج القيسي مرة  أخرى من 

إحدى "املهاجرات" األملانيات. 

انتماؤه لإلرهاب
يق��������ول اإلرهابي القيس��������ي "كنت انتمي 

إل��������ى الجيش اإلس��������المي خ��������الل عامي 
2005 و2006 واش��������تركت خ��������الل  تل��������ك 
الفترة بالعديد من العمليات القتالية، 
وخالل ع��������ام 2007 ظهر تنظيم القاعدة 
في ب��������الد الرافدين وبس��������بب  الخالفات 
وب��������ني  بين��������ه  املس��������لحة  والصدام��������ات 
واعتقادا  األخرى  املسلحة  التنظيمات 
مني بان فكر تنظي��������م القاعدة  هو فكر 
اإلس��������الم الصحيح الخالي م��������ن البدع 

منحته البيعة". 
ويضي��������ف القيس��������ي "خالل ع��������ام 2008 
اعتقل��������ت من قبل القوات األميركية وتم 
وضع��������ي في كم��������ب يتواج��������د فيه  اغلب 
قادة تنظيم القاعدة الذي أصبح الحقًا 
تنظيم الدولة اإلس��������المية ف��������ي العراق، 
حيث أكمل��������ت دراس��������تي الفقهية  هناك 
عل��������ى أيدي ق��������ادة التنظي��������م وأصبحت 
مقتنعا ب��������ان فكر ومبادئ التنظيم هو 
األص��������ح ومازلت أؤمن بهذا  الفكر"، كما 

يعّبر. 
ويذك��������ر اإلرهاب��������ي "بع��������د خروجي من 
املعتقل تواصلت مع احد أفراد التنظيم 
ال��������ذي كان معتق��������اًل مع��������ي وطلبت  منه 
أن يربطن��������ي ببقي��������ة املقاتلني واعتقلت 
مرة أخ��������رى وافرج عن��������ي بموجب قرار 

العفو رقم 19 لس��������نة   2008"، منوها الى 
"التنظي��������م كان يتواصل م��������ع معتقليه 
ودف��������ع  املحام��������ني  بتوفي��������ر  ويتكف��������ل 

أجورهم وتقديم  املساعدات". 
واس��������تطرد "بعد خروجي م��������ن املعتقل 
في املرة الثاني��������ة عام 2016 كان تنظيم 
داعش قد سيطر على بعض  املحافظات 
واملدن، وانتقلت الى الفلوجة والتقيت 
باملدعو )ابو زياد( نائب والي الجنوب 
وهو ابن عمي"،  مؤك��������دًا " رددت البيعة 
مرة اخرى وت��������م تكليفي من املدعو ابو 
زياد للعمل في السيطرات العسكرية". 

الرتل المقصوف
ي��������روي القيس��������ي "بعد هج��������وم القوات 
العراقي��������ة صدر امر م��������ن والي الجنوب 
ووال��������ي الفلوجة بانتق��������ال جميع افراد 
 تنظيم الدولة االس��������المية وانسحابهم 
ال��������ى القائم )ارض التمك��������ني( وخرجنا 
برت��������ل كبير يضم آالف العجالت  فضاًل 
ع��������ن 4000 ش��������خص وس��������لكنا طريق��������ا 
صحراوية، وعند تجمعنا عند بحيرة 
ال��������رزازة تعرضن��������ا للقص��������ف م��������ن  قبل 
الطيران العراقي وقتل وأصيب العديد 

من املقاتلني بمن فيهم انا". 

وبني "انتقلت للقائم للعالج ومن ثم إلى 
امليادين السورية التابعة لوالية الخير 
وم��������ن ثم التقي��������ت بابن عم��������ي  املكنى ب� 
)أبو زياد( والذي اصبح يشغل منصب 
امير ل��������واء الفاروق ومن ث��������م والي فرع 
واالنبار  الجنوبية   )الفلوجة  الواليات 

والجنوب(". 

هيكلة تنظيم داعش
وعن اعادة هيكلة داعش والتغيير في 
قيادات��������ه يوضح القيس��������ي "تمت اعادة 
هيكل��������ة تنظي��������م الدولة االس��������المية اذ 
ت��������م  تقس��������يم ادارتها الى والي��������ة العراق 
ووالي��������ة الش��������ام وت��������م تكلي��������ف املكن��������ى 
)حجي تيس��������ير( من قب��������ل الخليفة ابو 
بك��������ر  البغ��������دادي كأمير لوالي��������ة العراق 
في ح��������ني تكليف املكنى )عب��������د الغني( 
بمنصب والية الش��������ام من قبل الخليفة 
 ايضًا"، مضيفًا بان "والية العراق جرى 
تقسيمها الى ثالثة فروع كل فرع يمثل 
ث��������الث والي��������ات عدا ف��������رع  واح��������د يمثل 
س��������ت والي��������ات وتم تنصي��������ب ابن عمي 
املكنى )اب��������و زياد( بمنصب امير الفرع 
الجنوب��������ي املتمثل  بثالث واليات وهي 

)االنبار والفلوجة والجنوب(". 

ويشير الى "تكليف املكنى )ابو ياسر( 
بمنص��������ب امير الفرع الش��������مالي والذي 
يش��������مل س��������ت والي��������ات وه��������ي )نينوى 
 وكركوك وصالح الدين ودجلة والبادية 
والجزي��������رة( وبالنس��������بة لفرع الوس��������ط 
فهو يشمل )والية بغداد ووالية  شمال 

بغداد ووالية ديالى(". 

تكليفه بالفرع الجنوبي 
لوالية العراق

ويكم��������ل اإلرهاب��������ي "ج��������رى تكليف ابن 
عم��������ي )اب��������و زي��������اد( بمنص��������ب اإلداري 
الع��������ام لوالية العراق بعد مقتل  اإلداري 
الس��������ابق مع والي الجنوب وكلفت من 
قبل ابو زياد بمهام اإلشراف على الفرع 
الجنوبي ومن ثم دمج  الفرع الجنوبي 
م��������ع ف��������رع الوس��������ط وأصبحت مش��������رفًا 
ومس��������ؤواًل على ذلك الف��������رع"، موضحًا 
"توليت مس��������ؤولية  إدارة ومتابعة ست 
والي��������ات وه��������ي )بغداد وش��������مال بغداد 
وديالى والجنوب والفلوجة واالنبار( 
وكنت اصدر  االوامر لتنفيذ العمليات 
ضمن تل��������ك القواطع وكذلك كان البريد 
يرفع من قبلي الى املش��������رف على والية 

 العراق"، بحس��������ب ما يروي )ابو طيبة( 
ال��������ذي غير ه��������ذه الكنية إل��������ى ابو علي 
القيس��������ي بعد أن أصب��������ح مطلوبًا لدى 

 القوات األمنية. 

غزوة رمضان
"بس��������بب  القيس��������ي  عل��������ي  اب��������و  يق��������ول 
الخالف��������ات اصبح��������ت وال��������ي الجن��������وب 
فقط دون اإلشراف على بقية الواليات 
 وكلفت مطلع العام 2019 باالنتقال من 
سوريا والدخول الى األرضي العراقية 
وتكوين مضافات في املدن  والعاصمة 
بغ��������داد لتنفي��������ذ عمليات واالس��������تعداد 

لغزوة رمضان". 
وع��������ن ه��������ذه "الغ��������زوة" يق��������ول اإلرهابي 
"دخلن��������ا االراضي العراقي��������ة عن طريق 
مهرب��������ني باالتف��������اق مع قوات س��������وريا 
 الديمقراطي��������ة الت��������ي كان��������ت تحاص��������ر 
الباغ��������وز التي كن��������ا متواجدي��������ن فيها 
مقابل املال وجرى تهريبنا الى صحراء 
 الحضر في نينوى حيث انتقل اإلداري 
الع��������ام لوالية الجن��������وب برفقة عدد من 
املذك��������ورة  وتكوين  املقاتلني للصحراء 
مضاف��������ات هن��������اك بن��������اء عل��������ى االوامر 
الصادرة مني ومن ثم انتقلت الى تلك 
املضاف��������ات والتقيت بالعديد  من الوالة 
وجرى تزويد مقاتلني لوالية الجنوب 

بالسالح". 
ويضيف "انتقلنا بعدها الى مضافات 
خاص��������ة بوالي��������ة الجنوب ف��������ي صحراء 
الرطب��������ة والتقيت باملكن��������ى )ابو  زينب( 
وه��������و مس��������ؤول التجهي��������ز ف��������ي والي��������ة 
العراق وطلبت من��������ه تزويدي بخرائط 
الكترونية تس��������تخدم ف��������ي ربط  أجهزة 
الهوات��������ف النقالة والعبوات الناس��������فة 
العمليات  لتنفيذ  املفخخة  والسيارات 

املخطط لها". 
كان  "التنظي��������م  ان  القيس��������ي  ويؤك��������د 
يتعام��������ل ويتف��������ق م��������ع تج��������ار عراقيني 
الس��������تيراد خرائط الكترونية من دولة 
الصني  الستخدامها في ربط الهواتف 
النقالة بالعب��������وات والعجالت املفخخة 

وكان التجار يقومون باستيرادها". 
ويتحدث االرهابي انه "بعد اسابيع من 
التحضي��������رات من والي الفرع الجنوبي 
الذي عني بداًل عن��������ي يتضمن  الدخول 
إلى قواطع والية الجنوب ووالية بغداد 
لغ��������رض تنفيذ العملي��������ات املخطط لها 
وأبرزها غزوة رمض��������ان  وهي العملية 
كل  تنفيذه��������ا  يت��������م  الت��������ي  الجهادي��������ة 
سنة في ش��������هر رمضان"، منوهًا "قمت 
باصدار االمر الى  املقاتلني وتوزيعهم 
الى وجب��������ات والدخول ال��������ى العاصمة 
بغ��������داد وكذلك الى قاطع جرف الصخر 

وفتح  مضافات هناك وجلب االسلحة 
واملعدات".  

وبني االرهابي "طلبت من مجهز والية 
الجن��������وب تحضي��������ر االس��������لحة واملواد 
املتفج��������رة والعبوات لغرض  الش��������روع 
بتنفي��������ذ غ��������زوة رمض��������ان وف��������ي ه��������ذه 
االثن��������اء قم��������ت بارس��������ال املقاتلني على 
شكل وجبات، ارس��������لت الوجبة  االولى 
الى جرف الصخر حي��������ث كان يتواجد 
املقاتل��������ون هن��������اك في مضاف��������ات تحت 

األرض". 

القبض على اإلرهابي
ام��������ا ف��������ي العاصم��������ة بغ��������داد ي��������روي 
اإلرهاب��������ي "ت��������م انش��������اء مضافة وهي 
عب��������ارة عن ش��������قة في منطق��������ة الدورة 
جن��������وب  العاصم��������ة وبع��������د اخب��������اري  
بتجهيز املضافات انتقلت الى بغداد 
تمهيدًا للش��������روع بالعمليات"، مؤكدًا 
ان "الق��������وات  االمني��������ة الق��������ت القب��������ض 
علين��������ا داخل املضافة قي بغداد اثناء 
التحضي��������ر للعمليات التي من املزمع 

تنفيذها". 
م��������ن جانب��������ه، افاد القاض��������ي املختص 
بنظر قضاي��������ا جهاز األم��������ن الوطني 
وهو الذي تولى االش��������راف واملتابعة 
على  عملية االطاحة بالقيسي وكذلك 
التحقيق مع��������ه، بأن "غ��������زوة رمضان 
التي كان من املفترض تنفيذها خالل 
 ش��������هر رمضان املاضي ت��������م احباطها 
باعم��������ال  القي��������ام  تتضم��������ن  وكان��������ت 
اجرامي��������ة تس��������تهدف مناط��������ق داخل 
العاصمة  بغداد بالعبوات والعجالت 

املفخخة وكذلك الهجوم املسلح".  
وي��������روي القاضي املخت��������ص ان املتهم 
"ضبطت معه اسلحة ومواد متفجرة 
وجه��������از كات��������م فض��������اًل مستمس��������كات 
 مزورة واخت��������ام مزورة تعود لضباط 
وكارت��������ات تابع��������ة لدوائ��������ر االح��������وال 
املدنية بغية ملئها بمعلومات مزورة 
 ملتهمني آخرين يعملون ضمن الوالية 

نفسها وكذلك مبالغ مالية". 
كما ب��������ني قاضي التحقي��������ق أن "والية 
الجن��������وب مقس��������مة الى ثالث��������ة قواطع 
وهي قاطع الفاروق ويش��������مل املناطق 
  )العويس��������ات الب��������و عيس��������ى والجرف 
واملسيب ومحافظة بابل واالسكندرية 
فضال ع��������ن مناط��������ق أخ��������رى( وقاطع 
 البراء ويشمل )املحافظات الجنوبية 
واملدائن وعرب جبور(  باالضافة الى 
قاطع الحمزة ويش��������مل مناطق   )القره 
غ��������ول والكرطان واليوس��������فية وصدر 
والرضواني��������ة  والك��������وام  اليوس��������فية 

واملحمودية وناحية الرشيد"(. 

بغداد / القضاء  

ال ينفك تنظيم داعش اإلرهابي 
عن تغيير هيكليته وتعيينه 
قيادات وتغييرها باستمرار 

بسبب هالكهم أو  القبض 
على اغلبهم، بحسب قضاة 

مختصني، وأبو علي القيسي 
أحد أبرز هذه القيادات في 

الهيكلية الجديدة. 
يشغل القيسي، اإلرهابي البارز، 

منصب أمير الفرع الجنوبي 
والذي يتكون من ثالث واليات 

مهمة،  ويكشف في اعترافاته 
التي حصلت عليها "القضاء" 
عن هيكلية التنظيم وتقسيم 

إدارة ما يسمى ب�"والية  العراق" 
إلى ثالثة افرع يترأس هو 

أحدها، فيما تبني التحقيقات 
أن القيسي تمت تهيئته في 

معتقل بوكا عام   2008 بلقائه 
اغلب قيادات القاعدة وأفرادها 

في املعتقل. 
■ تولت محكمة تحقيق الكرخ استجواب المتهم اإلرهابي ابو علي القيسي.. عدسة/ حيدر الدليمي
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وفيم��������ا تحدث الحريثي وه��������و القاضي الذي 
كل��������ف بمل��������ف اإلرهابي��������ني الفرنس��������يني، ع��������ن 
ط��������رق انتمائهم  إلى "داع��������ش"، حذر من تأثير 
اإلرهابي��������ني األجان��������ب على عق��������ول املراهقني 
الذين يعيشون في بيئة  متشددة اذ يتخذهم 
ه��������ؤالء أيقون��������ات ورم��������وزا لتقليده��������م، الفتا 
إل��������ى أن دافع انتم��������اء اإلرهابيني  األجانب في 
االنتم��������اء إلى التنظيم��������ات اإلرهابية يختلف 
ع��������ن أس��������باب انخ��������راط الع��������رب فيها بس��������بب 
 الفرق بني طبائع املجتمعات وتأثر الظروف 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية. 
وع��������ن كيفية تلقيه��������م عقوبة اإلع��������دام قال إن 
"م��������ن املتهمني من كان مهيئ��������ا لهكذا نوع من 
العقوبات  ألنه ي��������درك تماما خطورة األعمال 
التي ارتكبها وكان يتوقع انه سيعاقب عقابا 
ش��������ديدا لذلك تلقى  الحكم بالقب��������ول، ومنهم 
على العكس انهار أثناء تالوة الحكم بعقوبة 

اإلعدام". 
وأف��������اد الحريثي بعدم تلقي أي طلب من دول 
أخ��������رى ملحاكمته��������م، س��������وى أن طلب��������ا بإنابة 
قضائي��������ة كان  قد قدم من فرنس��������ا إلرهابيني 
اثنني موجودة دع��������اوى مفتوحة بحقهم من 
قب��������ل القضاء الفرنس��������ي عن  جرائ��������م إرهابية 
وطلبوا فق��������ط معلومات عن نش��������اطاتهم في 

العراق واألدلة املتوفرة بحقهم. 
في ما يلي نص الحوار: 

 * نالت ق�سية الإرهابيني الفرن�سيني التي 
اأوكلت اإىل هيئتكم �سدى اإعالميا وا�سعا 
وردود اأفعال  دولية، كيف تتحدث عنها؟

 - املتهمون الفرنسيون الذين جرت محاكمتهم 
كانوا قد انتموا إلى تنظيم داعش اإلرهابي، 
وكان  القس��������م األكب��������ر منه��������م ق��������د اش��������ترك في 
نش��������اطات إرهابية داخل العراق، وقسم منهم 
أصي��������ب في معارك  بس��������وريا وعول��������ج وتنقل 
في مناط��������ق متنوعة في العراق، وبما أن هذا 
التنظي��������م هو تنظيم إرهابي  يس��������مي نفس��������ه 
"الدولة اإلس��������المية في العراق والش��������ام"، فأن 
أهداف ه��������ذا التنظيم تمتد ف��������ي العراق حتى 
 وإن كانت الجرائم املرتكبة في س��������وريا، وكل 
أعمال هؤالء بحسب األدلة استهدفت املساس 
 بس��������يادة العراق وتقويض السلطة الشرعية 
في��������ه، لذا فأن املحاكم العراقية مختصة بنظر 

جرائمهم  التي امتدت آثارها في البالد. 

 * هل حوكموا بدعوى واحدة اأم اأكرث من 
دعوى؟

 - أحي��������ل املتهم��������ون الفرنس��������يون على دعاوى 
عدة، أي أن كل متهم من املتهمني كانت مفردة 
له  دعوى مس��������تقلة، ألن النشاطات اإلرهابية 
ألي منهم كانت مس��������تقلة عن اآلخر، وحوكم 

كل واحد  منهم منفردًا. 

 *من خالل اطالعك على اأوراقهم، هل لك 
اأن تتحدث باخت�سار عن كيفية جتنيدهم 

وا�ستقدامهم  اإىل العراق و�سوريا؟

 - كانت طرق انتمائه��������م إلى التنظيم تختلف 
من متهم إلى آخر بحسب وضعهم وظروفهم 
 االجتماعي��������ة والسياس��������ية، فمنهم من كان ذا 
جنس��������ية وأصول فرنس��������ية، وِم��������ن هؤالء من 
كان يدي��������ن  باملس��������يحية أو ال دين��������ي تول��������دت 
ل��������ه فكرة ربم��������ا نتيجة ظ��������روف اجتماعية أو 
نفس��������ية يعاني منها الى  الدخ��������ول إلى الدين 
اإلس��������المي، ومن ثم التأثر باألفكار املتطرفة 
عن طريق التواصل االجتماعي  وانتموا إلى 
هذا التنظيم من خالل أش��������خاص موجودين 
على األراضي الفرنس��������ية ومن ثم تمت  تهيئة 
س��������فرهم إلى سوريا فقد كان هناك أشخاص 
باس��������تقبالهم في تركيا ثم دخلوا الى سوريا 
في  مرحلة تالية وبايعوا التنظيم، في حني أن 
منهم كانوا فرنسيني من أصول عربية وعلى 
الرغم  من أنهم انتموا بالطريقة نفسها إال أن 
الدواف��������ع ربما تكون مختلف��������ة فمن هؤالء من 
كان يعاني  مش��������كالت اقتصادية واجتماعية 
في فرنس��������ا ومنهم من كان يعاني من ظروف 
نفس��������ية، وعل��������ى  األغل��������ب كان أكثره��������م )ذوو 
األصول العربية( من أصحاب الس��������وابق في 
فرنسا ولهم سجل جنائي  بتجارة املخدرات 

وغير ذلك. 
   

 *ما هي اأبرز اجلرائم التي ارتكبها هوؤلء 
واأين؟

 - جرائمهم اختلفت بحس��������ب وضع كل واحد 
منهم، ولكن أغلبهم كان قياديا عسكريا كما 
هو حال  أح��������د املتهمني ال��������ذي يحمل تجربة 
وخدمة ملدة طويلة في الجيش الفرنس��������ي ما 
أت��������اح له قي��������ادة معارك  عس��������كرية مع داعش، 
ومنهم من عمل في جوان��������ب إدارية وخدمية 
تختلف بحس��������ب االختصاص،  ولكن بش��������كل 

عام كلهم كانوا قياديني في التنظيم. 

 * كيف كان وقع حكم الإعدام على 
وجوههم بعد نطق العقوبة، هل توقعوا 

ذلك؟  
 - من املتهمني م��������ن كان مهيئا لهكذا نوع من 
العقوبات ألنه ي��������درك تماما خطورة األعمال 
التي  ارتكبها وكان يتوقع انه سيعاقب عقابا 
ش��������ديدا لذلك تلقى الحكم بالقب��������ول، ومنهم 
على العكس  انهار أثناء تالوة الحكم بعقوبة 

اإلعدام. 

 * هل من متهمني اأجانب اآخرين حوكموا؟
 - نعم، الهيئة الثالثة في املحكمة وهي ليست 
متخصصة باإلرهاب حاكمت متهمني اثنني 
 أجانب يحمالن جنسيتني صينية وإيرانية، 
لكن في ه��������ذه املحكمة حاكمن��������ا مجرمني من 
جنسيات  عربية من تونس وسوريا تحديدا، 
ولم ننظ��������ر قضايا أجان��������ب آخرين حتى اآلن 

عدا ما يتعلق  بالفرنسيني. 

 * ما هي اإجراءاتكم واآلياتكم يف هذه 
املحاكمات، وهل كان هناك ح�سور دويل 

يف قاعة  املحاكمة؟  
 - كنا على دراية أن هذه املحاكمات ستحظى 
باهتم��������ام دول��������ي س��������واء أكان رس��������ميا أم من 
منظم��������ات  أممية أو م��������ن منظم��������ات املجتمع 
املدني وحقوق اإلنس��������ان، وإدراكا منا ألهمية 
ه��������ذه املحاكم��������ات  بالتأكي��������د هيأن��������ا األجواء 
واملس��������تلزمات الس��������تقبال ه��������ذه املنظم��������ات، 
ومثلم��������ا توقعن��������ا كان الحضور كبي��������را  فقد 
حضر ممثل عن السفارة الفرنسية وممثلني 

عن منظمات ووكاالت أنباء محلية ودولية. 

 * ما الفرق بني الإرهابيني العرب 
واملحليني عن الأجانب يف طريق اللجوء 

اإىل الإرهاب، هل  هي العقيدة، الطمع 
بالأموال اأم حب املغامرة؟ ومن يجلب من؟  

 - اختلف��������ت الدواف��������ع بالتأكيد ب��������ني األجانب 
والع��������رب والعراقي��������ني أو املحلي��������ني، فلربم��������ا 
بالنس��������بة  للعراقي��������ني والس��������وريني والع��������رب 
ف��������أن مجموعة أس��������باب منه��������ا االضطرابات 
السياس��������ية واألمنية ادت  ال��������ى االنخراط في 
ه��������ذا التنظيم، بينما األجانب فيرجع س��������بب 
انضمامهم للتنظيمات املتطرفة إلى  مشاكل 
يعان��������ون منها ف��������ي مجتمعاتهم ف��������ي العادة 
وأحيان��������ا تدفع رتاب��������ة الحي��������اة بعضهم الى 
املغامرة  والتغيي��������ر ال أكثر، اذ لم نجد أيا من 
الفرنس��������يني الذين تمت محاكمتهم كان على 
قناعة بم��������ا يفعل أو  انه معتقد بهذه العقيدة 
على دراية أو يقني ومعرفة بالدين اإلسالمي 
وتيارات��������ه ومذاهبه إنم��������ا كان  مجرد مغامرة 
أو هروب من مش��������كالت نفس��������ية واجتماعية. 
أما من يجلب من فهذا موضوع ش��������ائك  ففي 
العادة ان أساس التنظيمات اإلرهابية بدأت 
عربيا ومن ثم دعت وروجت وجندت عناصر 
 في الغرب لجذب إرهابي��������ني من خالل جنود 
يعمل��������ون لي��������ل نهار عل��������ى مواق��������ع التواصل 
وج��������ود  يع��������دم  ال  ه��������ذا  أن  االجتماع��������ي.  إال 
إرهابي��������ني أجان��������ب مثلوا رم��������وزا اقتدوا بهم 
إرهابيني محليني السيما من  املراهقني الذين 
رأوا في هؤالء املجرم��������ني أيقونات يحاولون 
التش��������به به��������ا وبأس��������مائها مثل أب��������و  حذيفة 

الفرنسي أو البلجيكي وغير ذلك.  

 *هل �سجلت اعرتا�سات اأو طعون 
بالأحكام ال�سادرة �سد الإرهابيني 

الأجانب؟
 - عل��������ى ما أظ��������ن أن أحد املحام��������ني قدم طعنا 
على دعوى أحد اإلرهابيني. أما عن الدعاوى 
بش��������كل  ع��������ام فعندم��������ا تخ��������رج م��������ن محكم��������ة 
الجنايات تأخذ مسارها الطبيعي وتخضع 

للطع��������ن التلقائ��������ي والتدقي��������ق  ف��������ي محكم��������ة 
التمييز االتحادية. 

 * هل تتقدم دول الإرهابيني بطلبات 
ا�ستقدام لهم ملحاكمتهم يف اأرا�سيها؟  

 - ل��������م نتل��������ق أي طل��������ب به��������ذا الش��������أن، س��������وى 
أن طلب��������ا بإناب��������ة قضائي��������ة كان ق��������د قدم من 
فرنس��������ا إلرهابي��������ني  اثنني موج��������ودة دعاوى 
مفتوح��������ة بحقهم من قبل القضاء الفرنس��������ي 
عن جرائ��������م إرهابية وطلب��������وا فقط  معلومات 
عن نش��������اطاتهم في العراق واألدل��������ة املتوفرة 

بحقهم. 

 * ما هي اأبرز دعوى نظرتها املحكمة 
موؤخرا؟  

 - دعاوى اإلره��������اب بطبيعتها جرائم خطيرة 
ومهمة لكن ما لفتن��������ي أن أحد املتهمني ممن 
ج��������رت  محاكمتهم قبل أي��������ام وهو ضابط في 
الجي��������ش العراق��������ي الس��������ابق اعت��������رف اعترافا 
مفصال ف��������ي التحقي��������ق  وأمام ه��������ذه املحكمة 
ولم يب��������د الندم عل��������ى انتمائ��������ه للتنظيم وما 
اقترف من جرائم إنما بدا مصرا انه  على حق 

ومؤمن بذلك تمامًا. 

 * كانت املحكمة اجلنائية املركزية، 
الوحيدة املخت�سة بالإرهاب يف بغداد، ما 

�سبب فتح هذه  الهيئة ومتى؟  
 - وفق��������ا لقانون تش��������كيل املحكم��������ة الجنائية 
املركزي��������ة املختص��������ة بالنظ��������ر ف��������ي القضاي��������ا 
اإلرهابية هي  املختصة بنظر الجرائم املاسة 
بأمن الدولة الداخل��������ي والخارجية وضمنها 
الجرائ��������م ذات الطابع  اإلرهاب��������ي، إال أن الزخم 
الحاصل عليها دفع إلى تشكيل هذه املحكمة 
في بغداد للنظر في جرائم  اإلرهاب وهو أمر 
قانوني بحس��������ب قانون التنظي��������م القضائي 

وتم تشكيلها قبل عام تقريبا. 

 * منذ ت�سكيلها حتى الآن كم عدد 
الدعاوى التي ح�سمتها ان وجد؟  

 - نح��������و أكثر م��������ن ألف قضية جرى حس��������مها 
خالل ه��������ذه الفترة وتنوعت هذه الجرائم بني 
اإلره��������اب  وقضايا تتعلق بالنزاهة حتى قبل 
أش��������هر حني جرت إحالة دع��������اوى النزاهة إلى 

هيئة أخرى في  هذه املحكمة. 

 * كيف يتم تق�سيم الدعاوى بني الر�سافة 
والكرخ يف ما يخ�ص الإرهاب، ل�سيما اأن 

هناك  دعاوى ل تعتمد على اإحالت ق�ساة 
التحقيق يف بغداد؟

 - يتم تقسيم الدعاوى املتعلقة باإلرهاب بني 
الك��������رخ والرصافة في بغ��������داد وفقا لألجهزة 
التحقيقي��������ة؛  قضاة التحقي��������ق، فهناك قضاة 
ومحاكم تحقيق مرتبطة بجنايات الرصافة 
وهناك قضاة مرتبطون  بالكرخ وكل محكمة 
تحقيق تحيل الدعوى بحس��������ب اختصاصها 
وليس هن��������اك تقييد في  االختصاص املكاني 
للجريم��������ة ألن محاك��������م الجناي��������ات املختصة 
بقضايا اإلرهاب س��������واء ف��������ي  الرصافة أو في 
الكرخ تنظر جميع القضايا اإلرهابية س��������واء 
أن الجرائم ارتكبت في األنبار أو  في املوصل 
أو في صالح الدين ألن املحكمة املركزية ذات 
اختصاص ش��������امل وبإمكانه��������ا النظر  في أي 

دعوى. 
    

 * اذا نظرنا لخت�سا�ص املحكمة املكاين، 
كيف تنظر للو�سع الأمني جنوبي بغداد 

هل من  اعرتافات او دعاوى ت�سري اىل 

خطورة ما؟  
 - ال أظ��������ن أن هناك خطورة كبي��������رة في الوقت 
الحاض��������ر، لك��������ن ه��������ذا ال يعدم وج��������ود خاليا 
في ه��������ذه  املناطق، وهذا ما ملس��������ناه من خالل 
تدوي��������ن أقوال متهمني أو م��������ن خالل اطالعنا 
عل��������ى أوراق  تحقيقي��������ة والتقاري��������ر األمني��������ة 
واالستخبارية املرفقة في تلك الدعاوى التي 
تش��������ير إلى وجود هاربني  أو متخفني في تلك 

املناطق. 

 * ماذا عن جرائم اخلطف يف الكرخ، هل 
من حالت، حتدث عنها قليال؟

 - بالنسبة لجرائم الخطف في الوقت الحالي، 
أصبحت قليلة هناك جرائم ولكن ال أظن إنها 
تش��������كل  ظاهرة مثلم��������ا كان في الس��������ابق بعد 
أن عال��������ج القض��������اء هذا املوضوع وس��������اهمت 

اته في الحد  من هذه الجريمة.  إجراء

 * هل نظرمت دعاوى تخ�ص جرائم منظمة 
اأخرى؟

 - بالتأكي��������د هناك جرائم منظم��������ة ترتكب من 
عصابات خارجة عن القانون وقسم منها لها 
طابع  إرهابي ومنها أيضا جنايات اعتيادية 
وغيره��������ا،  والس��������طو  والتس��������ليب  كالقت��������ول 
مث��������ال نظرنا أكثر من  دع��������وى لجرائم تتعلق 
بسرقة املنتجات النفطية بعد ثقب األنابيب 
وتخريبها من أجل اس��������تخراج  املنتج وبيعه 

في السوق السوداء. 

 *ماذا تود اأن تقول يف كلمة اأخرية؟
 - م��������ا أود قوله إننا في محاكم��������ة اإلرهابيني 
الفرنسيني لم نحرص على أن تكون األحكام 
عادل��������ة  فحس��������ب، فه��������ذا واجبن��������ا وأمانة في 
أعناقن��������ا، إنما حرصنا أيض��������ا على أن تكون 
عادل��������ة بنظ��������ر املجتم��������ع  الدول��������ي واملنظمات 
الدولي��������ة، فكان��������ت ه��������ذه املحاكم��������ات علني��������ة 
كم��������ا غيرها وفقا لقانون أص��������ول  املحاكمات 
الجزائية العراق��������ي مع مراعاة معايير حقوق 
اإلنس��������ان الدولية في كيفية إدارة الجلس��������ات 
 والتعام��������ل م��������ع املتهم��������ني واملحام��������ني ومنح 
الفرص��������ة للمتهم لقول ما يريد قوله، من أجل 
إعط��������اء  الص��������ورة الحقيقي��������ة واإليجابية عن 

القضاء العراقي ورصانته. 

قال رئيس محكمة جنايات الكرخ في بغداد، املتخصصة بنظر قضايا اإلرهاب إن املحكومني  الفرنسيني شغلوا مواقع 
قيادية في تنظيم داعش اإلرهابي، الفتا إلى أنهم خاضوا معارك ضد  القوات األمنية الرسمية في العراق وسوريا. 

وأضاف القاضي أحمد الحريثي في حوار خاص إلى "القضاء" أن "كل متهم منهم له عمل  ودعاوى مستقلة عن اآلخر"، 
الفتا إلى أن "أحدهم خدم ملدة طويلة في الجيش الفرنسي". 

جنايات الكرخ: المحكومون الفرنسيون كانوا قياديين 
في "داعش"..  وبعضهم انهار أمام حكم اإلعدام

* كان القسم األكبر من اإلرهابيني الفرنسيني قد اشترك في نشاطات 
إرهابية داخل البالد،  وقسم منهم أصيب في معارك بسوريا وعولج 

وتنقل في مناطق متنوعة في العراق

■ القاضي أحمد الحريثي

 أجرى الحوار/ مروان الفتالوي

* من هؤالء من كان يعاني مشكالت اقتصادية واجتماعية في 
فرنسا ومنهم من كان  يعاني من ظروف نفسية، وعلى األغلب كان 

أكثرهم )ذوو األصول العربية( من  أصحاب السوابق في فرنسا

* كل متهم من املتهمني كانت له دعوى مستقلة، ألن النشاطات 
اإلرهابية ألي منهم  كانت مستقلة عن اآلخر، وحوكم كل واحد منهم 

منفردًا

 "                         " حتاور القاضي املسؤول عن حماكمتهم

معظم األجانب ذوي األصول العربية ميلكون سجالت جنائية يف أوربا عن جرائم خمدرات

ه��������ي فن مخاطب��������ة القاضي، طلب��������ا للحكم، بإث��������ارة عواطفه وأحاسيس��������ه، 
بأسلوب مؤثر يستنهض الهمم ويقوي  العزائم ويدفع للجراءة في إصدار 

القرار وتلقى في مجلس القضاء وسوح العدالة. 
عرف��������ت الخطاب��������ة منذ القدم، فاإلنس��������ان مجبول على إقن��������اع الغير بصدق 

مقاله من خالل التأثير واإلقناع بما  يطرح من أفكار وموضوعات.  
تلقى الخطب القضائية في بدء نش��������أتها من أحد طرفي الخصومة فيقوم 
بالدفاع عن نفس��������ه وبيان زيف ادلة  خصمه بشحذ هممه واالستبسال في 

الدفاع عن حقه. 
وبتط�ور النظ�م القض�ائية وظ�ه�ور ج�هاز االدعاء ال�عام كم�راق�ب للمش�روع�ية 
واملس��������اهم مع القضاء في  الكشف السريع عن األفعال الجرمية واملمثل عن 

هيئة املجتمع فقد تولى الخطابة ممثل عنه سمي بعضو  االدعاء العام.  
كم��������ا ظه��������رت في جس��������د العدالة مهن��������ة أخرى أطلق على ممارس��������ها اس��������م 
املحامي، وهو رمز اخر من رموز  القضاء يعمل بأجر او تطوع ش��������أنه شأن 
عض��������و االدعاء العام ين��������وون اللجوء الى القضاء من اج��������ل الحصول  على 

الحكم العادل لذا لقب األول بالقاضي والثاني القاضي الواقف.  
عضو االدعاء العام واملحامي خطيبان ملمان بالثقافة القانونية واملصادر 
التشريعية واآلراء الفقهية  واملبادئ التمييزية، يقدمان مطالعاتهم بخطبة 
تميز الحق عن الباطل في إطار خاٍل من االطالة املذمومة او  االس��������تطراد في 
دف��������ع غير منتج فيقدمان جو العدالة بس��������لوك فاضل مفع��������م بمكارم الخلق 

وتقبل للحكم بروح  املنصف.    
اعداد الخطبة يتطلب التهيئة لها مسبقا كدراسة القضية ومعرفة القانون 
الذي يحكمها ومواده الس��������ابقة  وتعديالته ثم يجنح الخطيب الى املؤثرات 

اللفظية والعاطفية والجسدية.  
يتفاوت الخطباء من ناحية االس��������تعداد والتحضير والتأثير بعضهم كأنه 
عميد االدب العربي في أس��������لوبه وبيانه  ووضوح مقصده او الجواهري في 
استحضار املعاني في قوالب من البالغة والبيان، ال يتلعثم، ال يتردد.  واخر 

يحتاج للورق لربط ألفاظه حتى ال يشطح او ينسى موضوع الخطبة.  
املظهر الرس��������مي واللباس النظيف والوقوف الش��������امخ له تأثير عجيب كون 

للجس��������د لغة يحاكي بها الخطيب  مقصده بإيم��������اءات مختلفة تؤكد مقالته 
وتقوي فهم القاضي للواقعة وهي أكثر بالغة من أي كالم.  

صادفن��������ي اثناء عملي القضائي خطابة ألحد الس��������ادة أعضاء االدعاء العام 
وذلك في وقت س��������الف، وس��������ألته عن  فكرة إلقاء خطبته جالسا، ثار تعجبي 
انه يطوي تلك الجلس��������ة للقاضي ال القضي��������ة، أود اإليضاح ان القاء  الخطبة 
القضائي��������ة وقوفا ليس ش��������أنها اال تعظي��������م القضية ومتبنيه��������ا، ويلهبني 
حماسا زميل اخر بأناقته واقفا  كالجبل االشم كلماته تخرج من القلب قبل 
اللس��������ان يعظم من األدلة تلك التي تحت��������اج التعظيم ويدفعني للتركيز  على 

جوانب الوقوف عندها مستحسنا.  
وق��������وف الخطيب ال ينقص من قدره فه��������و كالقاضي عندما يقف مع املتهم 

إلجراء كشف الداللة فقدر املرء  بعمله.  
فه��������ي اذن ف��������ن تدفع لنج��������اح مؤديها متى م��������ا كانت سلس��������ة، مفهومة من 
حيث الفك��������رة والصوت واملظهر واألداء  وتدفع للوصول الى الحكم العادل 

سريعا.

الخطبة القضائية

القاضي عماد عبد اهلل شكور  
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يشكل تعاطي املشروبات الكحولية 
والحب��������وب املخدرة األث��������ر األكبر في 
ارتفاع مستويات الجريمة وتفكيك 
 العالقات األس��������رية بحسب الوقائع 
القضائية ملا لها من تأثير كبير على 
الجهاز العصبي للمتعاطي بصورة 
 ت��������ؤدي ب��������ه ال��������ى االندف��������اع والتهور 
وصعوب��������ة التحك��������م ف��������ي انفعاالته 
إدمان��������ه عليها  وتصرفات��������ه وكذلك 
بش��������كل يصعب  عليه التخلي عنها 
وس��������عيه للحص��������ول عليها بش��������تى 
الشرعية  الش��������رعية وغير  الوسائل 

فتودي به إلى طريق  الجريمة. 
وفي حي الجمه��������وري في محافظة 
القادسية استخبر عن وجود حادث 
قتل، ول��������دى االنتق��������ال هناك وجدت 
 املجنى عليها )م.م.ع( مفارقة للحياة 
نتيج��������ة إلصابتها بطل��������ق ناري في 

الرأس. 
ولدى تدوين أق��������وال املدعني بالحق 
الش��������خصي )أخوات املجني عليها( 
لديه��������ن  توف��������رت  الالت��������ي  الثالث��������ة 
معلوم��������ات  ع��������ن أن زوجه��������ا املته��������م 
املوق��������وف )م.غ ( هو م��������ن قام بقتلها 
وطلنب الش��������كوى ضده، أما الشاهد 
)أ.ف( فقد ذكر  أنه عصر يوم الحادث 
حضر ال��������ى دار املتهم كونه صديقه 
وق��������د وجده في حالة س��������كر وجلس 
مع��������ه حوالي  خمس دقائق ثم صعد 
الى الطابق الثاني وأثناء ذلك سمع 
صوت شجار مع امرأة وكانت تقول 
ل��������ه "ال  تضربني" وعند االستفس��������ار 
اخبره بأن الش��������جار كان مع زوجته 
الت��������ي ت��������روم الذهاب ال��������ى أهلها في 
بغداد وبعدها  اتصل املتهم بصديق 
له لغرض أخذهم ال��������ى بغداد وقبل 
وص��������ول األخير وبع��������د مرور خمس 

دقائق سمع  صوت إطالقة نارية. 
باتج��������اه  "هرع��������ت  الش��������اهد  يق��������ول 
مص��������در الصوت فصادفن��������ي املتهم 
في نهاية الس��������لم ومالبسه ملطخة 
بالدماء  وأخبرني ان زوجته أطلقت 
رصاص��������ة عل��������ى نفس��������ها، وعندم��������ا 
دخلت الى الغرفة ش��������اهدت املجنى 
عليه��������ا ملقاة  على ظهره��������ا دون أن 

أشاهد أي سالح بالقرب منها". 
أما الشاهد )أ.ح( وهو شيخ عشيرة 
املجنى عليها قال انه علم من شقيق 

املته��������م بأن زوج املجن��������ى عليها هو 
 من قام بقتلها وطلب مهلة )عطوة( 

لغرض الصلح العشائري. 
وتضمن الكش��������ف ملحل الحادث في 
دار املته��������م أث��������ر إطالقت��������ني ناريتني 
في الجدار وتم العثور على بندقية 
 كالش��������نكوف تحتوي على اطالقات 
حية وكانت بوضع )األمان( وكذلك 
ظ�������������روف متناث��������رة ع��������������دد )أربع��������ة( 
 وش��������وهدت كامي��������رات منصوبة في 
أنحاء ال��������دار وآثار دماء في س��������طح 

الدار وعلى أب��������واب الخزانة واملدفأة 
 الكهربائية وعلى جهاز الراوتر. 

  وتم ضبط س��������يارة تع��������ود للمتهم 
وعثر بداخلها على )منديل( ملطخ 
الوراثي��������ة  الس��������مات  وان  بالدم��������اء، 
املس��������تحصلة  منها تطابق س��������مات 

املجنى عليها. 
وتضم��������ن تقرير الكش��������ف على محل 
الح��������ادث أن )الهارد دس��������ك( العائد 
للكامي��������رات ال يعم��������ل، وأن نتيج��������ة 
فح��������ص  الظ��������روف املضبوطة تظهر 

ان تاري��������خ اإلط��������الق م��������ن البندقي��������ة 
انتحارا،  لي��������س  والحادث  )حديث(، 
ول��������م يت��������م تأيي��������د  وج��������ود مخلفات 
بارودي��������ة في القطع��������ة الجلدية، كما 
أظه��������ر التقري��������ر ان املجن��������ى عليه��������ا 
حامل في الش��������هر الس��������ادس  بجنني 

)أنثى( متوفية.  
ولدى التحقي��������ق مع املتهم فقد أنكر 
قيام��������ه بقت��������ل املجنى عليه��������ا وإنما 
ادع��������ى أنها انتح��������رت كونها تعاني 
م��������ن أزمة  نفس��������ية إال ان أقوال املتهم 
تناقضت، ففي بادئ األمر وبتاريخ 
الحادث ذكر انه كان خارج الدار يروم 
جل��������ب  س��������يارة واثناء دخول��������ه الدار 
وجد زوجت��������ه مفارقة الحياة، بينما 
الحق اقواله انه بتاريخ الحادث كان 
صديقة معه  في الدار وقاموا بتناول 
املش��������روبات الكحولي��������ة ث��������م خرجوا 
وأكمل��������وا الش��������رب داخل س��������يارته و 
س��������معوا صوت  اطالقة نارية ووجد 
زوجت��������ه س��������اقطة أرض��������ا والبندقية 
بني س��������اقيها، وكذلك أقواله ج����اءت 
متضاربة  بخص���وص )الكلينكيس( 
املضبوط في س��������يارته والتي كانت 
عليها دماء، فت��������ارة يدعي انه جرح 
قبل الحادث  والدماء تعود له وتارة 
ينس��������بها لزوجت��������ه، علي��������ه ولكل ما 
تقدم تجد املحكم��������ة ان املتهم قتلها 
وبص��������ورة عمدية  ولي��������س انتحارا، 
وان املته��������م ق��������ام باخف��������اء البندقية 
حيث كانت بوض�ع )األمان( ووجود 
اث��������ار اطالق��������ات عديدة ف��������ي  الغرفة، 
وكذل��������ك تعطي��������ل املته��������م للكاميرات 
املوجودة في الدار، كما ورد بتقرير 
االس��������تخبارات ايضا والتي  أظهرت 
أن املته��������م من أرباب الس��������وابق ومن 
الكحولي��������ة  املش��������روبات  متعاط��������ي 
والحب��������وب املخ��������درة وبذل��������ك تكون 

 األدلة كافية إلدانته. 

مخمور يقتل زوجته وجنينها ألنها طلبت الذهاب إلى أهلها! 

بغداد/ إيناس جبار  

صدقت محكمة تحقيق الكرادة التابعة لرئاسة 
استئناف الرصافة االتحادية أقوال متهم بقتل 
 صاح��������ب مله��������ى ليلى بع��������د أن رف��������ض إعطاءه 
مبلغا ماليا لكي يكمل مراس��������يم زفافه، بحسب 
العذر  الذي س��������اقه املته��������م ف��������ي اعترافاته لدى 

القاضي. 
يقول القاضي ال��������ذي دّون اعترافاته في حديث 
إل��������ى "القض��������اء"، إن "املتهم ج��������رى القبض عليه 
في  ليلة زفافه في أحد فنادق بغداد الش��������هيرة 
الرتكابه جريمة قتل لصديقه الذي يملك ناديا 
ليلي��������ا في  منطقة الس��������عدون ببغداد عن طريق 

طعنه بالسكني". 
وأض��������اف القاض��������ي "ج��������رى تس��������جيل اإلخب��������ار 

بالجريمة في املرك��������ز التابع إلى املحكمة وبعد 
التح��������ري  واس��������تخدام الطرق الفني��������ة واملتابعة 
ومع مالبس��������ات وأدلة الح��������ادث وبعد مرور 13 
يوما على  الحادثة تم التوصل إلى الجاني وتم 
اعتقال��������ه في صبيحة يوم زفافه من أحد فنادق 
بغداد الش��������هيرة"،  مش��������يرا الى انه تم التحقيق 
مع��������ه وتصديق أقوال��������ه وإحالته إل��������ى املحكمة 

املختصة".  
  م��������ن جانبه، أفاد املتهم أم��������ام قاضي التحقيق 
بأن "له عالقة باملجني عليه بعد أن تعرف عليه 
من  خ��������الل أحد النوادي الليلي��������ة التي يرتادها 
والت��������ي تع��������ود للضحي��������ة"، مبين��������ا ان��������ه "تاجر 
ايزيدي م��������ن  املوصل يأتي الى بغ��������داد ويمتلك 
عج��������ل نوع ) g.x.r ( إضافة إلى أموال ش��������خصية 
وعائدات النادي  والتي كان الجاني على اطالع 

بها وبأحواله". 
  وزاد املته��������م بالقول انه "قب��������ل مدة قصيرة من 
الحادثة طلب من املجنى عليه مبلغا ماليا لكي 
 يكمل احتياجات الزواج ومراسيم زفافه، إال أن 
األخير رفض إعطاءه أي مبلغ ما دفعه التخاذ 
 قراره بارتكاب الجريم��������ة وبات يخطط لكيفية 

تنفيذها".  
ويواص��������ل املته��������م القاتل اعتراف��������ه مفصال بأنه 
ذهب إلى ش��������قة املجني عليه كونه على معرفة 
مس��������بقا  ب��������ه وتجمعه��������م جلس��������ات وس��������هرات 
ترفيهي��������ة، ونف��������ذ العملي��������ة بتوجي��������ه طعن��������ات 
مميتة للمجني عليه  وبواس��������طة س��������كني حادة. 
وبع��������د تأك��������ده م��������ن م��������وت صديقه قام بس��������رقة 
املوج��������ود املالي لدى الضحي��������ة  وهو عبارة عن 
مبل��������غ )1600( دوالر أمريك��������ي وبجانبها مبلغ 

)600( ألف دينار عراقي وكذلك  س��������رقة سيارته 
الحديثة".  

واس��������تدرك املتهم "بع��������د تنفي��������ذه الجريمة قام 
باالس��������تحمام في ش��������قه املجني علي��������ه وارتداء 
مالبس��������ه  إليهام م��������ن قد ي��������راه مغادرا للش��������قة 

بسيارة الضحية وكأن شيئا لم يكن". 
اس��������تطاع القاتل إتمام مراسيم الزفاف باملبالغ 
املس��������روقة وحجز ليلته في أشهر فنادق بغداد 
قبل  أن تتمكن القوات األمنية بواس��������طة مذكرة 
قب��������ض صادرة من محكم��������ة تحقيق الكرادة في 
الرصاف��������ة  وإلق��������اء القبض علي��������ه صبيحة ليلة 
زفافه ومن ث��������م تصديق اعترافاته في مرحلتي 
التحقيق االبتدائي  والنهائي وتمت إحالته إلى 
املحكمة املختصة بجريمته القتل العمد لينال 

جزاءه العادل وفق  قانون العقوبات العراق��������ي. 

القبض على "عريس" قتل صديقه إلتمام مراسيم زواجه! 

)1(
 117/الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ:
ال يعد عدم توجه الخصومة س��������بب من اسباب اعادة 

املحاكمة . 

القرار: 
بعد التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوسعة املدنية في 
محكمة التمييز االتحادية، لوحظ أن الطعن مقدم  ضمن 
املدة القانونية قرر قبوله شكاًل، ولدى عطف النظر على 
الحكم املميز وجد أنه صحي��������ح وموافق  للقانون وجاء 
اتباع��������ًا لقرار النقض الصادر ع��������ن هذه املحكمة بالعدد 
392/هيئة موس��������عة مدنية/2018 ف��������ي   2018/12/18 اذ 
تأيد عدم توفر أي س��������بب من اس��������باب اع��������ادة املحاكمة 
املنصوص عليه��������ا في املادة 196 من  قان��������ون املرافعات 
املدنية، فقد تمس��������ك طالب اع��������ادة املحاكمة/ املميز بأن 
املطل��������وب اع��������ادة املحاكمة ض��������ده/  املميز علي��������ه إضافة 
لوظيفته قد تعمد الغ��������ش باخفاء الحقيقة بادعائه أنه 
املدير املفوض لشركة ماتلكو مع انه  ليس لديه تفويض 
عند إقامة الدعوى، وألن تأيد ان الش��������ركة مس��������جلة في 
النرويج وان املدعى عليه هو رئيس  مجلس االدارة كما 
تأيد اس��������تالم طالب اعادة املحاكمة الس��������يارات املتعاقد 
عليها وكانت الش��������ركة قائمة وقت��������ذاك،  وإن عدم توجه 
الخصومة ليس من اس��������باب اعادة املحاكمة لذلك تكون 

دعوى اعادة املحاكمة ليس لها س��������ند  قانوني وواجبة 
ال��������رد وهو ما قض��������ى به الحكم املميز ل��������ذا قرر تصديقه 
ورد الطع��������ن التميي��������زي وتحميل املميز  رس��������م التمييز 
وصدر القرار باالتفاق استنادًا للمادة 2/210 من قانون 
املرافع��������ات املدني��������ة ف��������ي   17/ش��������عبان/1440ه� املواف�����ق 

2019/4/22م. 

)2(
 132/الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ: 
طل��������ب الترجي��������ح بني االح��������كام القضائي��������ة وليس بني 

القرارات التمييزية. 

القرار: 

ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية في 
محكم��������ة التمييز االتحادية وج��������د أن طالبة الترجيح/ 
  )س. ف أ. ب( تطلب ترجي��������ح القرار الصادر من محكمة 
اس��������تئناف ده��������وك/ بصفته��������ا التمييزي��������ة بالع��������دد   4/
ت.م/2013 ف��������ي 2013/1/13 عل��������ى الق��������رار الص��������ادر عن 
محكمة اس��������تئناف نينوى/ بصفته��������ا األصلية بالعدد 
الق��������رار  ان  وحي��������ث   2015/10/26 ف��������ي    376/س/2015 
املطل��������وب ترجيحه يتضمن تصديق قرار محكمة  بداءة 

دهوك بالعدد 250/ب/2012 في 2012/12/13 القاضي 
ب��������رد دع��������وى املدع��������ني/ املميزي��������ن/ )م. ع أ(  وجماعت��������ه 
وحي��������ث ان امل��������ادة 217 من قانون املرافع��������ات املدنية رقم 
83 لس��������نة 1969 املعدل واملادة   )13/أواًل-ب/ثانيًا1-( من 
قان��������ون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل 
تشترطان بطلب الترجيح  ان يكون بني حكمني نهائيني 
متناقض��������ني وان قض��������اء هذه الهيئة قد اس��������تقر على ان 
يكون طلب الترجيح بني  االحكام القضائية وليس بني 
الق��������رارات التمييزية وملا كانت طالب��������ة الترجيح تطلب 
ترجيح القرار التمييزي  املش��������ار اليه اعاله فان ش��������روط 
طلب الترجيح تكون غير متحققة بطلبها وعليه قرر رد 
الطلب وتحميلها  الرسم املدفوع وصدر القرار باالتفاق 

في 18/شعبان/1440ه� املواف��ق 2019/4/23م. 

)3(
 156/  الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ : 
قرار ابطال عريضة الدعوى ال يمنع من اقامة الدعوى 

مجددا . 

القرار : 

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية 
ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادية، وج��������د أن الطعن 

التمييزي مق��������دم ضمن املدة القانوني��������ة  قرر قبوله 
ش��������كاًل، ول��������دى عط��������ف النظ��������ر عل��������ى الحك��������م املميز 
وج��������د انه صحي��������ح ومواف��������ق ألحكام القان��������ون وان 
اص��������رار املحكم��������ة عل��������ى قرارها  املنق��������وض بموجب 
الق��������رار التميي��������زي املرق��������م 85/ه���������.أ.س.م/2019 في 
2019/1/14 في محله وله س��������نده م��������ن القانون الن 
املدعي/ املميز  عليه/ وزير التربية اضافة لوظيفته 
طلب ف��������ي الدعوى املحس��������ومة واملرقم��������ة 36/عقود 
حكومي��������ة/2016 صرف النظر عن املطالبة  بالفائدة 
القانونية في الجلسة املؤرخة 2016/12/20 وصدر 
ق��������رار بابطال الدعوى عن الفائدة القانونية في ذات 
الجلس��������ة وحصر دعواه  بالزام املدعى عليه/ املدير 
املفوض ملص��������رف االقتصاد لالس��������تثمار والتمويل 
اضاف��������ة لوظيفته )نفس��������ه ف��������ي الدع��������وى املنظورة- 
املمي��������ز(  بمبالغ خطابي الضم��������ان املرقمني 113 في 
2015/2/3 و122 في 2015/2/4 واس��������تحصل حكمًا 
بمبل��������غ خطاب��������ي الضمان واكتس��������ب  الحك��������م درجة 
البتات بتأييده استئنافًا وتصديقه تمييزًا لذا من 
حق��������ه طلب الزام املدع��������ى عليه بالفائ��������دة القانونية 
في الدعوى املنظورة الن  ق��������رار االبطال ال يمنع من 
اقامة الدعوى مجددًا، وان الحكم املميز الذي قضى 
بتأيي��������د الحك��������م البدائي الذي قض��������ى بالزام املدعى 
عليه  اضافي��������ة لوظيفت��������ه بالفائ��������دة القانونية 5% 
ع��������ن مبلغ خطابي الضمان انف��������ي الذكر اعتبارًا من 
تاريخ املطالبة القضائية جاء متفقًا وحكم  القانون 
قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل املميز 
رس��������م التميي��������ز، وص��������در الق��������رار باالتف��������اق في 15/

رمضان/1440ه� املوافق   2019/5/20م. 

■ يقتل زوجته بفعل تأثير الخمرة

ص��������در دس��������تور جمهوري��������ة الع��������راق لع��������ام ٢٠٠٥ ليغّير 
العدي��������د م��������ن املفاهيم القانوني��������ة التي اس��������تمرت لعقود 
طويلة  وكذلك اس��������تمرت حتى بعد أحداث ٢٠٠٣، كون ان 
النظام القانوني في ظل س��������لطة االئتالف املؤقتة ش��������هد 
 اص��������دار العديد من القوان��������ني التي لم ت��������راِع خصوصية 
البلد والتي صدرت بصورة مس��������تعجلة بسبب الظروف 
 االستثنائية التي ش��������هدها العراق حينها وقد أوضحنا 
ف��������ي الج��������زء األول من ه��������ذا املوضوع ان من اه��������م املبادئ 
 الت��������ي تناولها الدس��������تور وكان لها الدور ف��������ي بناء دولة 
القانون واملؤسسات هو مبدأ استقالل القضاء وتطرقنا 
 إل��������ى أهمية اإلصالح التش��������ريعي في ترس��������يخ هذا املبدأ 

للسيطرة على النصوص القانونية املتقاطعة معه  . 
في هذا الجزء سنتناول قانون البنك املركزي العراقي قدر 
تعل��������ق األمر بالنصوص القانونية املؤثرة في  اس��������تقالل 
القض��������اء وقد وردت في امل��������واد م��������ن )٦٣ - ٧٢( من قانون 
البنك املركزي العراقي رقم ٥٦ لس��������نة   ٢٠٠٤ والتي تتعلق 
بتاسيس واختصاصات محكمة الخدمات املالية، حيث 
كانت الصياغ��������ة القانونية لهذه  امل��������واد بعيدة كل البعد 
عن الصياغة التشريعية املعتمدة في القوانني العراقية، 
كما و  يعد نص الفقرة ٢ من  املادة )٦٤( من القانون نصًا 
غير دس��������توريًا لتأثيره على مبدأ استقالل القضاء كون 
ان هذه الفقرة اجازت  تش��������كيل املحكم��������ة من غير القضاة 
واعطت لف��������ظ القاضي الى أعض��������اء وزارة املالية بالقول 
)أم��������ا القاضيان  اآلخران فيعينهما وزير املالية.. (، فضاًل 
الى ان املادة )٦٨ ( من قانون البنك املركزي العراقي نصت 
 على ان قرارات محكمة الخدمات املالية تصدر باألغلبية، 
وهذا ي��������ؤدي كتحصيل حاصل الى تحك��������م  األعضاء من 
غير القضاة بالقرارات القضائية مما يس��������توجب تعديل 

النص للحيلولة دون التأثير على عمل  القضاء . 
إن تأس��������يس محكم��������ة مهم��������ة كمحكمة الخدم��������ات املالية 
بموج��������ب قان��������ون يتعل��������ق بجهة غي��������ر قضائي��������ة كالبنك 
 املركزي العراقي ال ينس��������جم مع ما تسعى اليه املؤسسة 
القضائي��������ة في تدعيم مبدأ اس��������تقالل القض��������اء لذا يكون 
 من األجدر تأس��������يس هذه املحكمة بموجب قانون خاص 
ومس��������تقل وصادر ع��������ن مجل��������س القضاء األعل��������ى يحدد 
 طريقة تأسيس��������ها وطريقة تعي��������ني قضاتها واألجراءات 
القضائي��������ة املتبعة أمامه��������ا والتأكيد عل��������ى اختيار كافة 
 قضاته��������ا من قب��������ل مجلس القضاء االعل��������ى وعدم تمثيل 
الجهات التنفيذية ضمن تشكيلتها منعا ألي تأثير على 

 عمل هذه املحكمة . 
كم��������ا ان امل��������ادة )٦٣( من قان��������ون البنك املرك��������زي العراقي 
ح��������ددت القرارات واألوامر الت��������ي يصدرها البنك  املركزي 
والتي يجوز الطعن فيها ام��������ام محكمة الخدمات املالية 
وق��������د وردت هذه القرارات على س��������بيل  الحصر مما جعل 
اختص��������اص املحكم��������ة اختص��������اص ضي��������ق ينحصر في 
بع��������ض القرارات التي تصدر عن البن��������ك  املركزي العراقي 
وهذا يتعارض مع مبدأ تخصص القضاء كون ان البنك 
املركزي يصدر العديد من  القرارات ازاء املؤسسات املالية 
فيج��������ب ان يكون اختصاص املحكمة اختصاص ش��������امل 
ك��������ي ال يك��������ون هناك  ق��������رارات تص��������در عن البن��������ك املركزي 
العراقي محصنة م��������ن الطعن الن ذلك يتعارض من نص 
املادة ) ١٠٠   ( من الدس��������تور التي منعت تحصني اي قرار 

إداري من الطعن . 
علي��������ه ول��������كل ما تق��������دم نج��������د ان النصوص الت��������ي وردت 
في قان��������ون البنك املرك��������زي العراقي واملتعلق��������ة بمحكمة 
 الخدمات املالية يجب اس��������عافها باإلصالح التش��������ريعي 

النها تعتبر خرقًا الستقالل القضاء 
وان الحل األمثل  لتالفي ذلك هو 
تش��������كيل املحكمة بموجب قانون 
خ��������اص وان تك��������ون م��������ن ق��������اض 
منف��������رد او هيئة قضائية محددة 
 من مجلس القضاء االعلى دعما 
وترسيخا ملبدأ استقالل القضاء 
م��������ع تعطي��������ل كاف��������ة النص��������وص 
الواردة في  قانون البنك املركزي 
العراقي املؤثرة ف��������ي تعزيز  هذا 

املبدأ. 
  القاضي أريج خليل

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة

اإلصالح التشريعي واستقالل القضاء   

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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 )24( حكما باإلعدام و)16( بالمؤبد في ذي قار خالل ثالثة أشهر

دار القضاء في اليوسفية خففت عن كاهل السكان وأنجزت العديد من األعمال
بغداد/ إيناس جبار  

افتتح مجل��������س القضاء األعل��������ى منتصف 
الع��������ام املاضي مبنى ضم مجمعًا للمحاكم 
جنوب��������ي العاصم��������ة  وه��������و دار القضاء في 
اليوسيفية بعد أن كانت تابعة إلى محاكم 
املحمودي��������ة ما س��������اهم ف��������ي التخفيف  من 
عبء املواطنني في املراجعة وتقليل الزخم 

الحاصل على املحاكم القريبة. 
وع��������ن أهمي��������ة ه��������ذه ال��������دار أج��������رت جريدة 
"القضاء" جولة في أروقة املحكمة والحظت 
املراسلة  االنس��������يابية في العمل واالرتياح 
الذي أبداه املراجعون مّمن كانوا يتحملون 
مش��������قة الذهاب الى  مناطق أخرى من أجل 

الخدمات القضائية. 
ويتح��������دث القاضي عم��������اد عبدالله رئيس 
مجم��������ع دار القضاء في اليوس��������فية انه "في 
القض��������اء  دار  افتت��������اح  2018/4/29  ج��������رى 
في اليوس��������فية وهو مجمع يشمل محاكم 
الش��������خصية  ومحاكم  الب��������داءة واألح��������وال 
قضائ��������ي  وب��������كادر  والجن��������ح  التحقي��������ق 

متكامل". 
ويوضح القاضي أن "املحاكم املذكورة تقوم 
بالفصل في املنازع��������ات املدنية والجزائية 
بني  الخص��������وم"، وعّد "افتت��������اح دار القضاء 
في ناحية اليوس��������فية انجازا كبيرا يسهم 
في تسهيل خدمة  أهالي اليوسفية ويرفع 
عن كاهله��������م املعاناة ويخفف عنهم العبء 
ال��������ذي كان��������وا يتكبدونه س��������ابقا من  خالل 
مراجعتهم املحكمة في قضاء املحمودية". 

ويواص��������ل انه "خالل عم��������ل دار القضاء في 

اليوسفية على مدار الفترة املاضية نظرت 
املحكم��������ة  املئات م��������ن الدع��������اوى الجزائية 
واملدنية والحجج وت��������م الفصل فيها وفق 

القان��������ون حيث يغط��������ي عم��������ل  دار القضاء 
مناطق شاس��������عة م��������ن ناحية اليوس��������فية 
وهي مناطق اليوسفية وصدر اليوسفية 

وتش��������مل  العش��������رات من األحي��������اء والقرى" 
الفتا إل��������ى أن "الطابع األع��������م للمنطقة هو 
الطابع العشائري إذ أن  اغلب املناطق هي 

مناطق زراعية باس��������تثناء مركز الناحية، 
واملالح��������ظ ان هن��������اك تعاون��������ا كبي��������را  بني 
العشائر والس��������ادة مدير الناحية ورئيس 
املجلس البلدي والدوائر الخدمية األخرى 
مع  املحكمة ما انعكس على س��������رعة حسم 

اغلب القضايا املدنية والجزائية".  
ويشير القاضي إلى أن "املحكمة وان كانت 
ف��������ي منطقة بعيدة ع��������ن محافظة بغداد اال 
أنه��������ا وبفض��������ل  توجيهات معالي الس��������يد 
رئي��������س مجل��������س القضاء األعل��������ى املحترم 
واإلشراف املباش��������ر من قبل السيد  رئيس 
محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
ت��������م اعتماد النظ��������م االلكتروني��������ة في عمل 
الطباع��������ة  اعتم��������اد  خ��������الل  املحكم��������ة  م��������ن 
االلكتروني��������ة ف��������ي جميع أعم��������ال املحكمة 
وكذلك اعتماد نظام األرش��������فة  االلكترونية 
في حفظ كافة األوليات ومنها القس��������امات 
ال��������زواج  وعق��������ود  والحج��������ج  الش��������رعية 
باإلضافة  إلى اعتم��������اد نظام عقود الزواج 
االلكتروني��������ة بع��������د ان ت��������م رب��������ط املنظومة 
بالكامل وت��������م إعداد  املوظف��������ني وتدربيهم 

على النظام املذكور". 
ويلفت عبد الله إلى انه "محكمة التحقيق 
حس��������مت خالل الفصل الثاني لهذه السنة 
حوال��������ي )354(  دع��������وى جزائية وحس��������مت 
اغلب دعاوى املوقوفني بينما كانت نسبة 
الحس��������م في الدع��������اوى املدنية  والش��������رعية 
حوال��������ي 90 باملئ��������ة بينم��������ا س��������جلت عقود 
ال��������زواج أكثر م��������ن 382 عق��������د زواج وبلغت 
 القس��������امات الش��������رعية حوالي مئة وتسعة 

قسامات باإلضافة العديد من الحجج". 

وعن طبيعة القضايا الواردة يبني القاضي 
ان "الدعاوى التي س��������جلت ل��������دى املحكمة 
فان الدعاوى  املدني��������ة منها اغلبها تتعلق 
باألراضي الزراعية وهي دعاوى التجاوز 
والغصب واجر املث��������ل  والتمليك واملتعلقة 
بالري واالس��������تصالح الزراعي، أما دعاوى 
األحوال الشخصية فهي تتعلق  بتصديق 
الزواج واثبات النسب وبالنسبة للحجج 
فه��������ي تتعلق بحج��������ج الوصاي��������ة والبلوغ 
والقيمومة  والوالدة والقسامات الشرعية، 
وفيما يتعل��������ق بالدع��������اوى الجزائية فهي 
على األغلب تتعلق  باملش��������اجرات بس��������بب 
األراضي الزراعي��������ة والتجاوزات الحاصلة 

عليها وعلى مشاريع اإلرواء". 
ولفت إل��������ى أن "املحكمة مس��������تمرة بتقديم 
ناحي��������ة  ملواطن��������ي  القضائي��������ة  الخدم��������ة 
اليوس��������فية وبم��������ا ينس��������جم  وتوجيه��������ات 
مجلس القضاء األعلى في تحقيق العدالة 
وس��������رعة حس��������م القضاي��������ا املعروضة إمام 

 املحكمة".  
م��������ن جانبه، يؤكد املواطن علي جاس��������م أن 
"افتتاح املحكمة س��������هل على الس��������كان في 
اليوس��������فية  واملناطق التابعة لها، وخفف 
الكثير عن كواهله��������م كزحمة الطرق وبعد 
املحكمة س��������ابقا كذلك  س��������اهم في تخفيف 
الزحام على املوظف وعلى املواطن املراجع 
السيما ان األخير غالبا ما يأتي  مصطحبا 
عائلت��������ه ولدي��������ه العدي��������د م��������ن املراجع��������ات 
للمحكمة في ما يخص عقود زواج ألفراد 
العائل��������ة  وكذلك معامالت تخص األراضي 

الزراعية". 

ذي قار / غسان مرزة

التقري��������ر  أرق��������ام  "القض��������اء"  تنش��������ر 
الثان��������ي في  الفصل��������ي  اإلحصائ��������ي 
ذي  اس��������تئناف  محكم��������ة  رئاس��������ة 
ق��������ار  االتحادي��������ة ومحاك��������م األحوال 
الش��������خصية التابع��������ة لها لألش��������هر 

)نيسان – ايار- حزيران(. 
وذك��������رت إحصائية رس��������مية أن عدد 
عق��ود الزواج بلغ )3941( عقدا بينما 
بل��������غ مجم��������وع  املعام��������الت املنج��������زة 
محكم��������ة  س��������جلت  بينم��������ا   ،)6302(
الناصرية  في  الش��������خصية  األحوال 
سجلت  املرتبة األولى في عدد عقود 
ال��زواج والبال���غ عدده����������ا )1454( في 
وقت بلغ عدد حجج  الوصاية )101( 
والقسامات )341( فيما بلغ مجموع 

املعامالت املنجزة )2157(. 
محكم��������ة  أن  اإلحصائي��������ة  وذك��������رت 
األح��������وال الش��������خصية في الش��������طرة 
س��������جلت املرتب��������ة الثاني��������ة ف��������ي عدد 
 )600( البال���غ��������ة  ال����������زواج   عق��������ود 
بينم��������ا بلغ ع��������دد حج��������ج الوصاية 

)31( والقس��������امات )135( فينما  بلغ 
مجموع املعامالت املنجزة )1033(. 

وأفاد مراس��������ل القضاء ف��������ي ذي قار 
بأن هن��������اك العديد من الجهات التي 
ت��������درس ه��������ذه اإلحصائي��������ات مث��������ل 
 منظمات املجتمع املدني واملفوضية 
العلي��������ا لحق��������وق اإلنس��������ان ومنظمة 
األمم املتح��������دة ومؤسس��������ات  الدولة 
كوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
والقض��������اء متمثال بمكات��������ب البحث 
االجتماع��������ي، وذل��������ك  لغ��������رض وضع 
املش��������كالت  ملعالج��������ة  س��������تراتيجية 
والوق��������وف عل��������ى األس��������باب الدافعة 

لها. 
مكت��������ب  ان  اإلحصائي��������ة  وذك��������رت 
التحقي��������ق القضائي ف��������ي الناصرية 
خالل الفص�����ل الثان�������ي سجل   )2555( 
قضي��������ة واردة بينم��������ا بل��������غ مجموع 
وبنس��������بة  قضي��������ة   )2644( الحس��������م 

حس������م بلغ�������ت   )97%(. 
الجدول اإلحصائي يشير في أرقامه 
للفصل الثاني إلى أن محكمة بداءة 
الناصري����ة قد  حسم���ت )729( دعوة 

من اصل )966( دعوة وبنسبة حسم 
بلغ��������ت )%82(، أما محكم��������ة الجنح 
 في الناصري����ة فقد حس��������م���ت )664( 
دعوة من اصل )900( دعوة وبنسبة 

حس�������م  بلغ������ت )86%(. 
أن  اإلحصائ��������ي  التقري��������ر  واوض��������ح 
محاك��������م التحقي��������ق ف��������ي الناصري��������ة 
قد حس��������مت )3211( دعوة من  اصل 
الوارد البالغ )3659( دعوة وبنسبة 

حسم )89 %(. 
الصادرة  األح��������كام  التقري��������ر  وب��������ني 
للفترة نفس��������ها،  الجزائية  للمحاكم 
الفتا إلى أن الهيئة الجزائية  األولى 
قد اص��������درت )24( حكم��������ا باإلعدام، 
و)16( حكم بالس��������جن املؤبد، و)43( 
بالحب��������س،  و)167( باإلفراج ، بينما 
بلغ مجموع األحكام للهيئة نفسها 

هو )454( حكما. 
بينما بلغ مجموع األحكام املتنوعة 
الصادرة م��������ن الهيئتني الجنائيتني 
األول��������ى والثانية ومحكم��������ة  الجنح 
ومحكم��������ة األح��������داث خ��������الل الفت��������رة 

نفسها )3107( حكما. 

بعد عام على افتتاح احملكمة.. 

بغداد/ عالء محمد

تأس��������س املعهد القضائي بموجب القانون املرقم 
)33( لس��������نة 1976 ويه��������دف الى إعداد أش��������خاص 
مؤهل��������ني  لتول��������ي الوظائف القضائي��������ة من قضاة 
وأعضاء ادعاء عام وكذلك رفع املستوى القانوني 
للعامل��������ني ف��������ي دوائ��������ر  الدولة الرس��������مية وش��������به 
الرس��������مية. وانضم املعهد القضائ��������ي الى مجلس 
القضاء االعلى بموجب القانون رقم   )70( لس��������نة 

2017 بعد أن كان تابعًا الى وزارة العدل. 
وتقول مدير عام املعه��������د القضائي نهلة حمادي 
إنه "ومنذ انضمام املعه��������د القضائي الى مجلس 
القضاء  االعلى اخذ ه��������ذا الصرح األكاديمي على 
عاتقه املس��������ؤولية العظيم��������ة واملهمة التي تمثلت 
باختي��������ار النخ��������ب  القضائية للمس��������تقبل على يد 
امهر األساتذة املختصني وذوي الشأن القانوني 
واملحاضري��������ن ف��������ي املعهد  وبالتعاق��������ب على مدار 

تلك السنوات املاضية".  
وأضافت حمادي أن "املعهد القضائي يعمل على 
إع��������داد وتأهيل ك��������وادر قضائية كف��������وءة تحترف 
العم��������ل  القضائي وتؤمن بقيم اس��������تقالل القضاء 
وس��������يادة القان��������ون بعد ان ش��������هد تقدمًا ملحوظًا 
وخط��������وات ايجابي��������ة واضح��������ة  عل��������ى الجانب��������ني 
الدراسي والتدريسي لتطوير املناهج التدريسية 
للدورات التي تقام ملؤسس��������ات الدولة"، الفتة  إلى 
أنه "يس��������عى ال��������ى توفير بيئ��������ة تعليمي��������ة تواكب 
املس��������تجدات العلمي��������ة وتنمي الق��������درات البحثية 
للقضاة في مج��������ال  عملهم من خالل االس��������تعانة 
بالخب��������رات والتج��������ارب الدولي��������ة واملحلية وبناء 
ص��������رح علمي متمي��������ز س��������مته الدراس��������ة  النظرية 

املقترنة بالتطبيق العملي". 
وتابعت أن "املعهد القضائ��������ي نظم دليل الدورات 
التدريبي��������ة لس��������نة 2019 وال��������ذي تضم��������ن دورات 
قانونية  وادارية وحس��������ابية عدة ملوظفي مجلس 
القض��������اء األعل��������ى ووزارات الدول��������ة كافة فضال عن 
اقام��������ة ع��������دد كبي��������ر من  ال��������دورات ألقس��������ام مجلس 

القضاء األعلى ووزارات الدولة". 
وأشارت إلى أن "التطلعات املستقبلية لعمل املعهد 
هي رفد الس��������احة القضائية بالك��������وادر القضائية 
الكف��������وءة  والقانونية بعد تعاون املعهد القضائي 
م��������ع كل الجهات الت��������ي تهدف إلى تطوي��������ر العمل 
القضائ��������ي والقانون��������ي  ومنه��������ا وزارة التخطي��������ط 
ووزارة التعلي��������م العالي والبح��������ث العلمي ووزارة 
الداخلي��������ة اضافة ال��������ى املفوضية العلي��������ا  لحقوق 
االنسان واللجنة الدولية للصليب االحمر ومعهد 

راؤول واينبرغ". 
وحول الشروط املتبعة للقبول في املعهد القضائي 
بين��������ت مدير عام املعهد القضائي نهلة حمادي أن 
"االلية  املتبعة لش��������روط التقدي��������م والقبول قد نص 
عليه��������ا قانون املعه��������د القضائي رقم )33( لس��������نة 
1976 في املادة )7(  منه حيث يتم فتح باب القبول 
في بداية كل س��������نة وملدة ش��������هر واح��������د يتم خالله 
تحدي��������د موعدا لبدأ فت��������ح باب  القب��������ول وانتهائه 
ويعل��������ن الكتروني��������ًا عب��������ر موقع مجل��������س القضاء 
االعل��������ى واملعه��������د القضائ��������ي عن طريق اس��������تمارة 
 الكتروني��������ة تفتح داخ��������ل املوقع يتم س��������حبها من 
قب��������ل املتقدم ويتم مراجعة املعهد بعد ذلك إلكمال 
االجابات اما  املدة الدراس��������ية في املعهد القضائي 
فهي سنتان يتلقى فيها الطالب التدريب العملي 

في املحاكم صباحًا  والدراسة النظرية مساء" . 

مديرة المعهد القضائي: نسعى لتوفير بيئة علمية تواكب المستجدات

■ مبنى المعهد القضائي وسط بغداد

■ عام على افتتاح محكمة اليوسفية.. عدسة/ محمد سامي 

■ محكمة استئناف ذي قار تعلن احصائيات عملها لثالثة اشهر
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ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

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

الكسوة القضائية

القاضي ناصر عمران

ملوض��������وع الجرائ��������م االلكتروني��������ة أهمي��������ة خاصة 
نظرا ألنه��������ا وليدة الثورة املعلوماتية والتي نجم 
عنه��������ا تحوالت  اقتصادية واجتماعية ما ادى الى 
بزوغ فجر جديد من مجتم��������ع املعلومات, وتزايد 
اس��������تخدام الحاس��������وب كأداة  للتخزي��������ن ومعالجة 
واسترجاع املعلومات وكمعاون هام في عمليات 
التصمي��������م والتصنيع والتحك��������م واالدارة  وتطور 
تطبيقاتها م��������ن اداء بعض العمليات الحس��������ابية 
ال��������ى اداء الخدمات في مجاالت عدي��������دة كالتعليم 
 والتشخيص الطبي وتسهيل املعامالت والخدمات 
البنكية والحجز اآللي لنقل االشخاص والبضائع 
وبذل��������ك لم  يعد هناك مجال س��������واء كان تجاريا او 
اقتصادي��������ا او صناعي��������ا اال وتتدخل الحاس��������بات 
وتقنياته��������ا وتأخ��������ذ دورا  رئيس��������يا ف��������ي اعمال��������ه 
وتطوي��������ر الخدم��������ات التي يقدمه��������ا وبذلك أصبح 
العال��������م اش��������به بقري��������ة صغيرة تجمع��������ه مجموعة 
 حاسبات وبمختلف األنظمة املعلوماتية واصبح 
بإمكان الفرد من خالل شاش��������ة حاس��������وبه تخطي 
الح��������دود  والوص��������ول ال��������ى املعلوم��������ة او ش��������راء ما 
يحتاجه, وبالتالي اصبح اضافة الى ما جلبه من 
نفع للبشرية لكن  حصل هناك اختراق لهذا النظام 
ا ماكان يخص  وارتكاب الجرائم من خالله س��������واء
االفراد وتك��������ون اما  باختراق خصوصيتهم او من 
خالل املساس بسرية املعلومات والحياة الخاصة 
بهم واالساءة اليهم بها او  من خالل االعتداء على 
النظام ذاته وس��������رقة محتويات��������ه وحصلت دوليا 

انتهاكات مختلفة وبعدة صور. 
ا    واذا م��������ا رجعنا الى التش��������ريعات النافذة س��������واء
عل��������ى املس��������توى املحل��������ي او الدولي وم��������دى كفاية 
االنظم��������ة العقابي��������ة  ملالحقة تل��������ك الجرائم نجد ان 
هن��������اك صعوبات عدة تواجهن��������ا وذلك الن النظام 
املعلومات��������ي اليزال يكتنف��������ه  الغموض وبمجاالت 
مختلفة وخصوصا في الناحية القانونية بسبب 
تعدد اس��������تخدامات تقنيات الحاس��������وب  ووسائل 
االتصال الحديثة وظهور حالة الفراغ التشريعي 
التي تتطلب تدخل املشرع للتصدي لهذه األنماط 
 املس��������تحدثة من الجرائم املعلوماتية الن ذلك ادى 
الى ان هذه االفعال التي لم تجد نصوص تجرمها 
او  تتصدى لها ما ادى الى ارتكاب تلك الجرائم دون 
خوف من العقاب او رادع س��������يما وان مرتكبي تلك 
الجرائم  هم ليس��������وا ممن يرتك��������ب الجرائم العادية 
وباالمكان اال يترك اثرا م��������ن خالل التطور الكبير 
ال��������ذي واكب تلك  االنظمة وس��������هولة اس��������تخدامها 
حيث اصب��������ح الجاني يتمكن من تخزين البيانات 
املتعلقة بنشاطه االجرامي في  دولة واستخدامها 
من دولة اخرى وبامكانه محو اثار وعالمات تلك 
الجرائم بسهولة هذا من جهة النظام  العقابي بل 
اصبح حتى النظام االجرائي ووس��������ائل التحقيق 

قاصرة عن تحقيق ماهو مطلوب. 
  فاالجراءات التقليدية في التحقيق من التفتيش 
واس��������تجواب املتهم وانتداب الخبراء ومناقش��������ة 
الش��������اهد هي  االخ��������رى قاصرة ع��������ن مواكبة هذا 

التط��������ور اذ اصبح لزاما على االجهزة القضائية 
ان تك��������ون ق��������ادرة عل��������ى التعام��������ل  مع االوس��������اط 
االلكتروني��������ة والفض��������اء املعلومات��������ي لتصل من 
خالل جمع االدلة التي تس��������هم في الوصول الى 

 الحقيقة واثبات او نفي الجريمة عن املتهم.    
ول��������دى تتب��������ع الجه��������ود الدولي��������ة ف��������ي مكافحة 
الجريم��������ة االلكتروني��������ة نج��������د ان املواجهة تمت 
بعدة اتجاهات فتارة يقوم  املش��������رع على حماية 
البيان��������ات املتعلق��������ة بالحي��������اة الخاص��������ة وتارة 
اخ��������رى يق��������وم عل��������ى حماية ح��������ق املؤل��������ف على 
 البرامج التي يبتكرها وقواعد البيانات امللكية 
الفكري��������ة للمصنفات الرقمي��������ة اال ان النصوص 
املتناثرة هن��������ا  وهناك قد اضعفت م��������ن امكانية 
صياغة نظري��������ة عامة للحماية الجنائية لتقنية 
املعلوم��������ات بص��������ورة عام��������ة  وبالتالي تش��������تيت 
الجهود بش��������أن ادراك كنه هذه الظاهرة وتوفير 
االدوات الناجح��������ة ملكافحتها, واذا كان  املجتمع 
العرب��������ي عام��������ة والعراقي خاصة ل��������م يتأثر بعد 
بشكل ملموس بمخاطر هذا النمط من الجرائم 
ف��������ان  خطر ه��������ذه الجرائ��������م في ه��������ذه املجتمعات 
يكون بيئة نشطة باعتبار عدم جاهزية االنظمة 
التشريعية والتقنية  واالدارية كافية ملواجهتها 
باملس��������توى الكافي ان لم تكن مغيبة او معدومة 
مقارن��������ة بال��������دول العاملية وامري��������كا  التي تعتبر 
م��������ن اخطر الجرائ��������م وقد تزاي��������دت ونمت خطط 

والتشريعات في مكافحتها.  

مدى فاعلية أحكام القانون الجنائي 
لمواجهة الجرائم االلكترونية

القاضي علي كمال  

يع��������رف اإلكراه املعنوي بأن��������ه "ضغط أو 
تهديد يوج��������ه إلى ش��������خص، يخلق فيه 
حالة نفس��������ية من الخوف والفزع.  فيقدم 
عل��������ى ارت��������كاب جريمة ليدفع عن نفس��������ه 
خط��������ر ه��������ذا الضغ��������ط أو التهدي��������د". وقد 
تكل��������م املش��������رع العراق��������ي عن  اإلك��������راه في 
قان��������ون العقوبات. إذ نص��������ت املادة )62( 
من��������ه، عل��������ى اإلك��������راه بوصف��������ه مانعًا من 
موانع املس��������ؤولية  الجزائية، تنتفي معه 
املس��������ؤولية الجزائية للمكَره، بقولها "ال 
يس��������أل جزائيًا من أكرهت��������ه على ارتكاب 
الجريم��������ة  ق��������وة مادي��������ة أو معنوي��������ة ل��������م 
يستطع دفعها"، وقد حدد الفقه الجنائي 
ش��������رطني لتحقق اإلكراه املعنوي، وهما 
عدم  اس��������تطاعة دفع القوة املعنوية، وأن 

تكون تلك القوة غير متوقعة. 
  وف��������ي نط��������اق الوظيف��������ة العام��������ة يحدث 

كثيرًا، أن يقوم الرؤس��������اء بتوجيه أوامر 
مخالفة للقانون إلى مرؤوس��������يهم،  تمثل 
إذا ماتم تنفيذها جرائ��������م يعاقب عليها 
انضب��������اط  قان��������ون  كان  وإذا  القان��������ون. 
موظف��������ي الدولة والقط��������اع العام   )رقم 19 
لس��������نة 1991 املعدل( قد ح��������دد في املادة 
)4/ثالثًا( منه، كيفية تعامل املوظف مع 
األمر املخال��������ف  للقانون، بأن يبني كتابة 
وجه املخالفة وال يلتزم بتنفيذها إال إذا 
أكده��������ا الرئيس وعندئ��������ذ يكون الرئيس 
هو  املسؤول عنها، فأن واقع األمر يكشف 
لن��������ا خالف ذل��������ك. إذ أن س��������طوة الرئيس 
في دائرته،وخوف املوظفني  من تعس��������ف 
اإلدارة تجاههم يمنعه��������م من التصريح 
كتاب��������ة بمخالفة أوام��������ر الرئيس ألحكام 

القانون. 
وكثي��������ر م��������ن الرؤس��������اء ال يقب��������ل أن يبني 

ف��������ي  املخالف��������ة  وج��������ه  كتاب��������ًة  املوظ��������ف 
أوامره. وق��������د تطال ذلك املوظف  عقوبات 
مقنعة،تظهر في ص��������ورة نقل أو تجريد 
من موقع إداري تحت غطاء )مقتضيات 
املصلحة العامة(.  إن إرادة املوظف املكَره 
على تنفيذ األوامر املخالفة للقانون هي 
إرادة غير حرة )إرادة معتلة( تتشكل في 
 أجواء مش��������حونة بالخ��������وف، وعدم الثقة 
بالضمان��������ات الت��������ي وضعته��������ا القوانني 
لحمايته م��������ن تعس��������ف اإلدارة أو تهديد 
 الغير. وتتنوع صور اإلكراه املعنوي على 
املوظفني بتعدد الجهات التي تفرضها، 
فت��������ارة تك��������ون م��������ن الرؤس��������اء  وتتمث��������ل 
بالتهدي��������د بالنقل إلى أماك��������ن نائية، أو 
التجريد م��������ن املنصب اإلداري، أو تأخير 
الع��������الوة والترفيع، أو  ف��������رض العقوبات 
االنضباطي��������ة وغي��������ر ذلك كثي��������ر. وتكون 

تارة أخرى من قبل جهات خارج الوسط 
الوظيفي،  كأن يلج��������أ املقاول إلى تهديد 
املهن��������دس املقيم، بالقت��������ل أو خطف أحد 
أبنائه إذا لم يؤيد بأن املش��������روع قد نفذ 
على  وفق املواصفات، خالفا للحقيقة. أو 
كأن ُيه��������دد فاحص املختبر بالقتل إذا لم 
يؤيد بأن البضاعة املجهزة  للدولة كانت 
على وف��������ق املواصفات. خالف��������ا للحقيقة 

وغير ذلك كثير. 
وألج��������ل تحري��������ر إرادة املوظ��������ف من تلك 
القي��������ود التي تكبله��������ا، البد م��������ن تفعيل 
الضمانات الت��������ي منحها القانون له  وان 
تراعي كافة الجهات اإلدارية والقضائية 
تلك الضمانات عند نظرها فيما ينسب 
إل��������ى املوظ��������ف، بع��������د  التحقق م��������ن توفر 
شروط اإلكراه. وأهم تلك الضمانات هي 
انتف��������اء )املس��������ؤولية الجزائي��������ة( عنه، أو 

اعتبار ذلك  س��������ببًا من )أسباب اإلباحة( 
عل��������ى وفق الش��������روط املنص��������وص عليها 
ف��������ي امل��������ادة )40( م��������ن قان��������ون العقوبات. 
 وف��������رض العقوب��������ات الصارم��������ة بحق كل 
م��������ن يهدد موظفًا أو مكلفًا بخدمة عامة، 
على وفق األحكام املنصوص  عليها في 
املواد )229-232( من قان��������ون العقوبات، 
والق��������رارات التش��������ريعية املتعلق��������ة به��������ذا 
املوض��������وع.وأن تأخ��������ذ  محاك��������م )قض��������اء 
املوظفني( دوره��������ا في إلغ��������اء العقوبات 
)املقنع��������ة( بحق املوظفني، إذا ماتأيد لها 
ع��������دم وجود  مس��������وغ قانون��������ي لفرضها. 
وقب��������ل ذل��������ك كل��������ه ينبغي إص��������الح )بيئة 
العمل اإلداري(، وإشاعة أجواء الثقة بني 
أوساط  املوظفني بكفاية الضمانات التي 
وضعها القان��������ون لحمايته��������م عند أداء 

أعمالهم على الوجه القانوني السليم.    

القاضي عامر حسن شنتة

اإلكراه المعنوي على الموظفين
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تش��������كل الش��������كلية املظهرية احد أه��������م متبني��������ات األنظمة 
القضائي��������ة ذات الج��������ذور االنجل��������و سكس��������ونية فاملظه��������ر 
 الش��������كلي للقضاة وحس��������ب الرؤية القضائي��������ة االنجليزية 
املعتمدة على نظام السوابق القضائية واملحاطة بالهالة 
 الش��������كلية ملظهر املحاكمات املميزة يشكل حالة من الهيبة 
والس��������لطة واس��������تقرار ذهن��������ي للمتلقي والناظ��������ر لتهيئة 
 مداركه الحس��������ية والنفس��������ية ازاء املش��������هد الوقر للمحكمة 

وللقضاة. 

 وتش��������كل الكس��������وة الخاصة والتي يت��������م ارتدائها من قبل 
القضاة الصورة االكثر مهاب��������ة ووقارًا لقد اصبح الثوب 
 او الرداء أس��������ود اللون هو الزي الرس��������مي املتعارف عليه 
لتمييز القضاة ع��������ن غيرهم ويعتقد ان هذا التقليد يجد 
 تجذره التاريخي منذ حوالي سبع مائة عام في انجلترا 
وتحديدا كما يرى املؤرخون في عهد امللك ادوارد  الثاني 
فخ��������الل تلك الحقبة التاريخية، كان الزي موحدًا للقضاة 
وكم��������ا هو معروف فان لكل وظيف��������ة او مهنة في  انجلترا 
ش��������كلية مظهري��������ة معين��������ة اس��������تطاعت هذه الش��������كلية ان 
تنقش في البصر والبصيرة االنجليزية معايير  التمايز 
ب��������ل ان املظهر كان مرافقا ل��������ذوي املهنة حتى خارج عمله 
فلم يقتصر ارتداء الث��������وب أو العباءة في  قاعات املحكمة 
ب��������ل كان القاضي يرت��������دي العباءة في مناس��������بات عديدة 
وبخاصة املناس��������بات الرسمية والزيارات  التي كان يقوم 

بها وبخاصة الى الديوان امللكي. 
  وكان ل��������ون ث��������وب القاض��������ي يأت��������ي عل��������ى ثالث��������ة أل��������وان: 
البنفس��������جي خالل فصل الصيف، األخضر لفصل الشتاء، 
 والقرم��������زي للمناس��������بات الخاصة فلكل فص��������ل لونه الذي 
يتناس��������ب مع ذائقة فنية تشير الى رقي االختيار ودالالته 
 النفس��������ية. وفي الغال��������ب يتلقى القضاة الث��������وب كجزء من 
منحة امللك. ودخلت التغيي��������رات على اللون ومكان  ارتداء 
الثوب بفعل تطورات املراحل الزمنية حيث يعتقد أن آخر 
ظه��������ور للثوب أخض��������ر اللون كان في ع��������ام   1635م. وكانت 

التوجيهات الجديد قد اقترحت على القضاة ارتداء ثوب 
أس��������ود مع الفراء خالل فصل الش��������تاء  وثوب بنفسجي أو 
قرمزي اللون خالل فصل الصي��������ف. ويعتقد املؤرخون أن 
االنتقال الرتداء الثوب األس��������ود  قد ترّسخ واصبح تقليدًا 
بع��������د وف��������اة امللكة ماري ع��������ام 1694م، فيما ُيش��������ير آخرون 
إلى ارتباط اللون األس��������ود  بوفاة امللك تشارلز الثاني عام 

1685م كبداية لهذا التقليد.  
وقد اتخ��������ذت التطورات واملب��������ادئ التوجيهية التي أمرت 
القضاة ارتداء ثوب أسود اللون في منتصف القرن  الثامن 
عش��������ر امليالدي وهو امر الفت للنظر حيث ارتدى القضاة 
اإلنكليزيون رداًء مكونًا من وش��������اح أس��������ود  اللون وغطاء 
قرمزي عن��������د الحكم في القضايا الجنائي��������ة، أما القضايا 
املدني��������ة فغالب��������ا ما ارتدوا رداًء أس��������ود الل��������ون  من الحرير 
وهي نقلة مهمة باتس��������اق لون الوشاح القضائي بطبيعة 
عم��������ل القاض��������ي وبالتأكيد ان ذلك لم يأت م��������ن  فراغ وانما 
من نظ��������ره تجمع بني طبيع��������ة العمل وال��������رداء املخصص 
له وتأثي��������ر اللون في املش��������اهد او املتلق��������ي  فثقافة املظهر 
وطبيعة الل��������ون وتأثيره لها حضور كبي��������رة في االعراف 
القضائي��������ة الش��������كلية االنجليزي��������ة، يق��������ول  عال��������م النف��������س 
اردتش��������ام: ان تأثير اللون في اإلنس��������ان بعي��������د الغور، وقد 
أجري��������ت تجارب ع��������دة بينت أن اللون يش��������عر  بالبرودة أو 
الحرارة أو يشعر بالسرور والكآبة بل يؤثر في شخصية 
اإلنس��������ان ونظرته للحياة. وبسبب تأثير  اللون في أعماق 

النفس اإلنس��������انية فقد أصبحت املستش��������فيات تستدعي 
األخصائي��������ني القت��������راح لون الج��������دران الذي  يس��������اعد أكثر 
في ش��������فاء املرضى وكذلك املالبس ذات األلوان املناس��������بة 
وق��������د بينت التجارب أن اللون األصفر  يبعث النش��������اط في 
الجه��������از العصبي أم��������ا األرجواني فيدعو إلى االس��������تقرار 
واللون األزرق يش��������عر اإلنس��������ان  بالب��������رودة عكس األحمر 
الذي يش��������عر بال��������دفء ووصل العلماء إل��������ى أن اللون الذي 
يبعث السعادة وحب الحياة  والبهجة هو اللون األخضر 
لذلك أصبح اللون املفضل ف��������ي غرف العمليات الجراحية 
وغ��������رف املمرض��������ني  واملمرضات ولعل الس��������بب الرئيس��������ي 
ف��������ي اعتماد اللون االخضر في كتاب��������ة القرارات القضائية 
هو التنس��������يق بني  الشفاء الجس��������دي من العلل واالمراض 
والشفاء النفسي في تحقيق العدالة ويضاف الى مميزات 
اللون  االخض��������ر فهو يريح البصر ألن الس��������احة البصرية 
ل��������ه اصغر من الس��������احات البصرية لباق��������ي األلوان..كما أن 
 طول موجته وس��������طي فليس��������ت بالطويله كاللون األحمر 
وال بالقصيرة كاألزرق. وم��������ن الطريف ذكر التجربة  التي 
تمت في لندن على جسر )بالك فرايار( الذي يعرف بجسر 
االنتح��������ار ألن أْغَلب حوادث االنتحار تت��������م  فوقه حيت تم 
تغيير لونه األغبر القاتم إلى اللون األخضر الجميل مما 

سبب انخفاض حوادث االنتحار  بشكل ملحوظ.. 
  ول��������م يقتص��������ر ارت��������داء الث��������وب القضائ��������ي على املس��������احة 
الجغرافي��������ة للمملكة املتحدة البريطانية فقد دأب القضاة 

 االنجلي��������ز عل��������ى ارت��������داء الث��������وب القضائ��������ي عن��������د ت��������رأس 
املحاكمات املدنية والجنائية في املس��������تعمرات األمريكية، 
 ونقلوا هذا التقليد إلى األمريكان. وبعد أن نجحت الثورة 
األمريكية في اإلطاحة باالستعمار البريطاني  وتأسيس 
حكومة أمريكية، واصل القضاة ارتداء العباءة الس��������وداء 
والش��������عر املس��������تعار األبي��������ض تقلي��������دا للقض��������اة  اإلنجليز 
خالل فترة استعمارهم. واستمر قضاة الواليات املتحدة 
بارتداء الثوب األس��������ود في قاعة املحكم��������ة  على الرغم من 
عدم وجود قاعدة تنص على ذلك فقد اعتبر الحفاظ على 

ارتداء العباءة نوعا من السلطة  والهيبة للقاضي. 
ول��������م يقتصر ارتداء الثوب األس��������ود على قض��������اة إنجلترا 
وأمري��������كا فقط، بل أصبح تقلي��������دا عامليا يتبعه العديد من 
 قض��������اة ال��������دول املختلفة حتى بع��������ض ال��������دول العربية في 
الش��������رق األوس��������ط ونرى بان املساحة الش��������كلية في العمل 
 القضائي س��������واء ف��������ي البن��������ى التحتية للعم��������ل القضائي 
املتمثل��������ة بدور القض��������اء والتي البد وان تك��������ون في مظهر 
 هندس��������ي واحد ينتج��������ه متخصصون بش��������كل يتالءم مع 
طبيع��������ة العم��������ل القضائي مس��������تفيدين م��������ن تجربة الدول 
االكث��������ر  عراقة في العم��������ل القضائي من جانب والش��������كلية 
املظهرية للقضاة وحسنًا فعل مجلس القضاء االعلى في 
 تنسيق الثوب القضائي للسادة القضاة واعضاء االدعاء 
العام وهي من الخطوات املهمة باتجاه تحقيق  الش��������كلية 

املظهرية القضائية املطلوبة.  

الش��������ائعة خبر كاذب ومزيف ومجهول املصدر 
لكنه ش��������يق وممت��������ع في الوقت نفس��������ه ويهدف 
للتالع��������ب بعواطف  املواطن��������ني وعقولهم وألنه 
يثير فضول أفراد املجتمع فانه ينتشر بسرعة 

فائقة . 
   بع��������ض الش��������ائعات له��������ا أغ��������راض اقتصادي��������ة 
ته��������دف للترويج ملنت��������ج معني به��������دف تحقيق 
ارباح كبي��������رة او لتقليل  االقبال على منتج آخر 
كش��������كل من أش��������كال الح��������رب االقتصادية فقبل 
اعوام انتش��������رت في الس��������عودية شائعة مفادها 
 ان ماكين��������ة الخياطة القديمة من نوع س��������ينجر 
تح��������وي زئبق��������ا احمر ما دف��������ع الن��������اس لبيعها 
وش��������رائها حتى وصل  س��������عر الواحدة ملبلغ 50 
ألف ريال س��������عودي رغ��������م ان قيمته��������ا االصلية 
200 ريال ما  أدى الى ش��������يوع جرائم  االحتيال، 
ومن الش��������ائعات ما يكون غرضها سياس��������يا او 
امنيا تهدف الى ب��������ث الرعب والقلق في نفوس 
 املواطنني وزرع الفتن��������ة  لبناء رأي عام مغلوط 
او لتشكيل حالة ذهنية س��������لبية تحقق أهداف 
مروج��������ي الش��������ائعة  وصانعيها كم��������ا حدث في 
تركي��������ا عام 2017 بعد نش��������ر اخب��������ار  كاذبة عن 
الجئني سوريني قاموا باغتصاب  فتيات حيث 
تعرض الج��������ئ عراقي للطعن بس��������كني ظنا من 

املهاجمني انه سوري الجنسية  . 
   واذا كانت الشائعات قديما وقبل ظهور وسائل 
اق��������ل تأثيرا  التواص��������ل االجتماع��������ي الحديث��������ة 
وخطرا حي��������ث يتم  تداولها في املجالس املغلقة 
وب��������ني عدد مح��������دود من األف��������راد وه��������ي تتغير 
ف��������ي روايته��������ا ومدلولها بالنق��������ل والتداول  فان 

خطرها تضاعف بظهور الفيس بوك كوس��������يلة 
تواصل وتداول مهمة وواس��������عة االنتش��������ار الن 
الشائعة  ستنتش��������ر بمجرد ضغط زر اإلعجاب 
او املش��������اركة وبالنس��������خة نفس��������ها التي كتبها 
منتج الش��������ائعة وبدون تغيير ما  يسهل تمرير 

وتحقيق أهداف مطلق الشائعة . 
هنا اتحدث عن الشائعات املمنهجة واملرسومة 
األهداف وغير الرسمية الن الشائعات العفوية 
والشائعات  الرسمية قد تهدف لتحقيق أغراض 
اخ��������رى ليس من بينها اث��������ارة الرعب في اذهان 
الناس او تحقيق غايات  اقتصادية والشائعات 
املمنهجة من خالل مواقع التواصل االجتماعي 
تحتاج لتصد تشريعي استثنائي من  غير املواد 
املذكورة في قانون العقوبات العراقي الن املادة 
179 عاقب��������ت عل��������ى اذاعة اخب��������ار كاذبة في زمن 
 الحرب من ش��������أنها ان تؤثر على االس��������تعدادات 
العسكرية  او تثير الفزع بني الناس واملادة 180 
عاقبت على  إذاعة أخبار او بيانات او شائعات 
كاذبة في الخارج من ش��������انها ان تضعف الثقة 
املالي��������ة للدولة ومثل ه��������ذه  النصوص ما عادت 
كافي��������ة ملواجه��������ة ه��������ذه الجريمة الت��������ي أضحت 
ظاه��������رة ته��������دد االم��������ن النفس��������ي واالقتصادي 
 للمواطنني نحتاج الى نصوص عقابية تكافح 
الشائعة بكل صورها وتأثيراتها املتنوعة دون 
املساس بحرية  التعبير ودون ان تقوض فرص 
نق��������ل املعلوم��������ة وتداوله��������ا صحي��������ح ان تحقيق 
هذا النوع من املوازن��������ة ليس  باالمر الهني لكنه 
ضروري في عص��������ر ضمان الحريات وتفش��������ي 

الشائعات املغرضة. 

القاضي إياد محسن ضمد   

شائعات الكترونية
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ابتزاز ب�5000 آالف دوالر

صدق��������ت محكمة تحقيق املوصل األيس��������ر 
في رئاس��������ة اس��������تئناف نينوى االتحادية 
اعترافات متهم عن  جريمة ابتزاز لصاحبة 

صيدلية في مدينة املوصل. 
وأوضح مراس��������ل املرك��������ز اإلعالمي ملجلس 
تحقي��������ق  "محكم��������ة  أن  األعل��������ى  القض��������اء 
املوصل  وبإشراف مباشر من قبل القاضي 
املخت��������ص ألق��������ت القب��������ض على منتس��������ب 
في مديرية اس��������تخبارات  وام��������ن محافظة 
نينوى متلبس��������ا بالجرم املشهود لقيامه 
بابت��������زاز صاحب��������ة صيدلي��������ة بمبلغ مالي 

مقداره  خمسة آالف دوالر أميركي". 
وأش��������ار إل��������ى أن "املته��������م صدق��������ت اقوال��������ه 
ابتدائي��������ا وقضائي��������ا بع��������د القب��������ض عليه 
اإلج��������راءات  القانوني��������ة  كاف��������ة  واتخ��������ذت 
بحق��������ه وفقًا ألحكام امل��������ادة 307 من قانون 

العقوبات العراقي". 
ولفت إلى أن "محكمة التحقيق في املوصل 
بص��������دد إحالته عل��������ى محكم��������ة املوضوع 

لينال جزاءه  العادل". 

هجوم إرهابي

ق��������ار  قض��������ت محكم��������ة جناي��������ات ذي 
أحكام��������ًا باإلعدام ش��������نقا حتى املوت 
والس��������جن املؤبد بح��������ق إرهابيني  عن 

جرائم مختلفة في ديالى. 
وذكر مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى أن "الهيئ��������ة األولى 
ملحكمة جنايات ذي  قار قضت بإعدام 
ثالثة مدان��������ني عن جريم��������ة تنفيذهم 
هجوما مس��������لحا على قرية قرة لوس 
ف��������ي  محافظة ديالى وقتل 15 مواطنا 
وإصابة اثن��������ني بدوافع إرهابية وفقا 
ألح��������كام املادة الرابع��������ة /1  من قانون 
لس��������نة   13 رق��������م  اإلره��������اب  مكافح��������ة 

 ."2005
وتابع املراسل أن "محكمة جنايات ذي 
قار حكمت على مدان رابع بالس��������جن 
املؤبد ع��������ن جريمة  تفجي��������ره عبوتني 
ناس��������فتني في بعقوبة وفق��������ا ألحكام 
امل��������ادة الرابعة/1 م��������ن قانون مكافحة 

اإلرهاب رقم   13 لسنة 2005". 

متاجرة بالمخدرات

أصدرت محكمة جنايات واسط حكمني 
بالسجن ملدة ست سنوات وعشر سنوات 
مع غرامة  مالية مقدارها عش��������رة ماليني 
دين��������ار عل��������ى مدان��������ني اثن��������ني باملتاجرة 
بامل��������واد املخدرة واملؤث��������رات  العقلية في 

محافظة واسط مدينة الكوت. 
وقال مراس��������ل املرك��������ز االعالمي ملجلس 
األول��������ى  "الهيئ��������ة  إن  االعل��������ى  القض��������اء 
ملحكم��������ة جنايات  واس��������ط نظرت قضية 
م��������دان وحكم��������ت علي��������ه بالس��������جن مل��������دة 
ست س��������نوات مع غرامة مالية مقدارها 
 عش��������رة ماليني دينار، وعند عدم الدفع 
س��������يكون الحبس ملدة سنة واحدة تنفذ 
علي��������ه بالتعاقب مع  العقوب��������ة االصلية 
ع��������ن جريمة املتاج��������رة بامل��������واد املخدرة 

واملؤثرات العقلية". 
نفس��������ها  أن"املحكمة  املراس��������ل  وأضاف 
قض��������ت على م��������دان ثان بالس��������جن ملدة 
عشر سنوات مع  غرامة مالية مقدارها 

عشرة ماليني دينار". 

نينوى / مروان الفتالوي

كتبت نينوى أبشع قصة هذا الشهر بعدما تخلت 
زوج��������ة موصلي��������ة ع��������ن كل معاني الرحم��������ة لتقتل 
 رضيع��������ا بعمر س��������نة واح��������دة بطريقة ش��������وفينية 
مروع��������ة.  فف��������ي حي الرافدي��������ن أو ما يس��������مى بحي 
"التن��������ك"، الق��������ي القب��������ض عل��������ى متهم��������ة بقتل طفل 
ودونت محكمة  تحقيق املوصل اعترافها الكامل، 
ويجري استكمال اإلجراءات التحقيقية إلحالتها 

إلى محكمة  الجنايات لنيل جزاء ما اقترفته. 
وحصل��������ت "القض��������اء" عل��������ى االعتراف��������ات الكامل��������ة 
الت��������ي تفيد بأن الحادث��������ة كانت في دار يضم ثالث 
 زوجات، لم تهدأ غرفها الثالثة يوما من الصراعات 
العائلية واملش��������كالت التي ذه��������ب ضحيتها  أخيرا 

طفل بريء بنهاية مأساوية. 
وتقول الزوجة القاتلة في محضر اعترافاتها أمام 
قاضي محكمة تحقيق املوصل أن "العائلة  تتكون 

من ثالث زوجات بعهدة رجل واحد، حيث نس��������كن 
جميعنا في ثالث غرف بمنزل واحد"،  الفتة إلى أن 

ترتيبها الثانية بني الزوجات األخريات. 
وأضافت أن "الزوجة األولى والثالثة كانتا خارج 
الدار وقت الحادثة بس��������بب خ��������الف عائلي دب  من 
أجل ق��������دح م��������اء، فذهبت كالهم��������ا إل��������ى دار أهلها 
وبقيت مع أطفالي وأطف��������ال الزوجة الثالثة الذين 
 كانوا بعهدتي ملدة خمس��������ة أش��������هر قب��������ل الحادثة 
ضمنهم املجنى عليه الطفل الرضيع الذي اعتنيت 

 به حتى ساعة الحادثة ويبلغ عامًا واحدًا". 
وتابعت الزوجة في رواية الحادثة "أردت أن أحّمم 
الطف��������ل، فأدخلته وكان س��������ليما وأكمل��������ت حمامه 
 وعندما خرجت س��������لمته البنتي كي تذهب به إلى 
الغرف��������ة، إال أنه بدأ يبكي فقمت بضرب رأس��������ه  في 

الجدار، ثم كررت الفعلة، لكنه ازداد في البكاء". 
وتقول "قم��������ت بضربه عل��������ى مناط��������ق متفرقة من 
جسمه بواسطة عصا ماسحة التنظيف حتى كف 

 ع��������ن البكاء، لكنه فقد الق��������درة على الحركة على ما 
يبدو وتململ رأسه يمينا وشماال". 

وأكمل��������ت في اعترافاته��������ا أن "أردت أن أرضعه لكن 
الطف��������ل ل��������م يتفاعل م��������ع قنين��������ة الرضاع��������ة وتقيأ 
 الحلي��������ب مباش��������رة وس��������اءت حالته، حت��������ى دخل 
زوجي وأخبرته أنه سقط من سريره"، مشيرة إلى 
أن   "ال��������زوج أخذ الرضيع وه��������و ابن الزوجة الثالثة 
وذهب به املستشفى، حتى سمعت بوفاته متأثرًا 

 بإصاباته". 
وتب��������رر الزوج��������ة القاتل��������ة أم��������ام قاض��������ي التحقيق 
فعلته��������ا ب��������أن "حالتها النفس��������ية س��������يئة بس��������بب 

املشكالت  املتكررة مع والدة الطفل املجني عليه". 
من جانبها، اتخ��������ذت محكمة التحقيق اإلجراءات 
القانوني��������ة وأج��������رت كش��������فا عل��������ى مح��������ل الحادث 
 ودونت أقوال املدعني بالحق الشخصي والشهود 
وهي بصدد إحالة القضي��������ة الى محكمة جنايات 

 املوصل لتنال الجانية جزاءها العادل. 

جريمة مروعة: زوجة تقتل رضيعا 
بضربه بالجدار وتكسيره بالعصا!  املقص��������ود بمصاري��������ف الدعوى ه��������ي التي يل��������زم القانون 

بدفعها من اجل إقامة الدعوى والسير فيها  وتحسب من 
تاريخ إقامة الدعوى حتى انتهائها في اخر مراحلها.   

نص��������ت املادة )١٦٦( م��������ن قانون املرافع��������ات املدنية رقم ٨٣ 
لسنة ١٩٦٩ على اآلتي:   

 1� يج��������ب على املحكمة عند إص��������دار الحكم الذي تنتهي به 
الخصومة أمامها ان تحكم من تلقاء  نفس��������ها بمصاريف 

الدعوى على الخصم املحكوم عليه  
 2� يدخل في حساب املصاريف اجور املحاماة ومصاريف 

الخبرة ونفقات الشهود واجور  الترجمة املقتضاة .   
 3� اذا تع��������دد املحك��������وم عليه��������م فللمحكمة الحكم بقس��������مة 
املصاريف بينهم بنس��������بة ما حكم ب��������ه على كل  منهم ، وال 
يل��������زم بالتضامن اال اذا كان��������وا متضامنني في أصل الحق 

املدعى به  
 4� اذا ظهر كل من الطرفني غير محق في قس��������م من الدعوى 

فيتحمل املصاريف بنسبة القسم  الذي خسره  
ال تتع��������دد اجور املحاماة بتعدد املحك��������وم لهم او املحكوم 

عليهم او بتعدد الوكالء.
5�  ان الش��������خص ال��������ذي دخ��������ل ف��������ي الدعوى او ادخ��������ل فيها 
وأصب��������ح طرفا يلزم باملصاريف مع الطرف  الذي دخل الى 

جانبه وخسر الدعوى ، اما اذا حكم على الشخص الثالث 
بمف��������رده، فيلزم هو  وحده باملصاريف أعماال لنص الفقرة 

) ٤( من املادة ٦٩ من القانون  
وبصدد أتعاب املحاماة ، فال يحكم بها اال مرة واحدة في 
مراحل الدع��������وى كافة كما هو الحال  في الدعوى البدائية.  
 وتش��������مل املصاريف رسم الدعوى ورس��������م التبليغ واجور 
الخب��������راء واملترجم��������ني ونفقات الش��������هود  واجور الكش��������ف 
واملعاين��������ة وكل مبل��������غ يدفع ألغ��������راض الس��������ير فيها نص 
القانون على وجوب دفعه   ويدخل في حس��������اب املصاريف 
رس��������م التمييز وأتعاب املحاماة املقررة بموجب نصوص 
قانون  املحام��������اة ، وكذلك مصاريف الدعوى املس��������تعجلة 
الت��������ي أقيم��������ت قب��������ل إقام��������ة دع��������وى املوض��������وع اال اذا  نص 
القان��������ون عل��������ى ان يتحملها من رفع الدع��������وى ، مع مراعاة 
طبيعة الدعوى املستعجلة فال  يجوز الحكم فيها بأتعاب 
املحام��������اة عمال بحكم الفقرة )٣( م��������ن املادة ١٤٤ من قانون 
املرافع��������ات  املدنية الت��������ي نصت على انه ) ف��������ي حالة إقامة 
دع��������وى املوضوع يحكم على الطرف الذي خس��������ر  الدعوى 
بنفق��������ات الكش��������ف واملعاينة ( أي يكون الحك��������م بهما فقط 
دون اتعاب املحاماة عندما يكون  هنالك محام في الدعوى 

املستعجلة. 

مصاريف الدعوى
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ولد األستاذ عبد الجليل برتو في مدينة الديوانية 
في نيسان من عام 1902، وكان والده يعمل  موظفا 
ف��������ي دوائرها وفي وثيق��������ة أخرى ذكر أن��������ه ولد في 
بغداد، وه��������و من أحفاد )الحاج بكتاش(  مؤس��������س 

الطريقة الصوفية البكتاشية. 
أت��������م دراس��������ته االبتدائي��������ة واملتوس��������طة والثانوية 
في مدين��������ة البصرة، إثر نقل وال��������ده وظيفيا اليها، 
 والتح��������ق بكلية الحقوق وأنهى دراس��������ته فيها عام 
1925 بتف��������وق، ولم يلتح��������ق بالوظيف��������ة بل مارس 
 املحام��������اة ردحا من الزمن بلغت س��������تة عش��������ر عاما 
ف��������كان من كب��������ار املحام��������ني وثقاتهم كم��������ا ورد عنه 

 بأحد التقارير الرسمية.  
التح��������ق بالوظيف��������ة ع��������ام 1941 ح��������ني عني رئيس��������ا 
لتس��������وية حقوق األراضي ثم رئيس��������ا للجنة اعمار 
 واس��������تثمار أراض��������ي الدجيل��������ة ، ثم مفتش��������ا اداريا 
فمتصرف��������ا لل��������واء كركوك، وعني ع��������ام 1946 عضوا 
 في محكمة استئناف البصرة، ثم رئيسا للمحكمة 
الكب��������رى في بغ��������داد عام 1949،  ثم رئيس��������ا  ملحكمة 
اس��������تئناف بغداد س��������نة 1951، فعضوا  في محكمة 
التمييز عام 1953، وأصب��������ح في 15/   8/ 1957 اول 

عراقي يرأس مجلس الخدمة العامة الذي تأس��������س 
س��������نة 1956، وجددت رئاس��������ته  له في 14/ 1960/8 
مل��������دة ثالث س��������نوات بموجب املرس��������وم الجمهوري 
ذي الرقم 225 لس��������نة   1960، ثم عني بعدها رئيس��������ا 

لديوان مجلس الوزراء . 
ول��������ه عدد كبير من الدراس��������ات والبحوث القانونية 
الرصين��������ة الت��������ي نش��������رت ف��������ي ع��������دد م��������ن املجالت 
 والدوريات القانونية املتخصصة وله ش��������رح مهم 
ومس��������تفيض لقانون أصول املحاكم��������ات الجزائية 
 ال��������ذي طبع ثالث طبعات كان آخرها عام 1954، مع 
ش��������رح لقانون اصول املرافع��������ات املدنية  والتجارية 

الذي طبع عام 1957. 
مرض عام 1964 فس��������افر الى لن��������دن للعالج وتوفي 
فيه��������ا ي��������وم 5/2/ 1964 ونقل جثمان��������ه إلى بغداد 
 حيث شيع بموكب مهيب س��������ار فيه رجال القضاء 
والقان��������ون والفك��������ر ودف��������ن ف��������ي مقب��������رة الخي��������زران 
 باألعظمي��������ة )مقب��������رة اإلم��������ام األعظ��������م أب��������ي حنيفة 
النعمان( على مقربة من ضريح الش��������اعر )معروف 
 عبد الغن��������ي الرصافي( مخلفا ذك��������را عطرا ملا بذله 

من علم واجتهاد في خدمة القضاء والقانون. 

قضاة عراقيون

القاضي عبد الجليل برتو

كتاب قضائي

الكت��������اب وق��������ع ف��������ي ثالثة فص��������ول وكل 
فصل يتكون من مبحثني، تناول فيهما 
الكات��������ب الحدود  املتعلقة بغاية الضبط 
اته،  االداري والسبب في قراراته وإجراء

حيث بدأ بعد مقدم��������ة الكتاب  بالفصل 
التمهيدي الذي تط��������رق فيه الى مفهوم 
الضب��������ط االداري وما يمثله من ضرورة 
اجتماعي��������ة  ال يمك��������ن االس��������تغناء عنها 

ف��������ي كافة املجتمعات اإلنس��������انية، حيث 
يهدف الضبط االداري عادة الى  حماية 
النظام العام من خالل وسائل واساليب 
متعددة ومنظمة ب��������ذات الوقت لحقوق 

األفراد  وحرياتهم العامة  
االم��������ر ال��������ذي اس��������توجب عل��������ى الكاتب 
تقس��������يم هذا الفصل الى مبحثني؛ االول 
ع��������ن ماهي��������ة الضب��������ط  االداري والثاني 
ع��������ن أس��������اليب الضب��������ط اإلداري، فيم��������ا 
تن��������اول الكاتب ف��������ي الفص��������ل  االول من 
الكت��������اب   موض��������وع الح��������دود املتعلق��������ة 
بغاية الضبط االداري الذي انقس��������م الى 
مبحثني رئيسني؛ فاألول كان  عن ماهية 
النظ��������ام العام وعناص��������ره، اما موضوع 

الرقابة القضائي��������ة على ركن الغاية في 
قرارات  الضب��������ط االداري فقد خصصها 

الكاتب في املبحث الثاني من الفصل. 
اما الفصل الثاني منه فكان عن الحدود 
املتعلقة بالس��������بب في ق��������رارات الضبط 
اإلداري ال��������ذي  تحدث ف��������ي املبحث االول 
عن األحكام العامة للس��������بب في قرارات 
الضب��������ط اإلداري، فيم��������ا كان  موض��������وع 
املبح��������ث الثاني عن الرقاب��������ة القضائية 
عل��������ى ركن الس��������بب في ق��������رارات الضبط 

اإلداري.  
موض��������وع  الكات��������ب  تن��������اول  وأخي��������را 
الفص��������ل الثالث ع��������ن الح��������دود املتعلقة 
بإجراءات الضبط االداري  الذي تضمن 

مبحثني ايضا، فاالول كان عن الحدود 
املقيدة إلج��������راءات الضبط  املوضوعية 
 اإلداري، والثاني عن الحدود الش��������كلية 

املقيدة إلجراءات الضبط اإلداري.  
واختت��������م الكات��������ب مؤلف��������ه بوض��������ع عدة 
نتائج وتوصي��������ات أهم ما جاء فيها ان 
الفق��������ه االداري اختل��������ف  بص��������دد طبيعة 
الضب��������ط اإلداري، اذ ذه��������ب بعضهم الى 
كونه��������ا ذات طبيع��������ة قانوني��������ة، بينم��������ا 
اتجه  غيره��������م الى التمس��������ك بطبيعتها 
السياسية، في الوقت الذي نادى فريق 
ثالث بالطبيع��������ة املزدوجة  لهذه الفكرة 
كونها فكرة قانونية وسياس��������ية بذات 

الوقت. 

حدود سلطة الضبط اإلداري في الظروف العادية  

 ■ غالف 

الكتاب

صدر عن منش��������ورات الحلبي الحقوقية في بيروت 
كت��������اب القاضي الدكت��������ور حبيب إبراهي��������م حمادة 
 الدليمي بعنوان )حدود سلطة الضبط اإلداري في 

الظروف العادية(. 

قلم القاضي

رغ��������م ان قانون املوازنة العامة هو القانون الوحيد الذي 
نش��������ر في الجريدة الرس��������مية لحد اآلن، رغ��������م مرور اكثر 
 من س��������بعة أشهر على بداية الس��������نة، لكنه يعاني الكثير 
م��������ن الهفوات والثغ��������رات التي يمكن م��������ن خاللها ضياع 
 حقوق ش��������عب بأكمله، وهذا إن دل على ش��������يء، إنما يدل 
على وجود خلل كبير في املشرع، خلل يتمثل إما  بجهل 
في صياغ��������ة النص القانوني، ومعرفة تبعات وآثار ذلك 
الن��������ص، أو بتعمد وضع نص مرتبك، او غير  متماس��������ك، 
يمنح عذرا قانونيا ملن يريد مخالفته او االلتفاف عليه.. 
ويبدو ان النوعني متوفران في السلطة  التشريعية، وإال 
م��������اذا يعن��������ي وضع نص��������وص مهمة وضروري��������ة، لكن ال 
يوضع جزاء ملن يخالفها؟ في قانون  املوازنة، نجد مثال 
املادة 11 سادس��������ا تن��������ص: إلزام اقليم كردس��������تان تزويد 
وزارة املالي��������ة االتحادي��������ة باملالك  الوظيفي للتش��������كيالت 
التابع��������ة ل��������ه املدني والعس��������كري موزعا حس��������ب الدرجة 
والعنوان الوظيفي والشاغر واملشغول  والذكور واالناث 
ووفق��������ا لألع��������داد املحددة ل��������ه.. في موعد أقص��������اه نهاية 
ش��������هر حزيران من عام 2019. ورغم  انتهاء شهر حزيران 
ودخول ش��������هر جديد، إال اننا لم نس��������مع ان اإلقليم التزم 
به��������ذا الن��������ص القانوني، ولم نس��������مع  أحدا م��������ن الجهات 
الرقابية او السياسية أشارت الى ضرورة التزام اإلقليم 

بهذا النص.  
ولك��������ن قبل هذا، كي��������ف لم تلتفت الكتل السياس��������ية التي 
له��������ا نواب في البرملان من وضع آلية قانونية يتم العمل 
 بموجبها ف��������ي حال لم يلتزم االقليم به��������ذا النص؟ على 
األقل يتم اللجوء الى الخيار األسهل بالنسبة للحكومة 
 وه��������و الخيار املالي، الذي يكاد يك��������ون الرابطة الوحيدة 
بني اإلقليم وبني املركز، اذ يمكن للحكومة أن  تس��������تقطع 
نس��������بة محددة من حصة االقليم في ح��������ال لم يلتزم بما 

نص عليه قانون املوازنة.  
لم نس��������مع مسؤوال وال حتى مختصا بالشأن القانوني، 
أكد على ضرورة التزام االقلي��������م بهذا النص، خصوصا 
وان  هنال��������ك أحاديث كثي��������رة تطلق من قبل سياس��������يني 
في وس��������ائل االعالم تش��������ير الى وجود أع��������داد هائلة من 
املوظف��������ني  ف��������ي اقليم كردس��������تان، بعض املصادر تش��������ير 
ال��������ى ان تلك األع��������داد تفوق األعداد املوج��������ودة في جميع 
باق��������ي  املحافظ��������ات. خصوصا وان دف��������ع رواتب موظفي 
االقليم يت��������م بمعزل عن حصة االقليم الكلية، اضافة الى 

 التعويض��������ات املمنوح��������ة له��������م. 
كل ه��������ذا يعن��������ي وج��������ود مبالغ 
مالي��������ة طائلة تذهب الى اإلقليم 
دون وج��������ه حق، حي��������ث  ان عدم 
وجود أرقام موثقة قانونيا من 
قبل جه��������ة رقابية ح��������ول أعداد 
املوظف��������ني يعني وجود س��������رقة 
علنية للمال  العام، وعدم وجود 
رادع قانوني لهذه الس��������رقة هو 

ما يساهم الى استمرارها.  

قانون الموازنة.. إلزام 
ع��������رف الش��������رط الجزائي بأنه اتف��������اق يحدد في��������ه املتعاقدان ال قيمة له

مقدم��������ا مقدار التعويض الذي يس��������تحقه الدائن إذا لم ينفذ 
 املدي��������ن التزامه او اخ��������ل به او تأخر في تنفيذه وهو ش��������رط 
ألن��������ه يدرج في األصل ضمن ش��������روط العق��������د األصلي  ليقوم 
اس��������تحقاق التعويض على أساسه ولكن ال يوجد مانع من 
ذكره باتفاق الحق للعق��������د األصلي وهو جزائي  الن القصد 
منه مزدوج فهو تعويض للدائن عّما يصيبه من ضرر وهو 
جزاء يف��������رض على املدين لع��������دم تنفيذ  التزام��������ه او اإلخالل 
بتنفي��������ذ التزام ترتب في ذمته أو لتأخره في تنفيذه ويجب 
االتف��������اق عليه قبل اإلخالل بالعق��������د  واال اعتبر صلحا اذا تم 
االتفاق عليه بعد اإلخالل بالعقد، وقد اشارت املادة 170 من 

القانون املدني الى  الشرط الجزائي. 
  أما العربون فهو تقدمة يقدمها احد املتعاقدين )املشتري( 
وق��������ت البيع داللة عل��������ى تمام العقد او ثمن��������ا لخيار  العدول 
ويكون الغ��������رض منه اما حفظ الحق لكل من املتعاقدين في 
الع��������دول ع��������ن العقد بأن يدف��������ع من يريد  الع��������دول مقدار هذا 
العرب��������ون للطرف اآلخر وأما تأكيد العقد في البدء بتنفيذه 

بدفع العربون وقد أشارت اليه  املادة 92 من القانون اعاله. 
  ويلتقي الشرط الجزائي بالعربون في أن مصدر كل منهما 
واحد وهو اتف��������اق املتعاقدين كما ان املقصود  منهما واحد 
وه��������و ضم��������ان تنفيذ االلت��������زام وعدم اإلخالل ب��������ه لكن هناك 
فروقات بني االثنني فالش��������رط الجزائي هو  تعويض اتفاقي 
عن الضرر الذي يصيب الدائن جراء إخالل املدين بالتزامه، 
ام��������ا العربون هو مق��������دار من  امل��������ال يدفعه اح��������د املتعاقدين 
للط��������رف اآلخر عند التعاقد وذلك العط��������اء حق العدول لكل 
منهم��������ا فاذا ع��������دل من  دفعه فق��������ده واذا عدل م��������ن قبضه رد 
العربون ورد مثله والعربون يس��������تحق عن��������د التنفيذ حتى 
ول��������و ل��������م يترتب عليه  اي ض��������رر اما املقدار املتف��������ق عليه في 
الش��������رط الجزائي فان الدائن ال يس��������تحقه اال اذا لحقه ضرر 
من جراء  عدم التنفيذ او التأخر فيه ويجوز تخفيض املبلغ 
املتفق عليه في الش��������رط الجزائي حتى يتناسب مع الضرر 
 الذي لحق الدائن اما العربون فال يجوز تخفيضه بل يجب 
دفع��������ه كامال حتى ولو لم يلح��������ق الطرف اآلخر اي  ضرر من 
الع��������دول ع��������ن العقد والش��������رط الجزائي تج��������ري عليه أحكام 
األعذار قبل االس��������تحقاق اما العربون ال  تجري عليه احكام 

االعذار. 
  وبما ان الشرط الجزائي يعتبر للتعويض فليس للمدين 
الخي��������ار ب��������ني أن ينفذ التزام��������ه وبني ان يتنص��������ل منه اما 
 العرب��������ون فلكونه يعتبر مقابال او ثمنا لحق املتعاقد في 
الع��������دول عن العقد الذي ابرمه فان��������ه يمنح املتعاقد الحق 

 في العدول عن العقد وعدم التقيد 
بااللتزام��������ات الت��������ي من ش��������أنه ان 
يرتبها نظير دفع العربون للطرف 
االخر  وحق العدول رخصة منحها 
املش��������رع للمتعاقدي��������ن للتحلل من 
االلتزام فال تجوز اساءة استعماله 
وبعكس��������ه  يخس��������ر العربون ويلزم 
بالتعويض ال��������ذي يقدره القاضي 

حسب وقائع وظروف كل قضية.  

الشرط الجزائي والعربون
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