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 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان

اإلفتتاحية

بغداد/ علي البدراوي
"

إن كان��������ت عصاب��������ات داع��������ش اإلرهابي��������ة الت��������ي اجتاحت 
أرضي العراق وس��������ورية في ع��������ام   2014 كالجراد األصفر 
ق��������د ارتكبت م��������ن االنتهاكات بحق ش��������عبي البلدين ما ال 
يعد وال  يحصى فإن أفضع ما اقترفته بحق اإلنس��������انية 
جمعاء كان انتهاك كرامة املرأة، وتجس��������د  ذلك باستيالء 
زمرها على نساء املناطق امُلحتلة من قبلهم من معتنقات 
الديانة اإليزيدية  بفعل تج��������ردوا به من الضمير والدين 
واالنس��������انية، مخالفني عبره جميع الش��������رائع السماوية 

 واالرضية.  لم يكن يخطر حتى في مخيلة املدعو )محمد 
)أب��������و همام  رش��������يد س��������حاب مصل��������ح( امُلكّنى داعش��������يًا  ب�
الش��������رعي( أن يأتي اليوم الذي يق��������ف فيه بقفص العدالة 
العراقية أمام ضحيته   )أشواق( في مشهد سوريالي بدا 
ملن ش��������اهده بأنه تتويج للعدالة اإللهي��������ة التي وعد بها 

الله  خلقه. 
بمواجهة القاضي يقف )محمد رشيد( في قفص العدالة 
بعني التكاد ترمق ضحيته   )أشواق( التي انطلق لسانها 
لتدلي ملن حضر جلس��������ة املحكمة ش��������هادتها التاريخية 

بحق  جالدها قبل أن يكون سابيها. 

  ف��������ي قاع��������ة محكم��������ة اس��������تئناف الك��������رخ االتحادية طلب 
القاضي من )أش��������واق( اإلدالء بإفادته��������ا  لتصف الذكرى 

األليمة التي عصفت بكيانها قائلة: 
كن��������ت أعي��������ش ف��������ي كن��������ف أس��������رتي حي��������اة رغي��������دة، قرية 
س��������نوني الهادئة في قضاء سنجار حيث  مسكننا فيها 
ومدرستي املتوسطة التي أتلقى فيها تعليمي، كنت في 
فترة العطلة الصيفية  أعمل مع ش��������قيقي األكبر في محل 
)الصال��������ون النس��������ائي( ال��������ذي يمتلكه حت��������ى حلت علينا 
 غمامة داعش الصفراء التي نس��������فت كل شيء، حيث كان 

عمري حينها 14 عامًا فقط. 

فف��������ي صبيحة ي��������وم الثالث من ش��������هر آب من ع��������ام 2014 
اس��������تيقظ أهال��������ي قريتن��������ا وه��������م محاطون  باملئ��������ات من 
آليات تحمل مس��������لحني بعتادهم الثقيل، بعد أن ترجلوا 
وانتشروا في املنطقة  طمأنوا األهالي بعدم مسهم بسوء 

شريطة أن ُترفع الرايات البيضاء فوق سطوح  املنازل. 
لكن ما أن حلت الظهيرة واكتملت صفوفهم أعلنوا جهارًا 
بأن على أهالي القرية إش��������هار  إسالمهم واال فمصيرهم 
القتل، مانحني لتهديدهم هذا مهلة تنتهي حتى الساعة 

الخامسة  من مساء اليوم ذاته. 
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أشواق .. فتاة إيزيدية تواجه من سباها حبيسا في قفص العدالة

بغداد / القضاء

أثم��������رت زيارة رئيس مجل��������س القضاء األعلى 
القاض��������ي فائق زيدان إل��������ى العاصمة القطرية 
الدوحة،  نهاية شباط املاضي، توقيع اتفاقية 
توأمة وتعاون بني محكمتي التمييز العراقية 

ونظيرتها القطرية. 
ووصل الس��������يد رئيس مجلس القضاء األعلى 
على رأس وفد قضائي مس��������اء االثنني املوافق 
24 م��������ن  ش��������باط املاضي ال��������ى الدوح��������ة تلبية 
للدع��������وة املوجهة من رئي��������س املجلس األعلى 

للقض��������اء القطري الس��������يد  حس��������ني ب��������ن لحدان 
املهندي للمشاركة في االجتماع الثاني عالي 

املستوى للشبكة العاملية للنزاهة  القضائية. 
وذكر املركز اإلعالم��������ي ملجلس القضاء األعلى 
أن الوفد القضائي ضم كال من السادة القضاة 
 األوائ��������ل ف��������ي محكمت��������ي التحقي��������ق املختصة 
بقضاي��������ا النزاه��������ة في الك��������رخ والرصافة وهم 
القض��������اة ضي��������اء  جعفر لفت��������ة وإياد محس��������ن 

ضمد. 
وخالل مداخلة للسيد رئيس مجلس القضاء 
األعل��������ى القاضي فائ��������ق زيدان ف��������ي االجتماع 

الثاني عالي  املستوى للشبكة العاملية للنزاهة 
القضائية، أكد على أن القضاء يجب أن يراقب 
ويحاس��������ب نفس��������ه  قب��������ل محاس��������بة اآلخري��������ن 
ف��������ي حال مخالف��������ة القانون مستش��������هدًا باآلية 
ََماَناِت ِإَلٰى  الكريم��������ة )ِإنهَّ للاهََّ َيأأُْمُرُكمأْ َأن ُتَؤدُّوا  الأْ
ِل   ُكُموا ِبالأَْعدأْ ُتم َبيأَْن النهَّاِس َأن َتحأْ ِلَها وَِإَذا َحَكمأْ َأهأْ
������ا َيِعُظُك������م ِبِه  ِإنهَّ للاهََّ َكاَن  َس������ِميًعا  ِإنهَّ للاهََّ ِنِعمهَّ

َبِصيرًا(. 
وعلى هامش الزي��������ارة وحضور االجتماع، 
وقع الس��������يد رئيس مجلس القضاء األعلى 
بتاريخ الس��������ادس  والعش��������رين من ش��������باط 

اتفاقية توأمة وتعاون بني محكمة التمييز 
في جمهورية العراق ومحكمة  التمييز في 
دول��������ة قطر التي يمثلها رئيس��������ها القاضي 

الدكتور حسن بن لحدان الحسن املهندي. 
وأكد القاضي فائق زيدان ان هذه االتفاقية 
"تع��������د األولى من نوعها والتي تم توقيعها 
ب��������ني مجل��������س  القض��������اء االعلى ف��������ي العراق 
واملجل��������س األعل��������ى للقضاء ف��������ي دولة قطر 
ان  تع��������زز  م��������ن ش��������أنها  والت��������ي  الش��������قيقة 
تب��������ادل الخبرات ب��������ني البلدين ف��������ي املجال 

القضائي". 

القاضي فائق زيدان يوقع اتفاقية توأمة بين محكمتي 
التمييز العراقية  ونظيرتها القطرية في الدوحة

ُكتاب العدد

القاضي ناصر عمران
احلماية اجلنائية للحرية الشخصية

بغداد / القضاء

اتخ��������ذ مجل��������س القض��������اء األعل��������ى مجموع��������ة 
إجراءات وقائية بالتزامن مع تفشي فايروس 
كورونا ف��������ي عدد  م��������ن بلدان العال��������م ضمانا 
لس��������المة منتس��������بيه ومراجع��������ي املحاك��������م من 

املواطنني. 
وفيم��������ا أصدر املجل��������س إعماما إل��������ى املحاكم 
التابع��������ة له ح��������ول تنظيم العمل ب��������دون زخم 
للمراجع��������ني حفاظ��������ا  عل��������ى س��������المتهم، ق��������رر 
وبناء عل��������ى طلب من خلية األزمة بخصوص 

فاي��������روس كورون��������ا تأجيل امتح��������ان  الكفاءة 
للقبول في املعهد القضائي إلى إش��������عار آخر 

بعد أن كان مقررا نهاية شباط املاضي. 
وأجرى املجلس بالتنس��������يق مع خلية األزمة 
الخاص��������ة بفاي��������روس كورونا حمل��������ة لتعفير 
وقائي��������ة  الرئي��������س  أروق��������ة  مبن��������اه  وتعقي��������م 

احترازية. 
وقال بي��������ان صادر ع��������ن املرك��������ز االعالمي في 
املجل��������س ان "ك��������وادر الدف��������اع املدن��������ي والفرق 
الطبية  باشرت بأعمال تعفير وتعقيم مبنى 
املجلس بمادة الفارك��������ون وهايبو كاربونات 

الصودي��������وم". واضاف  ان "ه��������ذا االجراء يأتي 
كأج��������راء وقائ��������ي واحترازية اتخ��������ذه املجلس 

للوقاية". 
وفي بابل، باشرت محكمة االستئناف هناك 
اتخاذ إجراءات وقائية عديدة ضد الفايروس. 
وقال  رئيس محكمة استئناف بابل القاضي 
حيدر جابر إن "رئاس��������ة االس��������تئناف باشرت 
من��������ذ بداية األس��������بوع  بالتعاون م��������ع مديرية 
صح��������ة باب��������ل بإج��������راءات وقائية عدي��������دة إذ 
جرى تش��������كيل لجنة من عدد من أفراد  املفرزة 
الصحي��������ة في املحكم��������ة بإج��������راء الفحوصات 

عبر أجه��������زة قياس الح��������رارة"، مؤكدا "توزيع 
 القفازات على املوظفني للتقليل من التالمس 

املباشر". 
وأضاف القاضي أن "مديرية الدفاع املدني في 
باب��������ل تعاونت مع املحكمة في تعفير وتعقيم 
أرجاء  مبنى االستئناف واملحاكم التابعة لها 
بواس��������طة املواد واملعقم��������ات التي أوصت بها 

الدوائر الصحية  ومنظمة الصحة العاملية". 
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بغداد/ محمد  سامي  

جريمة مروعة اثارت صدى كبيرا في البالد الش��������هر املاضي بعد 
أن فقد أحد شيوخ ووجهاء  الناصرية حياته بشكل قاٍس على يد 
حفيده املجرم بدافع السرقة. "القضاء" تنشر تفاصيل  االعترافات 

الكاملة للمتهم الذي رد جميل تربية جده له طعنا بالسكاكني! 
وصدقت محكمة تحقيق قلعة سكر التابعة الى محكمة استئناف 
ذي ق��������ار االتحادية أقوال املتهمني  في جريمة قتل وس��������رقة عائلة 

مكون��������ة من رجل كبي��������ر وزوجته بناًء عل��������ى معلومات مؤكدة من 
وج��������ود  أموال ومصوغ��������ات ذهبية كون املتهم ه��������و حفيد املجنى 

عليه. 
وقال احمد وحيد قاضي تحقيق محكمة قلعة س��������كر ان "املتهمني 
اعترف��������ا بقتل رجل كبير الس��������ن وهو  الش��������يخ صاح��������ب آل حميد 
وزوجته وس��������رقة مبلغ من املال وتم تصدي��������ق األقوال باالعتراف 

وفق املادة   406 من قانون العقوبات". 
وقال حس��������ني وهو املتهم األول في هذه الجريمة ملراسل صحيفة 

القض��������اء "كنت اس��������كن بيت ج��������دي  وجدتي من ع��������ام 2008 بعد أن 
توفي��������ت أمي اثر ح��������ادث مروري وه��������ي واحدة من بنات الش��������يخ 
صاحب  الثالثة وكنت أقوم ببعض األعمال كونهم )جده وجدته( 
كبارا في السن وليست لديهم القدرة على  تأدية األعمال اليومية، 
وترك��������ت الس��������كن معه��������م قب��������ل ثالثة أش��������هر وعاودت الس��������كن مع 

والدي". 
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بغداد/ عالء محمد  

صدقت محكمة تحقيق مدينة الصدر أقوال ثالثة متهمني 
بجريمة سرقة تسع عشرة دراجة نارية   )تك تك( في مناطق 
العاصمة بغداد، مستخدمني )جوزة جوكر( في عملياتهم، 
فيم��������ا تم تصديق  أقوالهم اس��������تنادا ألح��������كام املادة 446 من 

قانون العقوبات العراقي.  
وبص��������دد القضي��������ة أف��������اد قاضي محكم��������ة تحقي��������ق مدينة 
الصدر حارث عبد الجليل أن "احد املش��������تكني  حضر ملكتب 
مكافحة اج��������رام الحبيبية مبلغًا عن تع��������رض دراجته نوع 
)تك تك( للس��������رقة وتحدث عن  قيامه بمالحقتهم )املتهمني( 
حيث أش��������ار إلى أنهم كانوا يس��������تخدمون )تك تك( لغرض 
جلب  املجرمني ملراقبة الش��������ارع في محل الس��������رقة، وقد بني 
املش��������تكي أنه خالل املالحقة  حصل اصطدام  بني س��������يارته 
وبني الدراج��������ة النارية التي يس��������تخدمها املتهمون وخالل 
ذلك س��������قط من أحدهم جهاز  موبايل وتم التحفظ عليه من 
قبل املش��������تكي والتوجه الى مكتب مكافحة اجرام الحبيبية 
مسجال  إخبارا بالحادث، حيث تم عرض ذلك على محكمة 
تحقي��������ق مدينة الصدر الت��������ي بدورها اذن��������ت عبر  القاضي 

املختص ملكتب املكافحة بإكمال اإلجراءات". 
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إجراءات وقائية مشددة ضد "كورونا" لسالمة منتسبي المحاكم والمراجعين

عصابة استهدفت الـ"تك تك"  "القضاء" تنشر اعترافات الشاب المتهم بقتل جده الشيخ في ذي قار
بواسطة جوزة "الجوكر"! 

  القاضي أريج خليل
احلق يف احلياة  

خالل حضوره االجتماع الثاين عايل املستوى للشبكة العاملية للنزاهة القضائية

حتقيق الرصافة: ضبط قطع 
أثرية ثمينة بحوزة تاجر يروم بيعها

اإلفتتاحية

القاضي عبد الستار بيرقدار

العقوبات البديلة

االتجاه��������ات الحديث��������ة ف��������ي السياس��������ة العقابي��������ة أصبحت 
تتماشى مع التغّيرات االجتماعية واالقتصادية  والسياسية 
الس��������ائدة ف��������ي العالم, حيث عم��������دت كثير من ال��������دول إللغاء 
وتطوي��������ر بع��������ض العقوبات  الس��������البة للحري��������ة وخصوصا 
م��������ا يتعل��������ق باملس��������جونني ملدد قصي��������رة واس��������تبدال عقوبة 
الس��������جن او الحب��������س  الى عقوبات اخرى مث��������ل وقف التنفيذ 
او العقوب��������ات املالية او العمل للمنفع��������ة العامة وغيرها من 

 العقوبات البديلة. 
حيث ان العقوبات السالبة للحرية تتيح للمتهم االستمرار 
بالقيام بدوره في املجتمع مما يعني  انه يس��������تمر في عمله 
ويس��������تمر ف��������ي دفع الضرائ��������ب واالنفاق عل��������ى عائلته، االمر 
الذي س��������يعفي الدولة  من االعباء االجتماعية واالقتصادية 
للس��������جن، فاختيار العقوب��������ات غير الس��������البة للحرية يعني 
ايضا  عدم القضاء على املس��������تقبل الوظيف��������ي للمتهم، االمر 
الذي عادة مايدفع الس��������جني الس��������ابق الرتكاب  جرائم اخرى 
بس��������بب مالزمة وصمة الس��������جن في املجتم��������ع نظرا النطواء 
عقوبة الس��������جن للعديد م��������ن  االثار االجتماعية والنفس��������ية 
واالقتصادي��������ة عل��������ى الفرد واالس��������رة واملجتم��������ع وهذا دفع 
الكثي��������ر م��������ن دول  العال��������م الى التوج��������ه لتطبي��������ق العقوبات 
البديل��������ة عن الس��������جن وخصوص��������ا العمل للمنفع��������ة العامة 
وخاص��������ة  في جرائم الجنح واملخالف��������ات التي تقع الول مرة 

او من األحداث. 
  إال ان التوس��������ع في تطبيق ه��������ذه العقوبات البديلة ال يعني 
ب��������أي حال من األحوال التخلي ع��������ن  العقوبة األصلية، وهذا 
يكون بتوعية الرأي العام لتقبل مثل هذه العقوبات بش��������رح 
فوائده��������ا وبي��������ان  س��������لبياتها ووض��������ع نص��������وص قانونية 
وضوابط إلج��������راءات العمل به��������ذه العقوب��������ات وإبراز مدى 
فعالي��������ة  وتقب��������ل املجتمع كما يج��������ب أن ال يغيب التنس��������يق 
بني أجه��������زة القضاء واألجهزة األخ��������رى ذات  العالقة للقيام 
باألدوار املناطة بهم ف��������ي تطبيق العقوبات البديلة لعقوبة 

السجن. 

القاضي فائق زيدان يوقع اتفاقية التوأمة جانب من االجتماع الثاني عالي املستوى للشبكة العاملية للنزاهة القضائية املنعقد في الدوحة

https://www.hjc.iq/view.6604/
https://www.hjc.iq/view.6604/
https://www.hjc.iq/view.6607/
https://www.hjc.iq/view.6607/
https://www.hjc.iq/view.6602/
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بغداد/ محمد  سامي  

جريمة مروعة اثارت صدى كبيرا 
في البالد الش��������هر املاضي بعد أن 
فقد أحد شيوخ ووجهاء  الناصرية 
حياته بشكل قاٍس على يد حفيده 
املج��������رم بدافع الس��������رقة. "القضاء" 
تنشر تفاصيل  االعترافات الكاملة 
للمتهم الذي رد جميل تربية جده 

له طعنا بالسكاكني! 
وصدقت محكمة تحقيق قلعة سكر 
التابعة الى محكمة استئناف ذي 
قار االتحادي��������ة أقوال  املتهمني في 
جريمة قتل وس��������رقة عائلة مكونة 
من رج��������ل كبير وزوجته بناًء على 
معلومات  مؤكدة من وجود أموال 
ومصوغات ذهبية كون املتهم هو 

حفيد املجنى عليه. 
وقال احمد وحيد قاضي تحقيق 
محكم��������ة قلعة س��������كر ان "املتهمني 
اعترفا بقتل رجل كبير السن  وهو 
الشيخ صاحب آل حميد وزوجته 
وسرقة مبلغ من املال وتم تصديق 
األقوال باالعتراف  وفق املادة 406 

من قانون العقوبات". 
وقال حسني وهو املتهم األول في 
ه��������ذه الجريم��������ة ملراس��������ل صحيفة 
القض��������اء "كنت اس��������كن بيت جدي 
 وجدت��������ي م��������ن ع��������ام 2008 بعد أن 
توفي��������ت أم��������ي اثر ح��������ادث مروري 
وه��������ي واحدة م��������ن بنات الش��������يخ 
أق��������وم  وكن��������ت  الثالث��������ة   صاح��������ب 
ببع��������ض األعم��������ال كونه��������م )جده 
وجدته( كبارا في الس��������ن وليست 
لديهم  الق��������درة على تأدية األعمال 
اليومي��������ة، وترك��������ت الس��������كن معهم 
قبل ثالثة أش��������هر وعاودت السكن 

مع  والدي". 

كان  "ج��������دي  حس��������ني  ويواص��������ل 
يضغ��������ط عل��������ّي ف��������ي الكثي��������ر م��������ن 
األحي��������ان وخاصة ف��������ي اللقاء مع 
الشباب  من أوالد املنطقة ويتدخل 
في اختيار م��������ن يكون لي صديقا 
او العكس مع منعي من ممارسة 
 رياضة كرة القدم وحتى الجلوس 
في املقاهي القريب��������ة،  ما جعلني 
أع��������ود ال��������ى بي��������ت أهل��������ي واكتفي 
 باملجيء بني فترة وأخرى لغرض 
التس��������وق وتأدية بع��������ض األعمال 

املنزلية". 
وأض��������اف حس��������ني أن "صديقا من 
أصح��������اب املنطق��������ة يطل��������ق علي��������ه 
)حس��������ن ابو الدجاج( ف��������ي قضاء 
 الرفاعي عرض علّي من قبل القيام 
بس��������رقة مجموعة من الدور تعود 
الى بيوت داخل املنطقة  وجوابي 
كان الرف��������ض كوني غي��������ر محتاج 
مادي��������ا وبعده��������ا ع��������اود االتصال 
بي مرة أخرى بعد يومني  ولكني 

جددت الرفض في حينها". 
وأكمل حس��������ني "ف��������ي أح��������د األيام 
كنت أتحدث مع حس��������ن عن مدى 
الخالف��������ات م��������ع ج��������دي واقترحت 
 علي��������ه أن نق��������وم بس��������رقة داره��������م 
وكوني اعلم كل ش��������يء ف��������ي الدار 
األم��������وال،  ج��������دي  يخب��������ئ  وأي��������ن 
وبالفع��������ل  اتفقنا عل��������ى ذلك وكان 
تحديد املوعد هو من مسؤوليتي 
كوني اعرف الوقت املناسب ومن 
ث��������م  قم��������ت باالتصال ب��������ه وحددت 
موع��������د العملي��������ة واتفقنا على كل 

شْيء". 
واسترسل حسني بالحديث قائال 
"استفس��������ر مني حس��������ن عن جلب 
سالح ناري معه وانا رفضت فال 
 داع له ألنها عملية سرقة وبالفعل 

اتص��������ل بي حس��������ن عند الس��������اعة 
3 فج��������را وطلب من��������ي املجيء الى 
 داره الواقعة بالقرب من دار جدي 
وعند التحرك اخرج حس��������ن غطاء 
وأربع��������ة  أقفال  وكف��������وف  للوج��������ه 
وتحركنا  )ش��������ناطة(  بالستيكية 
ال��������ى بيت جدي بع��������د ان تجاوزنا 

جدار البيت من الخلف". 
واستمر حس��������ني "انتظرنا إلى أن 
قرب وقت أذان الفجر لكون جدتي 
تستيقظ للصالة وانتظرنا  ساعة 
إل��������ى أن اس��������تيقظت وخرجت إلى 
دورة املي��������اه الخارجية وعند ذلك 
قام حس��������ن بمس��������كها من  رقبتها 
ليضغط عليها حتى تفقد الوعي 
وبهذه األثناء أشارت إلّي بيديها 
وكأنه��������ا تعرف��������ت عل��������ّي  وم��������ن ثم 
قمنا بوضع )الشناطات( بيديها 
وإغالق فمها بشريط الصق وتم 
نقلها لغرفة اس��������تقبال  الضيوف 

وكانت فاقدة للوعي". 
واستذكر حس��������ني "ذهبنا بعدها 
ال��������ى غرفة نوم جدي وقام حس��������ن 
بنفس اإلجراء والقبض على رقبة 
 جدي لغرض إفقاده الوعي ولكنه 
اس��������تيقظ وحصل��������ت مقاومة منه 
)عض( املته��������م من احدى  وق��������ام ب�
فق��������ام بالصراخ باس��������مي،   يدي��������ه 
ثم س��������معت جدي يقول )حسني.. 
حس��������ني مو اني جدك ي��������ا مجرم(. 
 فطل��������ب من��������ي حس��������ن ان اجلب آلة 
حادة وجلبت س��������كينا من املطبخ 
وقم��������ت بض��������رب جدي ف��������ي رجله 
 ومنطق��������ة البط��������ن ونتيج��������ة لذلك 

انكسرت السكني واتيت بأخرى". 
واكد املج��������رم قائال "عندما جلبت 
سكينا ثانية أعطيتها الى حسن 
فقام بطعن جدي في منطقة  الرقبة 

وسحب السكني على طريقة الذبح 
وطعن��������ه عدة طعن��������ات للتأكد من 
انه م��������ات وبعدها قمن��������ا  بالبحث 
ع��������ن املفاتيح ف��������ي خزانة املالبس 
وعثرن��������ا عل��������ى مبل��������غ ف��������ي جيب 
املالبس ما يقارب املليون  ونصف 
املليون دينار وعثرنا على جنطة 
دبلوماسية وعند فتحها وجدنا 
خت��������م يعود للعش��������يرة كون  جدي 

هو الشيخ". 
وتاب��������ع "وجدن��������ا مفت��������اح القاصة 
وفتحناها بعد ان أخرجناها من 
خزانة املالبس ذاتها وعثرنا على 
  40 أل��������ف دوالر أميركي ومليوني 
دين��������ار عراقي  وبعده��������ا أرجعنا 
القاصة الى مكانها ورمى حس��������ن 
 املفت��������اح  واس��������تمررنا  بالبح��������ث 
في الخزانة وعثرنا على مس��������ابح 
م��������ن الن��������وع الفاخر واخذ حس��������ن 
اثنني  منها، وتوجهنا الى الغرف 
وبحثنا في خزانتها ولم نجد اال 
علبة تجمع بها النقود )حصالة( 
وبعد  فتحها لم نجد بها اال مبلغ 

بسيط تركناه". 
واكمل حس��������ني "قب��������ل الخروج من 
ال��������دار قل��������ت لحس��������ن ان جدتي قد 
نتخل��������ص  ان  وعلين��������ا  عرفتن��������ي 
منه��������ا،  وهذا ما ت��������م بالفعل أجهز 
م��������رة  وخنقه��������ا  عليه��������ا  حس��������ن 
أخرى وبعدها طعنها بالس��������كني 
ف��������ي رقبته��������ا  للتأكد م��������ن أنها قد 
فارق��������ت الحي��������اة وقب��������ل ان نخرج 
األدوات  كل  جمعن��������ا  ال��������دار  م��������ن 
التي اس��������تخدمت  بالقت��������ل والتي 
كانت عبارة عن س��������كينني واحدة 
منه��������م مكس��������ورة حت��������ى ال يتبقى 
اثر للجريمة وقمنا  بالهروب من 

مكان الدخول نفسه". 

 "              " تنشر اعترافات الشاب المتهم 
بقتل جده الشيخ في ذي قار

بغداد/ عالء محمد  

صدق��������ت محكمة تحقيق مدينة الص��������در أقوال ثالثة 
متهمني بجريمة سرقة تسع عشرة دراجة نارية   )تك 
تك( في مناطق العاصمة بغداد، مستخدمني )جوزة 
جوك��������ر( ف��������ي عملياته��������م، فيما تم تصدي��������ق  أقوالهم 
اس��������تنادا ألح��������كام امل��������ادة 446 من قان��������ون العقوبات 

العراقي.  
وبصدد القضية أفاد قاضي محكمة تحقيق مدينة 
الصدر حارث عبد الجليل أن "احد املش��������تكني  حضر 
ملكتب مكافح��������ة اجرام الحبيبي��������ة مبلغًا عن تعرض 
دراجت��������ه نوع )تك تك( للس��������رقة وتح��������دث عن  قيامه 
بمالحقته��������م )املتهمني( حيث أش��������ار إلى أنهم كانوا 
يس��������تخدمون )تك تك( لغرض جلب  املجرمني ملراقبة 
الشارع في محل السرقة، وقد بني املشتكي أنه خالل 
املالحقة  حصل اصطدام  بني س��������يارته وبني الدراجة 
الناري��������ة الت��������ي يس��������تخدمها املتهمون وخ��������الل ذلك 
س��������قط من أحدهم جهاز  موبايل وت��������م التحفظ عليه 
من قبل املش��������تكي والتوجه الى مكتب مكافحة اجرام 
الحبيبية مس��������جال  إخبارا بالحادث، حيث تم عرض 
ذلك على محكمة تحقيق مدينة الصدر التي بدورها 
اذنت عب��������ر  القاضي املختص ملكتب املكافحة بإكمال 

اإلجراءات". 
وفي خطة املكافحة الس��������تدراج الجن��������اة تم االتصال 
عل��������ى )الجه��������از املفقود( املودع ل��������دى مكتب مكافحة 
 االجرام من قب��������ل أحد عناصرها ال��������ذي ادعى ملن رد 
علي��������ه من الجن��������اة أنه عث��������ر عليه في الش��������ارع وذلك 
 إلع��������داد كمني لهم واس��������تدراجهم وبداللة املش��������تكي 

ليتم التعرف على الفاعلني. 
وأض��������اف القاض��������ي عب��������د الجليل أن "ضب��������اط مكتب 
مكافحة اج��������رام الحبيبي��������ة اتفقوا عب��������ر الهاتف مع 
اح��������د  املتهمني )صاحب املوبايل املفقود( بتس��������ليمه 
الجه��������از في احدى املناطق م��������ع تحديد موعد بذلك، 
 وبع��������د أن التقى به بن��������اًء على املوعد املس��������بق طلب 
الضابط "الذي لم يكش��������ف عن هويته" من املتهم  فتح 
جهاز املوبايل لغ��������رض التأكد من ان الجهاز املفقود 
يع��������ود له عب��������ر فتحه لرمز الهات��������ف، وفعال تم  فتحه 
بالرقم الس��������ري ليلقي القبض علي��������ه وعلى املتهمني 

اآلخرين". 

إجراءات المحكمة  
بعد أن القي القبض عل��������ى العصابة اعترف أفرادها 
بس��������رقة دراجة املش��������تكي وس��������رقات كثيرة حصلت 

 في مناطق قريبة من محل س��������كناهم، وبني القاضي 
املختص أن "املحكمة س��������تكمل االجراءات  باستدعاء 
املش��������تكني بتدوين مالحق القوالهم وبيان الشكوى 

من عدمه واتخاذ االجراءات الالزمة". 
ولفت قاض��������ي محكم��������ة تحقيق مدين��������ة الصدر إلى 
أن "املش��������تكي عندم��������ا ُيخبر ع��������ن س��������رقة ُيطلب منه 
  )منفيس��������ت( اإلدخال فضال عن عقد )البيع والشراء( 
فيعتبر ذلك حيازة مشروعة ليتم تدوين اقواله  بناًء 
على ماقدمه من مستمس��������كات تثب��������ت عائديتها له، 
كم��������ا ويتم التأكد أيضًا من رقم الش��������اصي وتثبيته، 
 لتعمم املحكمة برقية ضبط مع الحائز على اس��������اس 
الرق��������م الكامل للش��������اصي، وعلي��������ه فإن ه��������ذا االجراء 

 سيؤشر في حاسبة مديرية املرور العامة، وفي حال 
تسجليها في املستقبل يمكن حجزها لوجود  برقية 

مسبقة تفيد بحصول سرقة لهذه الدراجة". 
وأضاف القاضي أن "مديري��������ة مكافحة إجرام بغداد 
باش��������رت بإج��������راء ممارس��������ات ف��������ي جان��������ب الرصافة 
 بموج��������ب برقيات الضبط التي أش��������رت ف��������ي مديرية 
امل��������رور العامة، فضال ع��������ن قاعدة البيان��������ات مكاتب 
 املكافحة والتي من خالل هذا اإلجراء تم العثور على 

العديد من دراجات ال� )تك تك( املسروقة.   
وي��������روي لصحيف��������ة القضاء اح��������د املتهم��������ني املدعو 
)م . ن( وال��������ذي يس��������كن منطقة حي النص��������ر مع بقية 
 أف��������راد العصابة تفاصيل عملية القاء القبض عليهم 

والتي حصلت بسبب فقدان جهاز )موبايل( العائد 
 ألحدهم. 

يقول املتهم "في الس��������اعة التاس��������عة مس��������اء وبتاريخ 
2020/2/13 توجهنا ال��������ى أحد أحياء مدينة الصدر 
 واثن��������اء تجوالنا في ش��������ارع الفالح ش��������اهدنا احدى 
الدراج��������ات النارية )التك تك( متوقفة امام احد الدور 
 الس��������كنية حي��������ث كان دوره م��������ع املته��������م )ج.م( يكمن 
بمراقب��������ة الطريق، فيما يقوم املتهم )ح.ج( بتش��������غيل 

 العجلة وسرقتها بواسطة )جوزة جوكر(". 
  وفي هذه االثناء -والحديث للمتهم- "خرج صاحب 
ال��������دار وقام باللح��������اق بنا، اال اننا اس��������تطعنا الهرب 
 بالدراج��������ة وخالل ذلك س��������قط جه��������از موبايل يعود 

ألحدن��������ا لكنن��������ا لم نس��������تطع أخ��������ذه كوننا س��������ارعنا 
باله��������روب  متوجهني الى منطق��������ة حي النصر، وبعد 
ذل��������ك رجعنا إل��������ى املكان نفس��������ه لغ��������رض البحث عن 
)جهاز  املوبايل( وقمنا بالبحث عنه ولم نعثر عليه، 
حيث كان الوقت الس��������اعة الثانية عش��������رة ليال، وفي 
تلك  االثناء قررنا العودة الى منازلنا وخالل مرورنا 
بمنطق��������ة )حي ط��������ارق( ش��������اهدنا اح��������دى الدراجات 
 النارية نوع )تك تك( )صفراء اللون( مركونة امام احد 
الدور السكنية حيث قمنا بنفس الطريقة  بتشغيلها 
بواسطة )جوزة جوكر("، الفتا إلى أن مكافحة اجرام 
بغداد اخذت على عاتقها باس��������تدراج  أحد املتهمني 
بع��������د وقوع جهاز املوباي��������ل بحوزتهم عبر اتصالها 
به من هاتف��������ه "املفقود" ليخبره��������م  صاحبه )املتهم( 
بعائدي��������ة الجه��������از اليه، فيم��������ا اتخذ احد منتس��������بي 
مكافحة اإلجرام أس��������لوبا مدعيا بانه  س��������ائق تكسي 
وعثر على الجه��������از بالطريق مطالب��������ًا إياهم بمبلغ 
عش��������رة آالف دينار لغرض تزويد  سيارته بالبنزين 
لقاء حصولهم على الجهاز وخالل ذلك حضر املتهم 
الس��������تالم جهازه ليلق��������ي القبض  عليه م��������ع املتهمني 

االثنني اللذين كانا برفقته أثناء عملية التسليم. 
وخالل تدوين أقوال املتهمني قضائيا امام القاضي 
املخت��������ص وعب��������ر تواجدنا هن��������اك اعت��������رف املتهمني 
 بتفاصي��������ل تل��������ك العملي��������ات التي وصلت ال��������ى )19( 
عملية س��������رقة، فيما وضح املتهم ) م . ن( ان اول  هذه 
العمليات كانت في ش��������هر ش��������باط من العام املاضي 
2019 عندما سرقوا دراجة نارية نوع )تك  تك( كانت 
مركونة امام مستشفى الشهيد الصدر على الشارع 
)تك تك(،  العام تلتها عملية س��������رقة في املكان  نفسه ل�
ومن ث��������م س��������رقة دراجة ناري��������ة في منطق��������ة حي أكد 

الشماعية امام محطة الوقود احمر  اللون". 
  ويضيف املتهم أنهم "قاموا بس��������رقة خمس دراجات 
)تك ت��������ك( تحمل اربعة منها الل��������ون االحمر  وواحدة 
الل��������ون االصفر وكان��������ت جميعها تقف ام��������ام محطة 
تعبئ��������ة وق��������ود الداخل، كما ب��������ني أح��������د املتهمني  في 
إفادته أن بقية الس��������رقات حصلت ف��������ي احد املقاهي 
الش��������عبية بمنطقة حي طارق لتك ت��������ك حمراء  اللون، 
وايض��������ا تم س��������رقة )تك تك( في ش��������ارع الداخل قطاع 
)49( احمر اللون، مكمال في افادته ان  ش��������ارع الفالح 
قطاع )39( شمله سرقة دراجة نارية )تك تك( حمراء 
اللون وكذلك س��������رقة دراجات في  منطق��������ة الحبيبية 
ام��������ام املحالت التجاري��������ة وفي مدين��������ة الصدر قطاع 
)44( صفراء اللون فضال عن  سرقة دراجتني تحمالن 

اللون االحمر واالصفر". 

عصابة استهدفت عشرات عربات الـ"تك تك" بواسطة جوزة "الجوكر" 
فقدان هاتف أحدهم قاد اجملموعة إىل السجن

■ جرى القاء القبض على العصابة في جانب الرصافة من بغداد

اجلد يربي احلفيد.. واألخري يرد اجلميل بالسكاكني

بغداد/ القضاء

صدقت محكم��������ة تحقي��������ق الرصافة املختص��������ة بقضايا النزاهة وغس��������ل األموال 
والجريمة االقتصادية  اق��������وال ثالثة متهمني حازوا على قطع أثرية وفقًا ألحكام 

املادة 44/ الشق االول من قانون اآلثار  والتراث رقم 55 لسنة 2002". 
أح��������د املتهمني تولد 1958 من س��������كنة منطقة املش��������تل في محافظة بغ��������داد، القي 
القبض عليه من قبل  القوات االمنية بالقرب من محل سكناه بعد اشراف مباشر 

من قبل القاضي املختص. 
  وتح��������دث املتهم عن تفاصيل القضية ملراس��������ل صحيف��������ة )القضاء(: "قبل أكثر من 
ع��������ام على الحادثة  فاتحن��������ي أحد اصدقائي بوجود لوحة فنية للرس��������ام العاملي 
)بيكاس��������و( بح��������وزة أحد معارفه وي��������روم بيعها،  وحني توجهت اليه وش��������اهدت 

اللوحة لم يحصل اتفاق على شرائها منه". 
ويضيف املتهم أنه "قبل ش��������هر اتصل بي الش��������خص نفس��������ه مخبرًا إياي بوجود 
قطع اثرية في محافظة  واسط بحوزة احد االشخاص، حيث يروم بيعها وطلب 
ايجاد مش��������تٍر له��������ا، وهي عبارة عن تمثال  ابيض اللون على ش��������كل امرأة تجلس 
متكئة على جدار أبيض حافية القدمني مع س��������وار دائري الش��������كل  مرس��������وم عليه 
نقوش ورس��������وم ، كما يوجد نقش لراس رجل بني رأس��������يهما ونقش لوردة بينها 
م��������ن جهة  الخلف برونزي اللون تقريبا، فضال عن تمثال المرأة ورأس قطة تقف 
بصورة معتدلة ويدها  اليس��������رى على خاصرته��������ا مقطوعة الكف االيمن وتوجد 
على رقبتها قطعة على ش��������كل ورقة ش��������جرة  متجهة لالعلى، اضافة الى تمثالني 

آخرين". 
وتاب��������ع املتهم "بعد االطالع على كافة التفاصيل الخاصة بالقطع االثرية اتصلت 
باملته��������م )ل . س(  واخبرت��������ه بوجود قط��������ع اثرية وتم التعرف عليها بعد ارس��������ال 
الصور لكل قطعة، ليتم املوافقة على  كافة التفاصيل مع تحديد س��������عر كل قطعة 
والت��������ي وص��������ل الى 40 الف دوالر امريكي"، مبين��������ا أن   "املتهم ) ل . س( بدوره اتفق 
على بيع تلك االثار الى شخصني من محافظة السليمانية في حال  وصولها الى 

مدينة بغداد". 
وأش��������ار إلى أن "االتفاق يقضي بجلب القطع االثري��������ة الى منطقة بغداد الجديدة 
من محافظة واس��������ط كي  يقوم ببيعها بمعية املتهم )ل . س( وفي حدود الس��������اعة 
الثالث��������ة وثالث��������ني دقيقة ظهرا قمت باالتصال  باملتهم��������ني اال انه لم يتم الرد على 
اتصالي، وعند الس��������اعة العاش��������رة مس��������اًء اتص��������ل املته��������م )ل . س(  واخبرني بان 
حصتي من عملية بيع القطع االثرية موجودة لدى املتهم )ج . م(. بعد ذلك قمت 
 باالتص��������ال به لغرض اخذ حصت��������ي وكان املكان املتفق عليه هو منطقة املش��������تل 
وخالل تواجدي في  الش��������ارع العام القي القبض علي من قبل القوات االمنية وقد 
تبني بان املتهمني املذكورين  املش��������تركني معه القي القب��������ض عليهما وبحوزتهم 

القطع األثرية املضبوطة". 

تحقيق الرصافة: ضبط 
قطع أثرية ثمينة بحوزة 

تاجر يروم بيعها
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لم يكن يخطر حتى في مخيلة املدعو 
)محمد رشيد سحاب مصلح( امُلكّنى 
)أب��������و  همام الش��������رعي( أن  داعش��������يًا ب�
يأتي الي��������وم الذي يق��������ف فيه بقفص 
ضحيت��������ه  أم��������ام  العراقي��������ة  العدال��������ة 
)أشواق(  في مشهد سوريالي بدا ملن 
ش��������اهده بأنه تتويج للعدالة اإللهية 

التي وعد بها الله خلقه. 
بمواجه��������ة القاض��������ي يق��������ف )محم��������د 
رشيد( في قفص العدالة بعني التكاد 
ترمق ضحيته )أشواق(  التي انطلق 
لس��������انها لتدل��������ي مل��������ن حضر جلس��������ة 
املحكمة ش��������هادتها التاريخية بحق 

جالدها قبل أن  يكون سابيها. 
  في قاع��������ة محكمة اس��������تئناف الكرخ 
االتحادية طلب القاضي من )أشواق( 
الذك��������رى  بإفادته��������ا  لتص��������ف  اإلدالء 

األليمة التي عصفت بكيانها قائلة: 
كن��������ت أعيش في كنف أس��������رتي حياة 
رغي��������دة، قري��������ة س��������نوني الهادئة في 
قضاء س��������نجار حيث  مس��������كننا فيها 
ومدرس��������تي املتوس��������طة الت��������ي أتلقى 
فيه��������ا تعليمي، كنت في فترة العطلة 
الصيفي��������ة  أعمل مع ش��������قيقي األكبر 
في محل )الصالون النس��������ائي( الذي 
يمتلك��������ه حتى حل��������ت علين��������ا غمامة 
 داع��������ش الصف��������راء الت��������ي نس��������فت كل 
ش��������يء، حيث كان عم��������ري حينها 14 

عامًا فقط. 
ففي صبيحة يوم الثالث من شهر آب 
من عام 2014 استيقظ أهالي قريتنا 
وه��������م محاط��������ون  باملئات م��������ن آليات 
الثقيل،  تحمل مس��������لحني بعتاده��������م 
بعد أن ترجلوا وانتشروا في املنطقة 
 طمأنوا األهالي بعدم مس��������هم بسوء 
ش��������ريطة أن ُترفع الراي��������ات البيضاء 

فوق سطوح املنازل. 
لكن م��������ا أن حلت الظهي��������رة واكتملت 
صفوفه��������م أعلن��������وا جهارًا ب��������أن على 

أهالي القرية إش��������هار  إس��������المهم واال 
فمصيرهم القتل، مانحني لتهديدهم 
ه��������ذا مهل��������ة تنته��������ي حتى الس��������اعة 

الخامسة من  مساء اليوم ذاته. 

الوقوع في أسر الدواعش
عل��������ى اثر ذل��������ك جمعنا وال��������دي مقررًا 
الهروب من املدين��������ة باتجاه الجبال، 
كان عدد أفراد االسرة  مجتمعني أكثر 
من سبعني فردًا من اخوتي واخواتي 
وابن��������اء وبن��������ات عمومت��������ي وأخوالي 
حي��������ث  تجمعنا على عجالة واضعني 
خطة لله��������رب، فكان أن اس��������تقل أخي 
االكب��������ر مع اس��������رته الس��������يارة  ليتقدم 

املوكب. 
بع��������د ان اقتفين��������ا اث��������اره بس��������ياراتنا 
احاطتن��������ا عج��������الت الدواعش من كل 

جانب مدركني وقوعنا  بأسرهم. 
ب��������دت  األس��������ى  يش��������وبها  بكلم��������ات 
)أش��������واق( وكأنه��������ا تس��������تعيد ذكرًى 
أليمة، فاستجمعت قواها من  جديد 

لتقول للقاضي: 
وقعنا في أسرهم .. كان أول ما قاموا 
به هو عزل النس��������اء عن الرجال. كنت 
في الرابعة  عش��������رة من عمري حينها، 
وبع��������د العزل م��������ع الفتي��������ات اللواتي 
بسني ومن بينهم شقيقتي الصغيرة 
 اقتادن��������ا الدواع��������ش بعجالته��������م الى 
معس��������كرات ف��������ي منطقت��������ي )كوج��������و 
وتلعفر( بعد ذلك اخذونا الى  سوريا 
وهن��������اك فرقون��������ا ع��������ن بع��������ض، حيث 
قاموا بعزل الفتيات الصغيرات غير 
املتزوجات  اللواتي تتعدى أعمارهن 
التاسعة عن ذويهن "وكنت إحداهن" 

ليأخذونا الى املوصل. 
كنا أكثر م��������ن ثالثمئة فتاة، وبعد أن 
وصلنا ال��������ى املوصل تهاف��������ت علينا 
عناصر التنظيم ليقوموا  بتقاسمنا 
ف��������ي مش��������هد ب��������دا ل��������ي وكأننا س��������لع 

املتبضعني  أيدي  تتهافتها  رخيصة 
في السوق. 

رغم حالتي املأس��������اوية كنت أحرص 
على عدم مفارقة أختي الصغيرة التي 
لم يتبق من  أسرتي معي غيرها لكن 
بالوقت ذاته ذهلت لالثمان البخسة 
التي تس��������ارع الدواعش لشرائنا  بها 
وكان اعالها )مئة دوالر( وأرخصها 

)علبة سجائر(. 
أصبحت من حصة )أبو همام( الذي 
شدني من ش��������عري واقتادني لغرفة 
ممارس��������ًا عملية  االغتص��������اب بحقي 
التي م��������ا كن��������ت أدركها ج��������راء صغر 
س��������ني حينه��������ا، اذا وضعت أس��������يرة 
ف��������ي  منزل��������ه "امُلغتص��������ب" م��������ن اس��������رة 
ايزيدي��������ة،  كان يعتدي علي جنس��������يا 
بمعدل ثالث مرات يوميا ثم  يمارس 
الضرب الجس��������دي بحق��������ي الكثر من 

مرة باليوم. 
اث��������ارت  الت��������ي  املمارس��������ات  وم��������ن 
اش��������مئزازي هي اجباره لي بتضميد 
جرح غائر في ظهره،  األمر الذي كان 
يش��������كل عندي عبئ��������ًا اضافيا على ما 

أتعرض له منه. 
لم أك��������ن باملنزل لوحدي فقد كن معي 
عدد من الفتيات االيزيديات اللواتي 
س��������باهن ثلة أخرى  من افراد التنظيم 
لكنهم لقوا حتفهم على ايدي القوات 
العراقي��������ة ليصبحن ودائ��������ع عند أبو 

همام. 

الهروب الى الحرية
س��������بعة وس��������بعون يوم��������ًا أمضيتها 
مع االخريات كن أس��������يرات فيها عند 
ه��������ذا الوح��������ش املتج��������رد م��������ن  الروح 
االنس��������انية، لكن في أح��������د األيام التي 
مضت علي ب��������ذات الوقع من اإلرهاب 
والقس��������وة  تمكنت من الحصول على 
هاتفه الش��������خصي التصل على الفور 

بشقيقي الذي شرحت له  حالتي وما 
م��������ررت به متفق��������ة واياه عل��������ى ايجاد 

وسيلة للهروب. 
كان أه��������م ما اتفقنا علي��������ه هو تنويم 
االرهاب��������ي وم��������ن يكون مع��������ه باملنزل 
ليتس��������نى لنا الخالص م��������ن  قبضته، 
ارش��������دني الى نوع معني م��������ن املنوم، 
عل��������ى  طالب��������ت  اصاب��������ة  فافتعل��������ت 
اثره��������ا من )اب��������و  هم��������ام( عالجي في 

املستشفى. 
وهن��������اك افهم��������ت اح��������دى املعالج��������ات 
بنوعية الدواء ال��������ذي أطلبه متذرعة 
باألرق ال��������ذي يالزمني  منذ الس��������بي 

لتزودني به. 
في ليلة الثاني والعشرين من تشرين 
الطع��������ام  بإع��������داد  قم��������ت   2014 األول 
ل��������ه ولرفاق��������ه الدواع��������ش  املتواجدين 
باملنزل حيث دسست املنوم بكميات 

كبيرة في الطعام. 
وبعد ان اطمأنن��������ت مع الفتيات على 
س��������ريان املنوم في اجس��������اد املجرمني 
هرب��������ت ف��������ي منتص��������ف  تل��������ك الليل��������ة 
تحت س��������ماء ممطرة س��������الكني طريقًا 
وع��������رًا تلف��������ه املخاطر، س��������رنا لس��������بع 
س��������اعات دون  انقطاع بمناطق جبل 
س��������نجار لنس��������لم أنفس��������نا الى أقرب 
نقط��������ة للجيش العراقي ال��������ذي نقلنا 

عبر  طيرانه ال��������ى ذوينا في محافظة 
دهوك. 

في اواخر العام ذاته تقدمت بدعوى 
قضائي��������ة ض��������ده وباس��������مه الصريح 
االلهي��������ة  وحكمة  العدال��������ة  لتتحق��������ق 
القض��������اء العراقي بوج��������ودي في هذا 
اليوم حّرة طليقة أشهد للعالم قسوة 
ج��������الدي الحبيس  أمام��������ي في قفص 

االتهام.  

في قفص العدالة
بدا محمد رشيد سحاب مصلح )ابو 
همام الشرعي( ش��������ارد الذهن يائس 
الحركة وه��������و يس��������تمع  بإصغاء من 
قفصه لشهادة )أش��������واق(. ثم تحدث 

قائال: 
انن��������ي م��������ن موالي��������د 1984، كن��������ت قد 
قضيت في الس��������جن عدة أعوام جراء 
جريمة جنائية  ارتكبتها مع شقيقي 
واب��������ن خال��������ي تمثلت بقتل ش��������خص 
من أهالي قضاء هي��������ت في محافظة 

 األنبار. 
تنقل��������ت م��������ن س��������جن الى آخ��������ر حتى 
اس��������تقر بي الحال الى سجن بادوش 
)أبو حمزة(  الذي فيه منح��������ت عهدًا  ل�
باالنتم��������اء لداع��������ش بع��������د ان تلقيت 

دروسًا شرعية على يد )ابو معاذ(. 

هربت من السجن من جملة من هربوا 
منه بعد اجتياح داعش للموصل. ثم 
بايع��������ت داعش  وانتقل��������ت الى البعاج 
الت��������ي فيه��������ا اس��������ندت إل��������ي مناصب 
شرعية س��������ادها الطابع التحريضي 

على  القتال. 

اجتياح سنجار واقتسام نسائها
اجتاح��������ت داعش س��������نجار واملناطق 
املحيطة بها م��������ن ثالثة محاور. كنت 
أحد الزم��������ر الغازية  للمنطق��������ة، أثناء 
االجتي��������اح اصب��������ت بطلق��������ة قن��������اص 
إيزيدي وق��������ف مدافعًا ع��������ن منطقته، 
اخليت على  اثر االصابة الى مستشفى 
نينوى لتلقي العالج وبعدها انتقلت 
ال��������ى البعاج لتلق��������ي عالجي ثم  نقلت 

الى قرية الرمبوسي. 
بع��������د ان تش��������افيت هن��������اك دخلت الى 
املضاف��������ة )اح��������د من��������ازل االيزيدي��������ة( 
ف��������ي منطق��������ة )الرمبوس��������ي(  حيث تم 
اهدائي السبية )اشواق( عبر القرعة 
كمكافأة لي على مشاركتي بالغزوة 

واصابتي  بها. 
أعترف بأنني نكّلت بأشواق ومارست 
بحقه��������ا االغتص��������اب والتعذيب، وقد 
س��������نها  رغ��������م  صغ��������ر  اس��������تخدمتها 
كممرضة لتضميد جراحي رغم أنها 

كانت تشعر بالهلع مما عرضتها له 
وهي  بهذا السن الصغير. 

وفي ي��������وم 23 تش��������رين األول من عام 
2014 وبع��������د إفاقت��������ي م��������ن نومي مع 
رفاقي اكتشفت أن  اشواق والسبيات 
األخريات اللوات��������ي كن في منزلي قد 

لذن بالفرار. 
بعد هروب اش��������واق من��������ي عملت في 
االنب��������ار ش��������رعيا ثم تنقل��������ت الى عدة 
مناطق فيه��������ا حت��������ى  تحريرها كليا 
عل��������ى ي��������د الق��������وات العراقية ف��������ي عام 
2017 الفر الى س��������وريا واقيم بوالية 

البركة. 
لكنن��������ي ع��������دت ال��������ى العراق متس��������لاًل 
عبر حدوده م��������ن الباغوز الس��������ورية 
مرة اخ��������رى وكان يرافقني  االرهابي 
)ابو جراح( حي��������ث وقعنا في قبضة 
الق��������وات العراقي��������ة بع��������د ان اعدت لنا 
كمينًا محكمًا  نجحت عبره باإليقاع 
بنا. اصبت مع ابو جراح جراء اطالق 
الن��������ار وتم اس��������عافنا لنقع في  قبضة 

العدالة.  
وحكم��������ت املحكم��������ة عل��������ى االرهابي 
باالع��������دام ش��������نقًا حتى امل��������وت وفقا 
ألحكام املادة الرابع��������ة /2  من قانون 
مكافح��������ة االره��������اب رق��������م 13 لس��������نة 

 .2005

في محكمة الكرخ.. )أشواق( تواجه من سباها 
حبيسا في قفص العدالة

بغداد/ علي البدراوي

إن كانت عصابات داعش اإلرهابية التي اجتاحت أرضي العراق وسورية في عام 2014 
 كالجراد األصفر قد ارتكبت من االنتهاكات بحق شعبي البلدين ما ال يعد وال يحصى 

فإن  أفضع ما اقترفته بحق اإلنسانية جمعاء كان انتهاك كرامة املرأة، وتجسد ذلك 
باستيالء  زمرها على نساء املناطق امُلحتلة من قبلهم من معتنقات الديانة اإليزيدية 

بفعل تجردوا به  من الضمير والدين واالنسانية، مخالفني عبره جميع الشرائع 
السماوية واالرضية. 

قصة أمل من سنجار.. 

■ قصر القضاء في الكرخ.. عدسة/ حيدر الدليمي
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بغداد/ غسان مرزة

بالرغ��������م م��������ن الجه��������ود القضائية واألمني��������ة املبذولة 
ملكافح��������ة املخدرات إال أن الطريق م��������ازال  طويال أمام 
ه��������ذه اآلفة التي تتضخم الس��������يما م��������ع ضعف الردع 
وغياب الوعي وضعف  اإلمكانيات، كذلك عدم وجود 
ش��������عب متخصصة  ملكافح��������ة املخ��������درات داخل وزارة 
الداخلي��������ة  ، وعدم امت��������الك وزارة الصح��������ة مصحات 

نموذجية إليداع املدمنني  لالستشفاء من  اإلدمان. 
ويع��������زو قاض��������ي التحقي��������ق املخت��������ص ف��������ي قضاي��������ا 
املخ��������درات ف��������ي الكرخ س��������عد طاهر س��������بب انتش��������ار 
 املخدرات إل��������ى "قلة  الوعي املجتمعي وضعف الواعز 
الدين��������ي"، بينما ينتق��������د "دور  املؤسس��������ات اإلعالمية 
الضعيف الذي ال يرتقي  للمستوى املطلوب في نشر 
الوعي  لألسرة واملجتمع وتوعيتهم من مخاطر هذه 
الس��������موم وتأثيراتها الس��������لبية  على كافة  املستويات 
الس��������يما أن اكثر املتعاطني هم من متوسطي الدخل 
واملتس��������ولني و الفق��������راء ومن  فئة الش��������باب من الذكور 
واإلناث، ما يعد سببًا في ارتكاب جرائم مثل السرقة 

والقتل  واالغتصاب  وزنا املحارم". 
وأضاف طاهر أن "أساليب ترويج املخدرات مختلفة 
إذ تنتش��������ر هذه املواد داخل  األوس��������اط الشعبية التي 
تش��������هد جلسات للش��������باب  كاملقاهي، محالت الكوفي 
ش��������وب إذ تدس  هذه الس��������موم غالبا ف��������ي األركيالت 
للش��������باب إلجباره��������م عل��������ى اعتي��������اد تدخ��������ني ه��������ذه 

األركيلة". 
وتاب��������ع أن "ظاهرة ترويج وتعاط��������ي املخدرات تزداد 
بش��������كل كبير وبأرقام مهولة وذل��������ك من  خالل ازدياد 

أعداد  امللقى القبض عليهم من املروجني واملتعاطني 
إضافة ال��������ى ارتف��������اع  كمي��������ات املخ��������درات املضبوطة 
بحوزته��������م  ففي إحدى املرات القي القبض على تاجر 
 بحوزت��������ه  كيلوغرام��������ني من مخدر الكرس��������تال، ومرة 
أخ��������رى على آخر  وبحوزت��������ه 3  كيلوغرامات من املادة 

نفسها". 
وأفاد القاضي طاه��������ر بانه في "بغداد الكرخ وحدها 
بلغ عدد امللقى القبض عليه��������م منذ  بداية عام 2019 
ولح��������د  هذه اللحظة )420( متهما أحيلوا الى محاكم 
الجنايات والجنح،   )130( متهما منهم صدر بحقهم 
أح��������كام  قضائي��������ة، و)170( متهما منه��������م أحيلوا الى 

محاك��������م  الجنايات ولم يص��������در بحقهم حكم قضائي 
بعد، و)65(  متهما ما زال��������وا قيد التحقيق من  الذين 

القي القبض عليهم خالل الشهرين املاضيني". 
وع��������ن أنواع املخ��������درات الرائج��������ة ذكر أنه��������ا متنوعة 
منها "الكريس��������تال، الحشيش��������ة، األفي��������ون،  الهروين، 
الكوكايني، لك��������ن أكثر  األنواع رواج��������ًا في العراق هو 
الكرس��������تال حيث يحتل  املرتبة األول��������ى ويكون على 

شكل ذرات  بلورية".  
وم��������ن أس��������اليب ترويج املخ��������درات الجديدة بحس��������ب 
الوقائ��������ع القضائية هي اس��������تدراج س��������واق  س��������يارات 
 األجرة والفق��������راء أو عن طريق إغرائهم بمبالغ مالية 

مقابل نقل وترويج  املخدرات او استخدام النساء في 
 نقلها لتجاوز السيطرات األمنية وبكل بساطة، كذلك 
ف��������ي  املراقص عن طري��������ق فتيات الليل وذل��������ك بإقامة 
عالقات  جنس��������ية مع الش��������باب وعرض  املخدر عليهم 
وإقناعهم بأنه منشط جنسي عام وتوفيرها بأسعار 
زهي��������دة ب��������ل  وتعرض  مجان��������ًا في بداي��������ة األمر لحني 
اإلدمان عليها ليضطر بعدها لطلب املادة وشرائها 
بأس��������عار  باهظة أو  ترويجه��������ا مقابل الحصول على 

كمية قليلة منها لغرض إشباع حاجته منها.   
ويؤكد قض��������اة متخصصون بمكافح��������ة املخدرات 
أن الي��������ة وطرق دخ��������ول املخدرات ال��������ى  العراق تبدأ 
ع��������ن طريق سلس��������ة منظمة م��������ن املورد الرئيس��������ي 
ال��������ذي  يدخل املخدرات م��������ن  دول الجوار الى العراق 
ويليه التاجر الثانوي ثم يليه الوسيط الذي يقوم 
بدوره  ببيع  املخدرات الى املروج الذي يتعامل مع 

املتعاطني بشكل مباشر. 
وعن التأثير االجتماعي الذي تحدثه آفة املخدرات 
يق��������ول القاض��������ي األول ملحكم��������ة تحقي��������ق  ميس��������ان 
سعد س��������بهان موس��������ى إن "للمخدرات تأثيرا على 
األس��������رة  باإلضاف��������ة الى إلحاقها  الضرر باألس��������س 
االقتصادي��������ة واالجتماعي��������ة والثقافية واألخالقية 
للمجتمع وتؤدي  الى  انتش��������ار الفس��������اد والرش��������وة 

والبغاء". 
ويرجع موس��������ى األس��������باب التي أدت الى انتش��������ار 
جرائم املخدرات واملؤث��������رات العقلية إلى   "تهريبها 
وعدم وجود  قطاعات عس��������كرية كافية من الجيش 
والشرطة على الحدود  العراقية إضافة الى التهاون 
في فرض  العقوبات املتخذة بحق من يلقى القبض 

عليهم  وفق القانون املخدرات الجديد رقم 50 لعام 
 ."2017

وع��������ن قراءته للقان��������ون يقول "نجد أن  املش��������رع خفف 
من العقوبات بس��������بب اخت��������الف نوع  امل��������واد املخدرة 
املضبوط��������ة بحوزة املتهم وهو اتجاه ال  مبرر له كون 
العقوب��������ة  ال تق��������اس  بن��������وع وكمية امل��������واد املخدرة ما 
دامت ه��������ي مخدرة"، الفتا إل��������ى أن "القانون وفر بذلك 
 األرض  الخصبة النتش��������ار تجارة وتعاطي املخدرات 
فأصبحت بعض القضايا تحال على  محكمة الجنح 
وبعقوب��������ة  ال تتجاوز الخمس س��������نوات بعد ان كانت 
تنظ��������ر من قبل محكمة  الجناي��������ات في القانون القديم 
وبأح��������كام  رادع��������ة  وش��������ديدة تتناس��������ب م��������ع خطورة 

الجريمة".    
ويتابع موسى أن "القانون لم يتطرق ملصير األراضي 
الزراعية اذا ما جرت زراعة  املواد املخدرة فيها، كذلك 
ال يمكن اتخاذ اإلج��������راءات القانونية بحق املتعاطي 
الذي يتقدم  من تلقاء نفس��������ه للع��������الج من اإلدمان في 

املستشفيات  املختصة". 
واش��������ار إلى ان "املحكومني ممن تم ش��������مولهم بقانون 
العف��������و الع��������ام قد ع��������اد غالبيتهم الى  ارت��������كاب جرائم 
االتجار  وتعاطي املواد املخ��������درة بل وعاد حتى ممن 
صدرت أحكام  مخفف��������ة بحقهم وفق القانون الجديد، 

ما يتطلب تشديد  العقوبات". 
وخل��������ص القاض��������ي إل��������ى أن "الع��������راق كان خالي��������ا من 
املخ��������درات تجارة وتعاطيا قبل عام   2003 حتى بدأت 
أعداد  املتعاطني واملروجني تتزايد وخصوصا بني فئة 
الشباب  واملراهقني ووصل الحد إلى استعمال النساء 

 واألطفال كطريقة للبيع واملتاجرة  والتعاطي". 

أساليب خمتلفة للرتويج.. وتشريعات غري رادعة

المخدرات .. آفة تتضخم وتفتح طريقا طويال لمكافحتها 
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لك��������ن التح��������دي واالصرار ال��������ذي عرف 
عن القاضي العراق��������ي بان اثناء محنة 
املوصل م��������ع محتليه��������ا  وال يزال حتى 
اليوم، وه��������ي حصيلة طبيعية خرجنا 
به��������ا م��������ن حوارنا املوس��������ع م��������ع رئيس 
محكمة  اس��������تئناف نين��������وى االتحادية 

القاضي سالم محمد نوري البدراني: 

 * �ضيادة القا�ضي ونحن نراكم تقهرون 
الظروف بعملكم يف حمافظة خرجت من 

اأتون احتالل  غا�ضم نبداأ حوارنا معكم 
ب�ضوؤال يتعلق بن�ضبة الدمار الذي طال 

دور الق�ضاء يف حمافظة نينوى  بعد 
حترير املحافظة من ع�ضابات داع�ش 

االرهابية؟. 
 - مع ب��������دء عملي��������ات تحري��������ر محافظة 
نينوى من عصابات داعش االجرامية 
كان لرئاسة محكمة  استئناف نينوى 
االتحادية دور واضح في تقييم نسبة 
األضرار التي لحق��������ت باملباني التابعة 
له��������ا،  وتع��������د ه��������ذه الخطوة م��������ن أولى 
خطوات إع��������ادة االعمار التي ش��������رعنا 
به��������ا، حيث تقدر نس��������بة الض��������رر  التي 
أصاب��������ت املبان��������ي واملنش��������آت التابع��������ة 
للرئاس��������ة حوال��������ي )80 ال��������ى%90( وقد 
ش��������ملت مبنى مقر  رئاسة االستئناف 
بالجان��������ب  فيه��������ا  العامل��������ة  واملحاك��������م 

األيم��������ن ملدين��������ة املوص��������ل )دار القضاء 
ف��������ي  الحمداني��������ة – محكم��������ة األح��������وال 
الش��������خصية ف��������ي الجانب االيس��������ر في 
مدين��������ة املوص��������ل – محكم��������ة تحقي��������ق 
 نينوى املختصة بقضايا النزاهة – دار 
القضاء في الحض��������ر – دار القضاء في 
القيارة – دار  القضاء في حمام العليل 

– دار القضاء في البعاج(.  

 * تقودنا اإجابتكم بخ�ضو�ش ال�ضرر 
الذي حلق باملباين اىل �ضوؤال اآخر يكمن 

بتوقيت �ضروعكم  بالبدء بحملة اعمار دور 
الق�ضاء يف حمافظة نينوى.. واالنتهاء 

منها ودور جمل�ش الق�ضاء  االأعلى 
باال�ضراف عليها؟.  

 - ال يخفى الدور الكبير ملجلس القضاء 
األعلى باإلسهام في إعادة اعمار البنى 
التحتية الخاصة  باس��������تئناف نينوى. 
حيث تم الش��������روع باالعم��������ار ابتداًء من 
الش��������هر األول لس��������نة 2017 ح��������ني بدأنا 
 االعمار في دار القضاء في الحمدانية، 
ث��������م توالت اعمال إع��������ادة اعمار املباني 
املتض��������ررة من��������ذ ذل��������ك  الوق��������ت ولغاية 

يومنا. 

 * هل هناك جهات داعمة الإعمار دور 
الق�ضاء يف املحافظة من غري جمل�ش 

الق�ضاء االأعلى  وكيف مت التن�ضيق بينها 

وبني جمل�ش الق�ضاء الإ�ضراكها يف 
االعمار؟

والهام��������ة  األول��������ى  خطواتن��������ا  م��������ن   - 
التي ش��������رعنا به��������ا في إع��������ادة االعمار 
ه��������و التنس��������يق م��������ع الجه��������ات  املخولة 
باالعم��������ار ف��������ي محافظة نين��������وى وقد 
تلقت رئاس��������ة االس��������تئناف في نينوى 
الدع��������م و االس��������ناد م��������ن  قب��������ل محافظة 
نين��������وى وكذل��������ك البرنام��������ج اإلنمائ��������ي 
لألمم املتحدة ) UNDP (، هذا والبد من 
اإلشادة  بدور البرنامج اإلنمائي لألمم 
املتحدة ) UNDP ( بإعادة تش��������ييد املقر 
الرئيس لرئاس��������ة محكمة  االس��������تئناف 
في الجانب األيمن ملدينة املوصل بعد 

تعرضه للتدمير الكامل.  

 * متى بداأ العمل بدور الق�ضاء ب�ضكل 
فعلي بعد حترير املحافظة. ومن هي اأوىل 
املحاكم التي  �ضرعت بالعمل يف املحافظة؟

 - بع��������د قي��������ام كي��������ان داع��������ش اإلرهابي 
التابع��������ة  املناط��������ق  أغل��������ب  باحت��������الل 
ملحافظ��������ة نينوى ف��������ي ش��������هر  حزيران 
م��������ن ع��������ام 2014 ف��������أن رئاس��������ة محكمة 
اس��������تئناف نينوى االتحادية باش��������رت 
أعمالها في ش��������هر  آب من الع��������ام ذاته، 
أي بعد ش��������هرين من احتالل املحافظة، 
وقد باش��������رنا العم��������ل ف��������ي دار القضاء 
في  الش��������يخان كمقر بديل، كما تم دمج 
بعض املحاكم في األقضية والنواحي 
الت��������ي ل��������م تتع��������رض  لالحت��������الل وذل��������ك 
لتقدي��������م خدماتها للمواطنني كمناطق 
بديل��������ة لحني تحري��������ر مناطقهم. وبعد 
س��������نتني من  العمل في قضاء الشيخان 
انتقلت رئاس��������ة االستئناف في نينوى 
الى قضاء الحمدانية بعد تحريره  من 

عصابات داعش اإلرهابية. 
ول��������م تم��������ر فترة وجي��������زة عل��������ى تحرير 
مدينة املوصل حتى ش��������رعت رئاس��������ة 
االس��������تئناف ف��������ي نين��������وى  بمحاكمها 
املختلفة بالع��������ودة ملزاولة اعمالها في 
مدينة املوص��������ل، في ابنية بديلة. حيث 
كانت من  أولى الدوائر الرس��������مية التي 
باش��������رت اعمالها في املدينة ومن ابرز 
تل��������ك املحاكم ه��������ي محكم��������ة  التحقيق 
ومحكم��������ة األحوال الش��������خصية إضافة 

الى مقر الرئاسة.  

 * ما هي االإ�ضافات التي طراأت على دور 
الق�ضاء التابعة ال�ضتئناف نينوى بعد 

اعادة افتتاحها؟
 - مؤك��������د أن اضافات عديدة طرأت على 
دور القضاء التابعة لرئاسة استئناف 
نين��������وى بع��������د إع��������ادة  افتتاحه��������ا ف��������ي 
جمي��������ع املج��������االت وخاصة ف��������ي مجال 
وكم��������ا  الحاس��������بات  و  التكنولوجي��������ا 

يلي:-  

أ - تجهيز حاسبات )الب توب( لجميع 
املحاك��������م لغرض إع��������ادة العمل بها من 

قبل مجلس القضاء  االعلى. 
ب - تفعيل البريد االلكتروني في جميع 
املحاك��������م التابعة لرئاس��������ة اس��������تئناف 

نينوى.  
ت - ربط ش��������بكة وايرلي��������س هوائي بني 
مق��������ر هذه الرئاس��������ة واملحاك��������م التابعة 
لها بواس��������طة أب��������راج عل��������ى  ارتفاع 30 
مترا لالستفادة منها في نقل البرامج 

وتجهيز املحاكم بخدمة انترنيت. 
ث - ربط كيب��������ل ضوئ��������ي بالتعاون مع 
وزارة االتصاالت للمحاكم التي لم يتم 

تأمينها بشبكة  الوايرليس
ج - تفعيل برام��������ج الضبط االلكتروني 

في جميع املحاكم التابعة. 
ح - قام��������ت ش��������عبة الحاس��������بة ف��������ي هذه 
الرئاس��������ة بإعطاء دورات تطويرية في 
مج��������ال الحاس��������بات والي��������ة  العمل على 
الضب��������ط االلكترون��������ي ملعظ��������م موظفي 
هذه الرئاس��������ة والعمل مستمر بتأهيل 

الكادر  الوظيفي. 
خ - تم نصب كاميرات في جميع املحاكم 
وتم ربطها في مقر هذه الرئاسة وتتم 
متابعتها  بإش��������راف مكتب التصاريح 
األمني��������ة م��������ع تنصيب برام��������ج لغرض 
متابعة الكاميرات وإعادة  التسجيالت 

الخاصة بها. 
د - ت��������م ربط أجه��������زة البصمة في جميع 

املحاكم  
ذ - تم ش��������راء ترخيص خ��������اص بأجهزة 
االتص��������ال الالس��������لكي املش��������فر املؤم��������ن 
مع ربط جهاز االرس��������ال  واالس��������تقبال 

الخاص باملنظومة. 
ر - تجهيز السيرفرات الخاصة بالبرامج 
التي س��������وف يتم العمل بها كمش��������اريع 
الحكومة  االلكتروني��������ة لبرنامج عقود 
ال��������زواج االلكتروني وبرامج االرش��������فة 

الخاصة بعقود وقسامات  الشرعية. 
ز - زج موظفي هذه الرئاسة في دورات 
الدف��������اع املدن��������ي الت��������ي تنظم م��������ن قبل 

مديرية الدفاع املدني
س -  إقام��������ة دورات تدريبي��������ة للحراس 
القضائي��������ني لتلق��������ي تدريب��������ات اللياقة 

البدنية. 

 * هل هناك نية الفتتاح دور ق�ضاء جديدة 
يف مناطق اخرى من حمافظة نينوى؟. 

 -كلما دعت الحاجة الفعلية الى افتتاح 
محاكم جديدة فإن هذه الرئاسة تبادر 
الى فتح هذه املحاك��������م  متى ما توفرت 
الك��������وادر الوظيفي��������ة والبن��������ى التحتية 

ومستلزمات عمل املحاكم.  

 * هل قدمت حماكم ا�ضتئناف نينوى 
�ضهداء من مالكاتها العاملة )ق�ضاة 
وموظفني( اثناء فرتة  احتاللها من 
ع�ضابات داع�ش االرهابية وكم هو 

عددهم؟. 
 - قدم��������ت رئاس��������ة االس��������تئناف ثالث��������ة 
ش��������هداء من القضاة، وش��������هيدة واحدة 
م��������ن أعضاء االدعاء الع��������ام.  إضافة الى 
عدد من املوظفني والحراس القضائيني 
املفقودي��������ن خالل فت��������رة احتالل داعش 
 االجرامي ملحافظة نينوى والذين بلغ 
عدده��������م )8( م��������ن املوظف��������ني والحراس 

القضائيني. 

وفي ختام اللقاء ودعنا القاضي سالم 
محمد نوري البدراني/ رئيس محكمة 
اس��������تئناف نينوى  االتحادي��������ة بعد أن 
وجدنا نبرته مفعمة بتحٍد لظروف أملت 
بمحافظته قهرتها س��������واعد العراقيني 
 العاملني في املج��������ال القضائي يحدوه 

األمل بغٍد أفضل. 

ف��رض على  مدينة س��اد ظالم  ب��واق��ع  ال��ح��ال  م��ن بنائها، فكيف  املهدمة أصعب  املنشآت  ال��ش��روع بإعمار  أن  قيل 
عصابات داعش االرهابية عليها ألكثر من عامني نهضت بعد تحريرها  كالعنقاء لتلم جراحها. ومن املتعارف 
الشعوب واألم��م  لتعلقه مباشرة بقضاياهم اإلنسانية. فكانت منشآت  الحياة عند  القضاء هو أهم مفاصل  أن 
قضائنا العراقي وشخوصه أيضًا في طليعة  من طالته االيادي االثمة لعصابات داعش االرهابية ابان اجتياحها 

ملحافظة نينوى في عام   2014.  

رئيس استئناف نينوى: 90 بالمئة من مباني القضاء 
تضررت بسبب داعش.. لكن المحاكم  تحدت وعملت بعد شهر  

* لم يمِض شهر على احتالل داعش للموصل حتى باشرنا العمل بمواقع 
بديلة تحديًا  للظروف التي فرضت علينا

*ثالثة شهداء من القضاة، وشهيدة من أعضاء االدعاء العام وثمانية 
موظفني في  استئناف نينوى .. حصيلة شهدائنا اثناء احتالل 

داعش للمحافظة

إعداد: علي البدراوي - حوار: رغد سمير

■ حملة اعمار شهدتها مباني املحاكم في نينوى

■ القاضي سالم البدراني

في ما يلي نص الحوار: 

إجراءات تأييد الحضانة بدعوى أم بحجة شرعية لمن يستحقها في محاكم األحوال الشخصية   

ل��������م يعرف قانون األحوال الش��������خصية العراقي رقم )188( لس��������نة 
1958 الناف��������ذ )الحضان��������ة( وإنم��������ا ورده  اصطالح��������ه  ف��������ي مقدمة 
التعديل الثاني لهذا القانون بأنه ))تربية الطفل وتدبير شؤونه 
 له  حق في ذلك قانونًا،  واملحافظة على من ال يستطيع 

ْ
من قبل َمن

تدبير أموره بنفسه، وتربيته بما يصلحه يقيه  مما يضره((. 
ويرى الفقهاء املس��������لمون أن في الحضانة حقوقا ثالثة ه�ي، حق 
الصغير، حق األم، حق األب،  وان  التوفيق بني هذه الحقوق واجب 
إذا أمك��������ن، أما إذا تعذر ذلك، فيذهب البعض منهم، إلى القول  بأن 
الحضان��������ة  حق للصغير على أمه وليس حق��������ًا لألم فيه، ويترتب 
عل��������ى ذلك أن األم تجبر على  حضانته وألخيار لها في التنازل  أو 

االمتن��������اع عن ذلك، بينما ذهب فريق آخ��������ر، إلى أن الحضانة حق 
 ل��������ألم ويترتب على هذا، إنها ال تجبر على  حضانة الصغير ولها 
أن تمتن��������ع عن ذلك بالتنازل عن  حقها، وي��������رى فريق ثالث منهم، 
إل��������ى أنها حق لألم  والصغير، فأن وجد من يقوم به ال تجبر األم، 
وان  تعني عليه�ا فليس لها االمتناع، الن حق الصغير فيها  أقوى، 
في حني ذهب املشرع العراقي في  قانون األحوال الشخصية انف 
الذك��������ر بالفقرة األولى من املادة الس��������ابعة  والخمس��������ني منه عل������ى 
إن   )االم أح��������ق بحضانة الولد وتربيت��������ه حال قيام الزوجية وبعد 

الفرقة ما لم يتضرر املحضون  من ذلك   (.  
من خ��������الل تتبع العمل في محاكم األحوال الش��������خصية وتحديدا 
موضوع تأييد الحضانة فقد تبني لنا إن  قسما من  محاكم األحوال 
الش��������خصية في البلد تعتمد كأساس إلثبات تأييد الحضانة أن 
تقام بش��������أنها  دعوى س��������واء كان هناك  نزاع قائ��������م بني الطرفني أم 
ال ويصدر بش��������أنها حك��������م فاصل في دعوى وعل��������ى  وفق األحكام 
القانوني��������ة التي تنظم إصدار  الحكم ف��������ي قانون املرافعات املدنية 
العراقي في الفصل  األول من الباب األول من الكتاب الثاني املواد 
)154 –   160( مرافع��������ات، في حني أن القس��������م اآلخر  من تلك املحاكم 
ذهبت إلى أن طلب تأييد الحضانة باإلمكان  اس��������تصداره بحجة 
شرعيه، بدال عن  إقامة دعوى وما يترتب عليها من إجراءات ومن 
وق��������ت وجهد كبيرين، وفي  خضم هذا األمر البد  أن يكون ملحكمة 

التميي��������ز االتحادية الرأي الفصل بهذه التوجهات فهل يش��������ترط 
طلب تأييد  الحضانة  أن تقام به دعوى ويش��������ترط إن يكون هناك 
نزاع قائم أم انه باإلمكان أن يخرج عن نطاق  الدعوى  ويكون من 
األوامر على العرائض أو يكون من الحجج الش��������رعية التي أجيز 
ملحكم��������ة  األحوال الش��������خصية إصدارها  حيث وجدن��������ا تطبيقات 
قضائية متناقضة بش��������ان املوضوع منها على  س��������بيل املثال، ما 
جاء في قرار ملحكمة  التمييز االتحادية العدد 240/هيئة األحوال 
الش��������خصية  واملواد املدنية/2012 ف��������ي 2012/2/13 الذي نقضت 
 بموجبه قرار محكمة األحوال الش��������خصية ف��������ي  الديوانية العدد 
4378/ش/2011 ف��������ي 2011/11/22 وال��������ذي كان قد  قضى بتأييد 
حضانة املدعية  ألطفالها الذين هم أصاًل في حضانتها وجاء في 
حيثيات ق��������رار النقض كان على  املحكمة التحقق من  غاية الطلب 
في تأييد الحضانة ألنها استنكرت على املحكمة إصدار حكم في 
دع��������وى دون  أن تكون  هناك خصومة ون��������زاع قائم، وهذا االتجاه 
س��������ائد في بعض محاكم األحوال الشخصية أو املواد  الشخصية 
 التي تعنى بغير املس��������لمني بمعنى يجب ان تكون هناك خصومة 
ونزاع الستصدار قرار  بتأييد الحضانة ومن  تطبيقات ذلك أيضا 
قرار ملحكمة املواد الش��������خصية في الكرادة العدد   26/مواد/2014 
ف��������ي 2014/6/9 قضى فيه  ب��������رد طلب الدع��������وى بتأييد الحضانة 
لع��������دم وجود نزاع قائم  بني الطرفني، بينما نجد عدد من املحاكم 

أصدرت  أحكامًا بدعاوى طل��������ب تأييد الحضانة وقد صدقت  من 
محكمة التمييز االتحادية دون إن تكون هناك خصومة  حقيقية 

في هذا األمر، إال إن الرأي  الراجح واملستقر عليه حاليا هو :-  
 1 - إذا حص��������ل ن��������زاع أو خصوم��������ة بني من كان��������ت الحضانة لدية 
إلثب��������ات أو تأييد حضانت��������ه ألوالده الذين  هم في  حضانته أصاًل 
)) األم (( الب��������د من أقامة دعوى أمام املحكم��������ة املختصة )محكمة 
أحوال  ش��������خصية أو محكمة مواد  ش��������خصية( الستحصال حكم 

بتأييد الحضانة. 
 2 -  أما أذا لم يكن طلب تأييد الحضانة محاًل للنزاع بني الطرفني 
وإنما تس��������عى املدعية ) األم ( إلى  إصدار  حكم بتأييد حضانتها 
ألطفاله��������ا مع إن ذل��������ك األمر ثابت بحكم القان��������ون على وفق حكم 
الفقرة   )1( من املادة )57(  أحوال ش��������خصية وحضر الطرفان أمام 
القاضي فال مانع من إصدار حجة  شرعية بتأييد الحضانة دون 
اللجؤ إل��������ى  إقامة دعوى بذل��������ك، من املحكم��������ة املختصة) محكمة 
أح��������وال  ش��������خصية أو محكمة م��������واد ش��������خصيه ( الن طلب تأييد 
 الحضان��������ة هو تثبيت واق��������ع حال قائم وفي ذل��������ك  تقليل للنفقات 
واختصار للوق��������ت والجهد وتخفيف عن معان��������اة  املتخاصمني، 
والن طل��������ب تأييد الحضانة  يتعلق بالحضانة التي هي ملصلحة 
املحض��������ون وليس الحاضنة على  وفق حكم الفقرة )2( املادة   )57( 

أحوال شخصية.  

القاضي ليث جبر حمزة

https://www.hjc.iq/view.6606/
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محتال حاول فرض إتاوات على منطقته لـ"دعم التظاهرات".. لكن كمينا أطاحه
بغداد/ ليث جواد

استيقظت في صبيحة الثامن عشر من 
كانون الثاني 2020 بعض األس��������ر في 
منطق��������ة الطالبية على  رس��������ائل تهديد 
وضعت امام دورهم السكنية تدعوهم 
ال��������ى دفع مبالغ مالي��������ة تتراوح ما بني 
)5 ال��������ى 10  ماليني( دين��������ار لكونهم لم 
يش��������تركوا ف��������ي )تظاه��������رات أكتوب��������ر( 
بذريع��������ة ان تلك األموال سترس��������ل الى 
التحقيقات  لك��������ن  الش��������هداء,   عائ��������الت 
كشفت مالبس��������ات تلك القضية والتي 
كان��������ت الغاي��������ة منه��������ا تحقي��������ق منافع 
 ش��������خصية لي��������س اال، وال عالقة ملن قام 

بها بالتظاهرات. 
ام��������ام قاض��������ي التحقي��������ق ف��������ي محكمة 
الش��������عب مثل املته��������م بالقضي��������ة "م.ع" 

الذي أفاد قائال: 
 "إنن��������ي م��������ن س��������كنة منطق��������ة الطالبية 
ومن مواليد 1963 وقبل عشرين يومًا 
س��������اءت ظروف��������ي املادية  بش��������كل كبير 
لكوني استدنت مبلغًا ماليًا "بالفايز" 
تعرضت على اثره ملضايقات وتهديد 
بالس��������جن في  ح��������ال عدم تس��������ديده مع 
مبال��������غ أخ��������رى كانت بذمت��������ي  ففكرت 
بموض��������وع للخ��������روج م��������ن ضائقت��������ي 
املالي��������ة،  لتخط��������ر ببال��������ي فك��������رة تكمن 
بكتابتي رسائل تهديد وإرسالها إلى 

عدد م��������ن جيراني في املنطقة من ذوي 
 الدخل الجيد". 
وأضاف قائال: 

نف��������ذت خطتي ألقوم بكتابة الرس��������الة 
والتي مضمونها لصاحب الدار )يجب 
ان تدفع مبل��������غ 5 او 10  ماليني دينار( 
لكونكم لم تش��������تركوا ف��������ي التظاهرات 
منذ انطالقتها وان تلك االموال ستوزع 

على  عائالت شهداء التظاهرات.  
وتاب��������ع "قم��������ت ف��������ي رس��������الة التهدي��������د 
بتحدي��������د أماك��������ن دف��������ع املبال��������غ، األول 
كان في االس��������واق التابع��������ة لي لكونها 
 معروفة في املنطق��������ة، أما الثانية ومن 
اج��������ل إبع��������اد الش��������بهات عن��������ي حددت 
صالونا نس��������ائيا في منطقتنا  لكوني 
على يقني  بأن الجميع س��������يتوجهون 
الى االسواق للدفع، اضافة الى قيامي 
بوض��������ع طلق��������ة ناري��������ة  داخ��������ل الظرف 
الذي حوى رس��������الة التهدي��������د من اجل 

إخافتهم". 
وقد نوه املتهم الى أن رسالته تضمنت 
شرحا لعملية التسليم، إذ طلبت منهم 
وضع املبل��������غ بكيس  اس��������ود والذهاب 
الى احد املكانني املحددين وتس��������ليمه 
هناك على أنها أمانة وس��������يتم حضور 
شخصني  الس��������تالم املبلغ مع تأكيدي 
له��������م بع��������دم تبلي��������غ الس��������لطات ألنن��������ا 
س��������نقوم بمراقبتكم، وفي حال التبليغ 

 س��������نخطف احد افراد عائلتك لتضطر 
الى دفع ضعف املبلغ إلطالق سراحه. 

ثم أضاف قائال: ارس��������لت التهديد الى 
من��������ازل عدة أش��������خاص، كان بضمنهم 

الش��������خص املش��������تكي الذي  كان س��������ببا 
باعتقال��������ي، إذ حضر الى محلي لكونه 

على عالقة مس��������بقة بي وسألني فيما 
إذا كان هن��������اك  اش��������خاص ق��������د س��������ألوا 
عن��������ه اليوم، ألجيبه باإليجاب قائال أن 
هناك ش��������خصني قد سألوا عنك فذهب 
دون أن  يتحدث عائدًا ملحلي في مساء 
اليوم ذاته ومعه كيس اسود وقال لي 
هذه األمانة سلمها الى  األشخاص ان 

جاؤوا اليك مرة أخرى. 
ويضي��������ف املته��������م قائ��������ال "طلب��������ت من 
املشتكي أن يضعها على احد الرفوف 
ف��������ي املح��������ل وبالفعل وضعه��������ا  وخرج 
وبع��������د خروجه فتح��������ت الكي��������س وإذا 
بداخله أوراق بيضاء اللون على شكل 
ارواق نقدي��������ة، ألقوم  برميها في س��������لة 
النفاي��������ات باملح��������ل ولم تمض س��������اعة 
حتى عاد املش��������تكي ملحلي مرة اخرى 
وبصحبته  شخصني ليسألوني فيما 
اذا جاء احد واس��������تلم االمانة فقلت له 
نع��������م، حينها قام��������وا بتفتي��������ش املحل 
لكنهم  وج��������دوا الكيس واألوراق داخل 

سلة النفايات". 
وأوض��������ح املتهم ان الش��������خصني الذين 
كانا برفقة املتشكي اتضح انهم مكتب 

مكافحة اإلجرام وقاموا  باعتقالي.  
مضيف��������ا لقول��������ه: بالرغم من ارس��������الي 
الرسائل الى عدة اش��������خاص اال انه لم 
اق��������م باس��������تالم اي مبلغ م��������ن احد  رغم 

مرور 10ايام على ارسال الرسائل. 

تخلى عن قسمه بحماية المواطنين 
ليسطو على منزل أسرة آمنة  

القادسية .. المؤبد لمدان شارك 
في مقتل شخص بالمراقبة خارج الدار

بغداد/ علي البدراوي

لم يدر بخلد )سالم( الذي 
كان حت��������ى تل��������ك الليلة من 
منتصف شهر حزيران من 
العام الفائت 2019  يعيش 
حي��������اة هانئ��������ة مع اس��������رته 
في دارهم الكائنة في أحد 
أحي��������اء مدين��������ة املهناوي��������ة 
)محافظ��������ة القادس��������ية(، أن 
 يأت��������ي يوما تمر س��������اعات 
مس��������ائه ش��������ديدة الوط��������أة 
بموق��������ف  واس��������رته  علي��������ه 
عصي��������ب لن ينس��������اه طيلة 

حياته. 
الثالث  ليلة  ففي منتصف 
عش��������ر من حزيران من عام 
من��������زل  ب��������اب  ط��������رق   2019
)سالم(  ليخرج  مستعلما 
عن هوية الط��������ارق وإذا به 
أف��������راد يرتدون  يواجه ثلة 
اقتحموا  العس��������كري  الزي 
املنزل  بأس��������لحتهم النارية 
منادي��������ن بأنه��������م )مكافحة 
ذهول  وس��������ط  املخ��������درات( 

سالم ودهشته. 

يط��������ل  ل��������م  ال��������ذي  املوق��������ف 
أش��������عر  ألكثر من دقيقتني 
االسرة بالهلع حني شاهد 
األطفال والدهم مقيدا امام 
 اعينه��������م وفوهة املس��������دس 

تعتلي فوق رأسه. ليتضح 
للجميع أن القوة املقتحمة 
للمنزل ليس��������ت م��������ن أفراد 
 الشرطة بل هم عصابة من 
املنزل  اقتحم��������وا  املجرمني 

بدافع السرقة. 
وضع��������ت العصابة أس��������رة 
)س��������الم( بغرف��������ة لوحدهم 
عليه��������م  الب��������اب  مغلق��������ة 
لته��������دده بالتع��������رض له��������م 

ما لم يمنحه��������م  املال الذي 
يحتفظ به في املنزل. 

التهدي��������د كان كفيال  ذل��������ك 
برضوخ��������ه ملطلبه��������م الذي 
جاءوا من أجل��������ه، فكان أن 
اخبره��������م بم��������كان أموال��������ه 
الت��������ي  بلغ��������ت م��������ن العملة 
العراقية ثمانية وتس��������عني 
الى  مليون دين��������ار إضافة 
مخش��������الت ذهبية مختلفة 
نص��������ف  يق��������در  وزنه��������ا 
كيلوغرام.. بعد ذلك قادهم 
ليس��������لمهم  س��������يارته  ال��������ى 
منها مبلغًا قدره عش��������رين 

الف دوالر  أميركي. 

الحقيقة
بعد إتمام الجريمة سارعت 
لتقديم  للس��������لطات  األس��������رة 
ش��������كواها عنه وبعد البحث 
واالس��������تقصاء توصلت  الى 

كشف خيوط الجريمة.  
إذ ورد بكتاب مديرية شرطة 
محافظة النجف االش��������رف/ 
قسم الش��������ؤون القانونية ان 
أحد منتس��������بيهم  املدعو )م( 

س��������بق وأن ع��������اد م��������ن غيابه 
ع��������ن ال��������دوام الرس��������مي ف��������ي 
صبيح��������ة يوم الثاني عش��������ر 
من ش��������هر  حزيران 2019 )اي 
قبل يوم من وقوع الجريمة( 
وباش��������ر بالنزول ف��������ي اليوم 
وبعد  استدعائه  تاله،  الذي 
اقر )م( باش��������تراكه مع بقية 
املتهم��������ني بالس��������طو في تلك 
الليلة عل��������ى دار ماجد حيث 
حص��������ل  اتف��������اق بين��������ه وبني 
افراد العصابة على السرقة 
كون )س��������الم( يعم��������ل تاجرا 
ميس��������ور الحال، ليذهب )م( 
 واف��������راد عصابت��������ه ال��������ى دار 
املش��������تكي بزيهم العس��������كري 
ال��������ذي غطا  اللثام  مرتدي��������ن 
حاملني  األسلحة  وجوههم 

ليقوموا بجريمتهم. 

القصاص
حكم��������ت املحكم��������ة وجاهيا 
عل��������ى املجرم )م( بالس��������جن 
املؤقت ملدة 15 سنة استنادا 
للمادة 1/440  و2و3و4 من 

قانون العقوبات. 

القادسية / غسان مرزة

انتهى مصير ميثم الذي كان يغفو 
في داره بأمان إلى املوت عن طريق 
مجرمني أرادوا سرقة  منزله، إال أن 

يقظته منعتهم لكن تسببت في موته! 
 وأظهرت وقائع الدعوى ومدوناتها 

تحقيقًا ومحاكمة ومن سير التحقيق 
واملحاكمة  انه في  محافظة القادسية 

قد تعرض املجنى عليه )ميثم( في 
كانون الثاني من عام   2017 إلى 

إطالقات  نارية اصابته بصدره والى 
الضرب بواسطة شيش حديد على 

 رأسه ما أدى الى موته في الحال، 
 وكان ذلك تمهيدًا وتسهياًل لسرقة 

دارة وتمكينًا للجناة  من الفرار 
والتخلص من العقاب. 

وذك��������رت تفاصيل القضي��������ة أن اإلجراءات 
القانونية اتخ��������ذت ودونت أقوال املدعني 
 بالحق  الش��������خصي وال��������دي املجنى عليه 
وزوجت��������ه واوالده وبنات��������ه الذين لم تكن 

لهم  جميعًا شهادة عيانية. 
ول��������دى تدوي��������ن أق��������وال املدع��������ني بالح��������ق 
الش��������خصي على الحادث أفادوا أنهم قد 
حض��������روا الى  محل  الح��������ادث بعد وقوعه 
حي��������ث ذك��������روا بأنه��������م هرعوا ال��������ى محلة 
فوج��������دوا املجنى عله  مقتواًل في س��������احة 
 داره ومصابا بإطالقات نارية في صدره 

فأخبروا الشرطة بالجريمة. 
وذك��������ر ولد املجن��������ى عليه أن��������ه كان يبيت 
مع��������ه في ال��������دار ليله الح��������ادث وذكر بأنه 
 ق��������د أس��������تيقظ من الن��������وم  وش��������اهد الباب 
الرئيس��������ي للدار مفتوحة ووالده ساقطا 
عل��������ى األرض  والدماء تس��������يل من صدره 
وكان��������ت  بندقية نوع برنو تعود له ملقاة 
عل��������ى جانب��������ه فأخب��������ر  عمه الذي يس��������كن 
في ال��������دار املجاور فحض��������ر معه  وأضاف 
املدعي بالحق الش��������خصي  بأنه لم يسمع 
ليل��������ة الحادث صوت إطالق��������ات نارية وال 

يعرف  القاتل. 
وأظهر التقرير الطبي العدلي التشريحي 
لجث��������ة املجنى علي��������ه في حق��������ل األضرار 
وجود  س��������حجتني  األولى أعل��������ى الجبهة 
والثاني��������ة عل��������ى قم��������ة ال��������رأس كم��������ا ورد 
بالتقري��������ر  املذكور أن س��������بب وفاة املجنى 

 عليه الحقيقي هو تهتك القلب والرئتني 
أثر طلق ناري   . 

ول��������دى تدوين أقوال املتهم  )م.ب( فقد أقر 
بمرحل��������ة التحقيق االبتدائي باش��������تراكه 
مع  املتهمني  املفردة دعواهم بقتل املجنى 
عليه تمهيدًا لس��������رقة داره وتسهيال لهم 
من  الف��������رار والتخلص م��������ن  العقاب حيث 
ذك��������ر بأنه ق��������د أتفق مع املتهم��������ني املفردة 
دعواه��������م كاًل   )ك . ن( و)و . ر( على  س��������رقة 

دار املجنى عليه .   
وذك��������ر املته��������م أن دوره كان الوق��������وف في 
الخ��������ارج بانتظار املتهمني في الس��������يارة 
العائدة له ونقله��������م  بعد انتهاء  الجريمة 
فأنزل املتهمني اآلخري��������ن بالقرب من دار 
املجن��������ى علي��������ه وبق��������ي بانتظاره��������م  وقد 
 عادوا له بعد س��������اعة تقريب��������ًا وكانوا في 
حال��������ة اضط��������راب ولم يحمل��������وا معهم أي 
مسروقات  فسألهم  عن سبب اضطرابهم 
وأجاب��������ه املته��������م )ك .ن ( بانه��������م عندم��������ا 
شرعوا بسرقة دار  املجنى عليه  فأستيقظ 
م��������ن الن�����وم وكان يحمل س�������������الح )ميري( 
وضايقه��������م فق��������ام  املته��������م )و. ر( بضربه 
 بواس��������طة قطعة حديد كان يحملها على 
راس��������ه ومن ثم قام  املتهم ) ك .ن ( بأطالق 
النار عليه وقد  أصاب��������ه وهرب املتهمون 

من محل الحادث. 
وج��������دت املحكم��������ة أن األدل��������ة املتحصل��������ة 
بالدع��������وى تمثلت بإق��������رار املتهم بمرحلة 

التحقي��������ق  االبتدائ��������ي  بما وج��������ه اليه من 
اتهام والذي اقتنعت به كونه جاء مفصاًل 
وقد ادل��������ى به مع  توفر كاف��������ة الضمانات 
 القانوني��������ة وتطاب��������ق أق��������راره م��������ع وقائع 
الدعوى حيث ثبت بالتقرير  التشريحي 
العدل��������ي اصابة املجنى  عليه بس��������حجات 
في أعلى جبهته وقمة رأسه وهذا  متوافق 
مع ما ذكره املتهم من ضرب املجنى  عليه 
على رأس��������ه بواسطة شيش حديد  وتعزز 
أقرار املتهم بمحضر الكش��������ف واملخطط 
ملحل  الحادث ومحضر الكشف على  جثة 
املجنى عليه والتقرير التشريحي الطبي 
العدلي للجثة  ومفصل الحادث ومحضر 
 الضبط وتقارير قس��������م األدل��������ة الجنائية 
/ ش��������عبة األس��������لحة الجرمي��������ة  واملختبر 
الجنائي  وكتاب ش��������ركة زين لالتصاالت 
ومرفقه وهي أدلة كافية إلدانة املتهم ) م 

. ب   ( استنادا  للتهمة املوجهة اليه. 
ال��������ى ذل��������ك، حكم��������ت محكم��������ة الجناي��������ات 
وجاهي��������ًا عل��������ى امل��������دان )م .ب ( بالس��������جن 
املوبد اس��������تنادا  للم��������ادة   406 /1 / ح من 
قان��������ون العقوب��������ات وبداللة أم��������ر مجلس 
الوزراء رقم 3 لس��������نة   2004 البند أواًل  منه 
بداللة مواد االش��������تراك 47 و 48 و 49 من 

قانون العقوبات  منه . 
وص��������در القرار باالتفاق أس��������تنادًا للمادة 
182 /أ األصولي��������ة حكم��������ًا وجاهيًا قاباًل 

للتمييز  التلقائي وأفهم  علنًا . 

■ جنايات القادسية عاقبته باالعدام

يعتبر الحق في الحياة من أهم الحقوق الدس��������تورية التي نصت 
عليها كافة الدس��������اتير الدولية بل ونص  عليها دس��������تور السماء 
)الق��������رآن الكريم( وكافة الدس��������اتير الوضعية خاص��������ة في الدول 
التي تضع حماية  حقوق االنسان من أهم اولوياتها، ففي القرآن 
الكري��������م جاءت العديد م��������ن اآليات القرآنية الكريم��������ة  مقررة لهذا 

ِلَك  ِل ذَٰ الحق وحامية له قال الله تعالى في س��������ورة املائدة " ِمنأْ َأجأْ

ًسا ِبَغيأِْر َنفأٍْس َأوأْ َفَساٍد ِفي  ������رَاِئيَل  َأنه َمنأْ َقَتَل َنفأْ َكَتبأَْنا َعَلٰى َبِني ِإسأْ
َيا  النهَّاَس  َياَها َفَكَأنهََّما َأحأْ الأَْرأِْض َفَكَأنهََّما َقَتَل النهَّ������اَس َجِميًعا َوَمنأْ َأحأْ
ِلَك  َد ذَٰ َجِميًعا* َوَلَقدأْ َجاَءتأُْهمأْ ُرُس������ُلَنا ِبالأَْبيَِّن������اِت ُثمهَّ ِإنهَّ َكِثيرًا ِمنأُْهمأْ َبعأْ
ُتُلوا  ������ِرُفوَن "  وقال تعالى في سورة السراء " َوَل َتقأْ ِفي الأَْرأِْض َلُمسأْ
ُلوًما َفَقدأْ  َجَعلأَْنا  ������َس الهَِّتي َح������رهََّم للاهَُّ ِإلهَّ ِبالأَْحقِّ * َوَمن ُقِت������َل َمظأْ النهَّفأْ
������ِرف فِّي الأَْقتأِْل * ِإنهَُّه َكاَن َمنُصورًا " وكذلك  ِلَوِليِِّه ُس������لأَْطاًنا َفَل ُيسأْ
كافة املواثيق الدولية الخاصة  بحقوق االنسان كاالعالن العاملي 
لحق��������وق االنس��������ان الصادر ع��������ن الجمعية العام��������ة لألمم املتحدة 
حي��������ث  جاء في مادت��������ه األولى " ان جميع الن��������اس يولدون احرارا 
متس��������اوون في الكرامة والحقوق " وجاء ف��������ي  املادة الثالثة منه " 
لكل ف��������رد الحق في الحياة واألمن والحري��������ة وال يجوز الحرمان 
ا على قرار  من هذه الحقوق او  تقييده��������ا اال وفقا للقانون وبناء

صادر من جهة قضائية مختصة".  
وقد اختلفت الدس��������اتير في اآلخذ بهذا الحق فهناك من يرى ان 
ح��������ق الحياة هو هب��������ة من الله تعالى وال  يج��������وز تقييده في اي 
ح��������ال من االحوال الن اي تقييد له يم��������س جوهره، اال انه ايضا 
هن��������اك حق  الضحية او املجنى عليه وهو حق جدير باالهتمام 
والحماي��������ة ف��������ي حال��������ة ان أزهق��������ت روحه على يد  ش��������خص آخر 
متمت��������ع ايضا بح��������ق الحياة، لذلك هناك العديد من الدس��������اتير 
ومنه��������ا الدس��������تور العراقي لع��������ام   ٢٠٠٥ قيدت ه��������ذا الحق وفقا 
للقان��������ون وبصدور ق��������رار قضائي من جه��������ة قضائية مختصة 
حي��������ث نصت  املادة ١٥ من الدس��������تور العراق��������ي النافذ " لكل فرد 
الحق في الحياة واألم��������ن والحرية وال يجوز  الحرمان من هذه 
الحق��������وق او تقييدها اال وفقا للقان��������ون وبقرار صادر من جهة 

قضائية مختصة ". 
اما الش��������ريعة اإلس��������المية يكون القصاص هو الحق السماوي 
الذي يحد ويقيد من الحق في الحياة  بالنس��������بة للجاني اال انه 
يمكن ان يستغنى عنه بعقوبة اخرى ال تمس حق الحياة وذلك 
عن طريق دفع  الدية لذوي املجنى عليه في حالة قبولهم التنازل 
عن حق القصاص وهذا يؤكد أن الش��������ريعة  اإلسالمية من اولى 

الدساتير التي أخذت بهذا الحق وعملت على تعزيزه.  
اما في القوانني والدس��������اتير الوضعية فان ح��������ق الحياة يرتبط 
ارتباط��������ا وثيقا بعقوبة االعدام اذ ان ه��������ذه  العقوبة هي العقوبة 
الوحي��������دة التي تجرد اإلنس��������ان من ه��������ذا الحق ال��������ذي وهبه الله 
إي��������اه لذلك فأن الدس��������اتير  تحظ��������ر كافة عمليات اإلع��������دام خارج 
نط��������اق القانون او االعدام التعس��������في دون محاكمة، بل وان اغلب 
 الدس��������اتير الدولية وضعت ضمانات للح��������االت التي يتم تقييد 
هذا الحق بموجبها حيث نصت على عدم  جواز الحكم باالعدام 
اال ف��������ي الجرائم ش��������ديدة الخطورة، كما واعط��������ت للمحكوم عليه 
باالعدام الحق في  تقديم التماس العفو او استبدال العقوبة كما 
اج��������ازت منح العفو العام او الخ��������اص كما نصت على عدم  جواز 
الحكم باالعدام ملن هم دون س��������ن الثامنة عشر من العمر وغيرها 
م��������ن الضمانات التي نظمت  بها هذه الدس��������اتير ح��������االت تقييد 
ح��������ق الحياة،ولكن في نفس الوقت ان اغل��������ب الدول توصلت الى 
عدم  ام��������كان الغاء عقوبة األعدام ولكن يمكن الحد منها بتحديد 
الجرائ��������م الت��������ي تس��������توجب هذه العقوب��������ة على  س��������بيل الحصر، 
ه��������ذه الضمانات التي نص��������ت عليها الدس��������اتير الوضعية اال ان 
الش��������ريعة االس��������المية  جاءت بضمانات ايضا اكثر اهمية واكثر 

ِمًنا  ُتلأْ  ُمؤأْ قداس��������ة فقد جاء في سورة النساء قوله تعالى " َوَمن َيقأْ

������ًدا َفَج������زَاُؤُه َجَهنهَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب للاهَُّ َعَليأْ������ِه َوَلَعَنُه وََأَعدهَّ  َتَعمِّ مُّ
َل������ُه َعَذاًبا َعِظيًما " وجاء في  س������ورة البق������رة " َوَلُكمأْ ِفي الأِْقَصاِص 

لأَْباِب َلَعلهَُّكمأْ َتتهَُّقوَن "حيث  َ َحَي������اٌة َيا ُأوِلي الأْ
ربط الله س��������بحانه وتعال��������ى  عقوبة من 
يعتدي على حق الحياة بالقصاص في 
الدني��������ا وجهنم وبغضب الل��������ه عليه في 
االخرة الن هذه  الحي��������اة الله من منحها 
وه��������و االق��������در عل��������ى الحف��������اظ عليها وال 
يج��������وز االعت��������داء على الحي��������اة حتى من 
قب��������ل  صاحب الحق نفس��������ه لذل��������ك تكون 

عقوبة املنتحر بالش��������ريعة االسالمية 
كعقوبة القات��������ل الن الله ارحم  بالعباد 

من انفسهم. 
  القاضي أريج خليل

الحق في الحياة  

■ مجرم هدد ابناء منطقته بالخطف واالغتيال.. عدسة/ حيدر الدليمي  

https://www.hjc.iq/view.6607/
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6 ..شؤون قضائية

استئناف ديالى تنظم ندوتين قانونيتين عن "إشكاليات الحضانة" و"توجيه  الطعن التمييزي" 

 "مشاهدة الطفل".. موضوع ندوة على طاولة قضاة الرصافة
بغداد/ عالء محمد

نظمت رئاس��������ة اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة 
االتحادية ن��������دوة حول موضوع )مش��������اهدة 
الطف��������ل( حضره��������ا  القاضي عم��������اد الجابري 
رئيس محكمة اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة 

االتحادية. 
وقد عقدت الندوة في مقر استئناف الرصافة 
وش��������هدت  حضور عدد من الس��������ادة القضاة 
في محاكم  االحوال الشخصية في الرصافة 
اضاف��������ة ال��������ى ممثلني عن عدد م��������ن منظمات 
املجتمع املدني وعدد  من الناشطني املدنيني، 

حيث  ناقش��������ت الندوة موضوع املادة 57 من 
قانون االحوال الشخصية. 

وف��������ي بداي��������ة الندوة تح��������دث الس��������يد رئيس 
محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 
الش��������خصية  "محاك��������م  األح��������وال  إن  قائ��������اًل: 
ملزم��������ة بتطبيق املادة 57 من قانون االحوال 
الش��������خصية التي تنص املادة   )1( منها على 
)االم احق بحضانة الولد وتربيته حال  أن ل�
قي��������ام الزوجي��������ة وبعد الفرقة م��������ا لم  يتضرر 
املحضون من ذلك("، مش��������يرا إلى أن "مجلس 
القضاء االعلى وجه بتهيئة اماكن  للمشاهدة 
في كل محاكم االحوال الشخصية في العراق 

مؤكدا في الوقت نفس��������ه أن" مجلس  القضاء 
االعل��������ى غي��������ر معن��������ي بتعديل امل��������ادة 57 من 
قانون االحوال الشخصية وان هذا املوضوع 
 م��������ن اختص��������اص الجه��������ة التش��������ريعية وهي 

البرملان العراقي وليس مجلس القضاء". 
كما أضاف الس��������يد رئيس محكمة استئناف 
"القض��������اء  أن  االتحادي��������ة  الرصاف��������ة  بغ��������داد 
العراق��������ي يراعي  بحرص ويهت��������م بموضوع 
التماسك االس��������ري وفي حالة حدوث الفرقة 
يترك للطرفني تحديد وقت  املشاهدة اذا كانت 
خالل ايام العطل أو ايام الدوام الرسمي على 
ان يتفق الطرفان على ذلك،  ووجهنا موظف 

مختص ف��������ي محاك��������م االحوال الش��������خصية 
بمتابعة حضور الطرفني للمشاهدة  واكدنا 

على االلتزام بذلك". 
وتاب��������ع القاض��������ي عماد الجاب��������ري " أن دائرة 
التنفي��������ذ العدل��������ي ه��������ي الجه��������ة التنفيذي��������ة 
املختص��������ة بتنفيذ قرار  القاضي وفي حال لم 
يلتزم احد االطراف بالقرار فأن دائرة التنفيذ 

هي املسؤولة وليس مجلس  القضاء". 
من جهتهم عبر املش��������اركون ف��������ي الندوة عن 
رأيهم بأهميتها كونها خصصت ملناقش��������ة 
امل��������ادة 57  من قان��������ون االحوال الش��������خصية، 
فض��������ال ع��������ن مناقش��������ة موض��������وع املش��������اهدة 

ومعالج��������ة بعض االش��������كاليات  ف��������ي محاكم 
االحوال الشخصية في الرصافة. 

وعل��������ى هام��������ش الن��������دوة تح��������دث ع��������دد م��������ن 
الحاضرين م��������ن اعضاء منظم��������ات املجتمع 
املدن��������ي  والناش��������طني املدنيني ح��������ول تعديل 
امل��������ادة 57 م��������ن قان��������ون االحوال الش��������خصية 
مبدي��������ن آرائه��������م  بخصوص بعض املش��������اكل 
التي ترافق مشاهدة الطفل من قبل الطرفني، 
مش��������يرين إلى أن"وجود  حاالت تتمثل بعدم 
االلت��������زام بالوقت من قبل الط��������رف الحاضن 
للطف��������ل ما  يؤدي الى حرم��������ان االب   )او االم( 

من املشاهدة. 

كم��������ا تم التط��������رق في ه��������ذه الن��������دوة من قبل 
اعضاء منظمات املجتمع املدني حول اماكن 

املشاهدة  والوقت الذي تتطلبه املشاهدة". 
وف��������ي خت��������ام الن��������دوة عب��������ر الحاضري��������ن عن 
اهتمامه��������م بمثل باملبادرة الت��������ي قامت بها 
رئاسة استئناف  بغداد الرصافة االتحادية 
والتي تمثلت بمثل هكذا مبادرة س��������عت من 
خاللها تقديم القان��������ون  وتعريفه للمهتمني 
م��������ن مختص��������ني ومنظم��������ات مجتم��������ع مدني 
والتي تأتي ضمن إطار خطة مجلس  القضاء 
األعل��������ى الكامن��������ة بتنظيم ن��������دوات تعريفية 

بالقوانني والتشريعات. 

ديالى/ غسان مرزة

عقدت رئاسة محكمة استئناف ديالى االتحادية في 
مقرها ندوتني قانونيتني ناقش��������ت فيهما موضوعة 
  "حضانة األطفال" و"سلطة القاضي في توجيه الطعن 

التمييزي". 
وت��������رأس الن��������دوة الت��������ي ناقش��������ت موض��������وع "معالجة 
إش��������كاليات حضان��������ة األطف��������ال" رئي��������س  االس��������تئناف 
 وبحض��������ور الس��������يد املدعي الع��������ام وعدد من الس��������ادة 
قض��������اة محاكم األح��������وال  الش��������خصية التابع��������ة لهذه 
الرئاسة  وعدد من السادة الباحثني االجتماعيني في 

تلك  املحاكم وكذلك حضور املنفذ العدل في ديالى. 
   وق��������ال رئي��������س االس��������تئناف القاض��������ي حس��������ني كاظم 
وس��������مي في بداية الندوة أنه من خ��������الل  االطالع على 
 األس��������باب املوجبة ف��������ي معالجة إش��������كاليات حضانة 
األطفال نج��������د أن مب��������ررات  الندوة ترج��������ع العتبارات 
 تحقيق العدالة س��������واء للش��������خص الحاضن للطفل او 
الطرف  اآلخر الذي له حق املش��������اهدة  واالستصحاب.  
   ولفت إلى أن الن��������دوة تأتي بناء على ما أقره مجلس 
القضاء األعلى بجلس��������ته املنعقدة بتاريخ   2020/1/9 
 املتضم��������ن التوجي��������ه بمعالجة إش��������كاليات موضوع 
حضان��������ة األطف��������ال والتوجي��������ه بعقد  ن��������دوات  في مقر 
محكمة االس��������تئناف، والت��������ي تضم محاك��������م األحوال 
الش��������خصية وأطراف  دعاوى  الحضان��������ة، وتم توجيه 
الدعوة لعدد من منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات 
املجتم��������ع  املدن��������ي  وع��������دد م��������ن املواطنني مم��������ن لديهم 
دع��������اوى تخص حضانة األطفال لالس��������تماع الى  أهم 

املشاكل  واملعوقات التي تواجههم. 
وأس��������تدرك وس��������مي أن "من أه��������داف الندوة واس��������باب 
انعقاده��������ا ه��������و توج��������ه مجل��������س القض��������اء  األعلى في 
إيجاد  حلول مناسبة للمشاكل التي تواجه موضوع 
الحضان��������ة انطالق��������ًا من  حرصه على أن ينش��������أ الطفل 
ف��������ي  بيئة مثقف��������ة متفهمة متعاونة فيم��������ا بينها على 

تنش��������ئته  بعيدا عن املش��������اكل التي تح��������دث بني الكبار 
 وض��������رورة أن يكون��������وا عل��������ى ق��������در املس��������ؤولية  وعدم 
إدخال األطفال في مش��������اكل هم ليسوا فيها وضرورة 
 أن يتع��������اون الجميع م��������ن أجل  مصلح��������ة األطفال وأن 
يتركوا خالفاتهم جانبًا وأن يتحلوا بروح  املسؤولية 
املش��������تركة  في تربية األطفال الذين هم ضحية قرارات 

األشخاص الكبار". 
م��������ن جانبه، ق��������ال القاضي األول ف��������ي محكمة األحوال 
الش��������خصية في بعقوبة القاض��������ي وميض عادل  عبد 
 القادر إن "املقصود من الحاضن هو الش��������خص الذي 
يق��������وم بحضانة الطفل ورعايته م��������ن جميع  الجوانب 
في حال انفص��������ل الزوجان او توفى احدهما ووجوب 
توفير كل ما  يحتاجه املحضون من  مس��������تلزمات من 
العاطف��������ة والحن��������ان والتعلي��������م وإش��������باع عاطفته من 

 األمومة". 
وأض��������اف عب��������د الق��������ادر أن "عل��������ى املحكم��������ة تحقي��������ق 
الت��������وازن في ذلك وفق القان��������ون، وترك  املجال للقضاء 
 ف��������ي تحديد ذل��������ك ، مع األخذ بع��������ني االعتبار مصلحة 
الطفل املحضون،  وفي حال وجود أتفاق بني  الطرفني 
فاملحكمة س��������تقوم بإص��������دار قرارها حس��������ب اتفاقهم 

 بخصوص املشاهدة وعددها ومدتها". 
إل��������ى ذلك، ذك��������ر رئيس االس��������تئناف أن "توجه مجلس 
القضاء األعلى هو زيادة عدد مرات  املشاهدة  ووقتها 
والتوجيه مؤخرا بأن يكون مكان املشاهدة بعيدًا عن 
دوائر التنفيذ  واملحاكم واالستعانة  بمقرات منظمات 
املجتمع املدني واملنظمات النسوية التي  تكون قريبة 

من سكن املرأة  الحاضنة". 
  وبني الس��������يد رئيس االستئناف بأن  "القانون أوضح 
ب��������أن الحضانة م��������ن حق األم ولكن ل��������م يغفل مصلحة 
 وح��������ق األب في  مس��������ؤولية تربيته للطفل واإلش��������راف 
علي��������ه"، الفتا إل��������ى أهم املش��������اكل التي يعان��������ون منها 
 أثناء املش��������اهدة واس��������تعرض املقترحات التي تسهم 
ف��������ي إيجاد  حلول مناس��������بة حي��������ث طلباته��������م بزيارة 

عدد  مرات املش��������اهدة والس��������ماح بأن تكون  املش��������اهدة 
ف��������ي أيام العطل الرس��������مية واألعياد حتى ال يؤثر ذلك 
 على مستواه التعليمي  وأن يتم توفير أماكن مالئمة 

للمشاهدة بعيدًا عن املحاكم ودوائر الدولة". 
وعلى صعيد متصل، عقدت محكمة استئناف ديالى 
االتحادي��������ة ن��������دوة ش��������هرية أخ��������رى بعنوان  )س��������لطة 
 القاض��������ي في توجي��������ه الطع��������ن التميي��������زي( بحضور 

السادة القضاة واعضاء االدعاء العام. 
وقدم خالل الندوة القاضي مهدي قدوري كريم بحثا 
جاء فيه ان "القانون كفل لألفراد سواء كانوا  أشخاص 
طبيع��������ة او معنوي��������ة حق االلتجاء ال��������ى القضاء وذلك 
لتحقيق االه��������داف االجتماعية واالقتصادية  املبتغاة 
من��������ه فإذا م��������ا اس��������تخدم حق االلتج��������اء ال��������ى القضاء 
بصورة تبعده عن اهدافه س��������واء كان ذلك بس��������وء  نية 
او اهم��������ال عد صاحبه متعس��������فا في اس��������تعماله لهذا 
الحق ويتحمل على ما يترتب على هذا التعسف  اثار 

قانونية". 
وأض��������اف ان "القاضي يعمل من اج��������ل توفير الحماية 
القضائي��������ة للحق��������وق فان قان��������ون املرافع��������ات املدنية 
 العراق��������ي رق��������م 38 لس��������نة 1969 حدد أهدافا وأسس��������ا 
ابتغى من مجملها تحقي��������ق الحماية القضائية ومن 
 ضمن هذه االهداف واالسس املهمة هي منح القاضي 
دورا ايجابيا في العمل القضائي يتيح له ان  يمارس 
عمله بش��������كل فعال في توجي��������ه الدعوى وان منح هذه 

االيجابية يقوم على اساس الثقة الكبيرة  به.  
واش��������ار القاض��������ي خ��������الل الن��������دوة ال��������ى أن "الطعن في 
القرارات واألحكام وسلطة القاضي في توجيه  الطعن 
فان القضاء يصدر نوعني من القرارات بعضها يطلق 
عليه الحكم وهو الق��������رار الذي تصدره   املحكمة وفقا 
لقواع��������د قانون املرافع��������ات والذي تم بموجبه حس��������م 
الن��������زاع املعروض على املحكمة  والبعض اآلخر يطلق 
علي��������ه ق��������رارات وه��������ذه األخير عل��������ى نوع��������ني: إعدادية 
تس��������اعد في حسم الدعوى وال  تخضع الى التبليغات 

وال ال��������ى طرق الطعن كمبدأ عام اال مع الحكم النهائي 
ال��������ذي يص��������در ومثال ذل��������ك  انتخاب خبي��������ر او تأجيل 
املرافعة او تعيني موعدا للكشف، اما النوع اآلخر من 
القرارات التي  تصدر اثناء املرافعة فهي التي تخضع 

للطعن بها". 
وأض��������اف ان "قانون املرافعات املدني��������ة كفل للخصوم 
ح��������ق الطعن في األح��������كام والقرارات ولك��������ن هذا  يجب 
ان يكون بش��������كل قانون��������ي وان تتوفر فيه التش��������كيلة 
املطلوبة ومنها اسم املحكمة التي يرفع اليها  الطعن 
وتك��������ون مختصة بنظره فق��������د يرفع الطع��������ن من قبل 
الخصوم أو الوكالء إلى محكمة غير  مختصة بنظرة 
وان أس��������باب ذلك اما لعدم الدراية بجهة الطعن أو أن 

الغاية منه تأخير حسم  الدعوى". 
  وأش��������ار إلى انه البد من منح القاضي س��������لطة ودورا 
ف��������ي توجيه ه��������ذا الطعن الى املحكم��������ة املختصة  وفي 
ه��������ذا املجال نج��������د إن قانون املرافع��������ات املدنية النافذ 
ال يوجد فيه نص يل��������زم القاضي بتوجيه  الطعن الى  
املحكمة املختصة في حالة تقديمه من قبل الخصوم 

أو الوكيل الى جهة او محكمة  غير مختصة. 
وتاب��������ع القاضي ان "مجل��������س القضاء اص��������در إعماما 
الزم بموجبه القاضي الذي يقدم اليه الطعن ان يقوم 
 باحالت��������ه الى املحكم��������ة املختصة بص��������رف النظر عن 
العن��������وان الذي كتب��������ه املميز في العريض��������ة  التمييزية 
وكذل��������ك الحال بالنس��������بة للق��������رارات االعدادية كس��������با 
للوقت وللجهد وللوصل الى العدالة بيس��������ر  وسرعة، 
وقد اضاف هذا االعمام دورا ايجابيا اخر الى القاضي 

في توجيه الدعوى". 
وتط��������رق القاض��������ي في بحث��������ه الى آلي��������ات الطعن امام 
محكمتي االستئناف والتمييز بني القرارات  واالحكام 
التي يتم الطعن بها امام املحكمتني املذكورتني فمثال 
االحكام التي يتم الطعن بها امام  محكمة االستئناف 
بصفته��������ا االصلية هي األح��������كام الصادرة من محاكم 
البداءة الصادرة بدرجة اولى  والتي تزيد قيمتها على 

مليون دين��������ار اضافة الى قضاي��������ا االفالس وتصفية 
الشركاء املنصوص عليها  في قانون الشركات. 

وتاب��������ع ان "الق��������رارات واألحكام التي يت��������م الطعن بها 
بطرق التميي��������ز يكون عبر محكم��������ة التمييز لكونها 
 هي الهيئ��������ة القضائية العليا بمقتض��������ى املادة )12( 
من قان��������ون التنظيم القضائي رقم )60( لس��������نة 1979 
 ف��������ي االصل يتم رفع الطعن اليها من قبل الخصوص 
كونه��������ا تم��������ارس الرقاب��������ة القضائي��������ة عل��������ى الجميع 
 املحاك��������م اال ان��������ه و العتبارات تتعلق بحس��������ن س��������ير 

العدالة وتقريب القضاء من املواطن. 
واوض��������ح التقري��������ر ان "محاك��������م االس��������تئناف اعط��������ت 
صفة محكم��������ة تمييز للنظ��������ر في الطع��������ن بالقرارات 
 واالح��������كام كدعاوى الدي��������ن التي تزي��������د قيمتها على 
ملي��������ون دينار ودعاوى االقس��������اط املس��������تحقة وكذلك 
 دع��������وى ازالة الش��������يوع في العق��������ار دع��������اوى الحيازة 
والتخلي��������ة واالس��������تمالك والتملي��������ك وف��������رق البدلني 
 والتضم��������ني وق��������رارات تثبي��������ت امللكية الص��������ادرة من 
مديرية التسجيل العقاري وقرارات املحكمة  االدارية 
ومحكم��������ة الخدم��������ات املالي��������ة اضاف��������ة الى الق��������رارات 
الصادرة  من املنفذ العدل ومديرية رعاية  القاصرين 
وقرارات مديرية التسجيل العقاري وقرارات محكمة 
البداءة التي تصدرها نتيجة  االعتراض امامها على 
القرارات الهيئة العامة للش��������ركة الخاصة بتصفيتها 
وكذلك الق��������رارات  املنصوص عليها ف��������ي املادة )216( 
م��������ن قانون املرافع��������ات املدني��������ة والق��������رارات الصادرة 
م��������ن محاكم  الب��������داءة واالح��������وال الش��������خصية واملواد 
والقرارات التي تصدر وفق قانون مؤسس��������ة الشهداء 

رقم 3 لسنة   2006". 
ون��������وه التقرير إلى ان "عدا ما ذك��������ر اعاله  فان جميع 
الق��������رارات واالح��������كام تمي��������ز ام��������ام محكم��������ة التمييز 
 االتحادية بم��������ا فيها االحكام الص��������ادرة وفق قانون 
هيئة نزاعات امللكية رقم 13 لس��������نة 2010 مهما  بلغت 

قيمة الدعاوى مادة". 

أجل اختبار القبول يف املعهد القضائي

بغداد / القضاء

األعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س  اتخ��������ذ 
مجموعة إجراءات وقائية بالتزامن 
مع تفشي فايروس كورونا في عدد 
 م��������ن بل��������دان العالم ضمانا لس��������المة 
منتس��������بيه ومراجع��������ي املحاك��������م من 

املواطنني. 
وفيما أص��������در املجل��������س إعماما إلى 
املحاك��������م التابع��������ة ل��������ه ح��������ول تنظيم 
العمل بدون زخم للمراجعني حفاظا 
 على سالمتهم، قرر وبناء على طلب 
من خلية األزمة بخصوص فايروس 
امتح��������ان  الكفاءة  تأجي��������ل  كورون��������ا 
للقب��������ول ف��������ي املعه��������د القضائي إلى 
إشعار آخر بعد أن كان مقررا نهاية 

شباط املاضي. 
وأجرى املجلس بالتنسيق مع خلية 
األزم��������ة الخاصة بفاي��������روس كورونا 
حملة لتعفير وتعقي��������م أروقة  مبناه 

الرئيس وقائية احترازية. 
وقال بيان صادر عن املركز االعالمي 
ف��������ي املجلس ان "كوادر الدفاع املدني 
والف��������رق الطبي��������ة  باش��������رت بأعم��������ال 
املجل��������س  مبن��������ى  وتعقي��������م  تعفي��������ر 
بمادة الفارك��������ون وهايبو كاربونات 
الصوديوم". واضاف  ان "هذا االجراء 
واحترازية  وقائ��������ي  كأج��������راء  يأت��������ي 

اتخذه املجلس للوقاية". 
وفي بابل، باشرت محكمة االستئناف 
هناك اتخاذ إجراءات وقائية عديدة 
ضد الفايروس. وقال  رئيس محكمة 
استئناف بابل القاضي حيدر جابر 
إن "رئاسة االس��������تئناف باشرت منذ 
بداية األسبوع  بالتعاون مع مديرية 
صحة بابل بإجراءات وقائية عديدة 

إذ جرى تش��������كيل لجن��������ة من عدد من 
أف��������راد  املفرزة الصحي��������ة في املحكمة 
عب��������ر أجهزة  الفحوص��������ات  بإج��������راء 
قي��������اس الح��������رارة"، مؤك��������دا "توزي��������ع 
 القفازات عل��������ى املوظفني للتقليل من 

التالمس املباشر". 
"مديري��������ة  أن  القاض��������ي  وأض��������اف 
الدفاع املدني ف��������ي بابل تعاونت مع 
املحكم��������ة في تعفي��������ر وتعقيم أرجاء 
 مبنى االس��������تئناف واملحاكم التابعة 
واملعقم��������ات  امل��������واد  بواس��������طة  له��������ا 
الت��������ي أوصت به��������ا الدوائر الصحية 

 ومنظمة الصحة العاملية". 
وتاب��������ع أن "رئاس��������ة املحكم��������ة أمرت 
كإجراء وقائي بإلغاء نظام البصمة 
مؤقتا تحاش��������يا للزح��������ام،  وخاطبت 
املحاكم التابعة لها بضرورة االلتزام 
بالتعليم��������ات الصادرة ع��������ن الدوائر 

الصحية". 
ب��������أن  االس��������تئناف  رئي��������س  وأف��������اد 
"املحكمة اس��������تقبلت أيضا فريقا من 
جمعي��������ة اله��������الل األحم��������ر العراقي / 
 فرع باب��������ل قدم مالحظ��������ات توعوية 
عن أعراض الوباء املستجد وكيفية 

الوقاية منه"، مشيرا إلى أن   "اجتماعا 
أجراه بالس��������ادة املحامني تداول فيه 
اتخ��������اذ إجراءات الس��������المة وااللتزام 
الصحي��������ة  وأوق��������ات  بالتعليم��������ات 
التواجد خالل الضرورة والعمل ملنع 
االكتظاظ والتزاحم االمر الذي قوبل 
باالس��������تجابة"،  فيما تمنى "السالمة 
والصحة للجميع والش��������فاء العاجل 

للمرضى". 
ومن جانبها، اجرت رئاس��������ة محكمة 
االتحادي��������ة  النج��������ف  اس��������تئناف 
بالتنسيق مع دائرة صحة املحافظة 

 أعمال التعفير والتعقيم لكافة اروقة 
استئناف النجف. 

وذكر مراسل املركز االعالمي ملجلس 
القضاء األعلى ان "املالكات الصحية 
قامت بعملي��������ة تعقيم  وتعفير ملبنى 
رئاسة اس��������تئناف النجف فضال عن  
توزيع الكمامات على كافة املوظفني 
وتزويدهم  والح��������راس  القضائي��������ني 
باملعقم��������ات حرص��������ًا عل��������ى س��������المة 

املؤسسة القضائية". 
وباش��������رت أيضا محكمتا استئناف 
م��������ع  بالتع��������اون  وواس��������ط  ميس��������ان 

مديري��������ة الدف��������اع املدن��������ي ف��������ي تل��������ك 
 املحافظت��������ني بتعفي��������ر وتعقيم كافة 
أروق��������ة مبناها كإج��������راء وقائي ضد 

فايروس كورونا. 
وأوض��������ح بي��������ان ص��������ادر ع��������ن املركز 
االعالمي ملجل��������س القضاء االعلى أن 
"مديري��������ة الدفاع املدني في  ميس��������ان 
لبناي��������ة  التعقي��������م  باعم��������ال  قام��������ت 
واروقة رئاسة االستئناف من خالل 
رش��������ها بمادتي )الفارك��������ون  وهايبو 
كاربونات الصودي��������وم( للوقاية من 
انتش��������ار فاي��������روس كورونا وحرصا 

على س��������المة منتسبي هذه  الرئاسة 
واملراجعني". 

الى ذلك، أكد مراسل املركز االعالمي 
ملجلس القض��������اء االعل��������ى أن ")فريق 
 ) CBRN  لح��������وداث االس��������تجابة 
التل��������وث  بمكافح��������ة  املتخص��������ص 
باش��������ر  والكيميائ��������ي  البايولوج��������ي 
بتعفي��������ر وتعقي��������م مبن��������ى محكم��������ة 
 استئناف واس��������ط واملحاكم التابعة 
لها بواس��������طة املواد واملعقمات التي 
اوصت به��������ا دوائر الصحة  ومنظمة 

الصحة العاملية". 

مجلس القضاء األعلى يتخذ إجراءات وقائية ضد "كورونا" 
لسالمة منتسبيه  والمواطنين
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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.

الحماية الجنائية للحرية الشخصية

القاضي ناصر عمران
 "ما االإن�ضان دون حرية يا ماريانا..؟

قويل يل: كيف اأ�ضتطيع اأن اأحبك اإذا مل اأكن حرًا؟
كيف اأهبك قلبي اإذا مل يكن ملكي؟" 

فيدريكو غارثيا لوركا  
ت�ضكل مفردة احلرية امل�ضتع�ضية على التعريف كما يقول )مونت�ضكيو( انثياالت روحية ملديات  االنعتاق احلقيقي يف ف�ضاءات الروح وجتلياتها و�ضور التعبري 

عن مكنوناتها وخزائن بوحها  املتعددة لذلك كانت مع�ضوقة ل�ضوفية الثائر وطماأنة لنهايته اخلالدة. 

املخلة  ال��ج��رائ��م  ب��ش��أن  ال��ج��ن��ائ��ي  ال��ف��ق��ه   اختلف 
رقم  العقوبات  قانون  في  إليها  املشار  بالشرف 
111  لسنة   1969 املعدل، فيما اذا تم ذكرها على 

سبيل املثال ام على سبيل الحصر؟
  ونرى ان الجرائم  املخلة بالشرف تم االشارة اليها 
في الفقرة ) 6( من املادة )21( من قانون  العقوبات 
)كالسرقة  وه����ي:  امل���ع���دل،   1969 111  لسنة  رق���م 
واالختالس والتزوير وخيانة االمانة  واالحتيال 
اليها  والرشوة وهتك  العرض(، كما تم االش��ارة 
ب��ق��رار مجلس ق��ي��ادة ال���ث���ورة امل��ن��ح��ل رق���م   )609( 
الوقائع  ف��ي ج��ري��دة  8 / 1987  املنشور  ف��ي 12/ 
العراقية بالعدد )3164( في 24 / 8 /   1987، الذي 
نص على انه   ) تحل كلمة )مجرم ( محل كلمة ) 
املدان ( وتحل عبارة ) قرار  التجريم ( محل عبارة 
بإحدى  املتهم  الحكم على  (  عند  االدان����ة  ق���رار   (
واالختالس  )  كالسرقة  بالشرف  املاسة  الجرائم 
والجرائم  وال��ت��زوي��ر  والرشوة  االم��ان��ة  وخ��ي��ان��ة 
من  االق��ت��ص��ادي((،  ويستدل  بالتخريب  املتعلقة 
بالشرف  الجرائم  املخلة  ان  الذكر،  انفي  النصني 
ذكرها املشرع على سبيل املثال  وليس الحصر، 
ويتأيد ذلك من عبارة )كالسرقة...(،  ذلك ان الكاف 
للحصر  وال��ق��ي��اس  وليس  للتشبيه  ج���اءت  ه��ن��ا 
والتعداد، والتشبيه يعني امكانية القياس  على 
امل��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه ف���ي ال���ح���االت غ��ي��ر  املنصوص 
عليها اذا اتحدت العلة، و ان القول بخالف  ذلك، 
يستدعي عدم اعتبار غيرها بهذه  الصفة، سواء 
اك��ان ذل��ك في قانون العقوبات ان��ف الذكر او في 

 القوانني الخاصة األخرى.  
  ول���ك���ن ال����واق����ع ال���ق���ان���ون���ي ي���ؤك���د وج������ود جرائم 
مخلة بالشرف غير املنصوص عليها في قانون 
 العقوبات  املذكور ان��ف��ا، م��ن خ��الل م��ا ت��م االشارة 

اليه بقرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم )68( 
 في   23/ 6/ 1997، اذ عدت جريمة االق��راض بأية 
الحد  على  تزيد  خفية  او  ظ��اه��رة  بفائدة  طريقة 
وكذلك  ب���ال���ش���رف،  م��خ��ل��ة  ج��ري��م��ة   املقرر  قانونا 
جريمة تسريب او افشاء او اذاعة او تداول اسئلة 
االمتحانات  اس��ئ��ل��ة  او   االمتحانات  املدرسية 
قرار  ال��ى  استنادا  مشروعة  غير  ب��ص��ورة  العامة 
)132( في 20/  املنحل  رقم  ال��ث��ورة  مجلس  قيادة 
11/ 1996، كما عدت بموجب قرار مجلس قيادة 
الثورة  املنحل رقم )39( في   2 / 4/ 1994، جريمة 
اخ��راج االدوي��ة واملستلزمات الطبية وغيرها من 
 املواد واألدوات االحتياطية  بصورة غير مشروعة 
والجمعيات  ال��رس��م��ي��ة  الصحية  امل��ؤس��س��ات  م��ن 
ال��ت��خ��ري��ب  لالقتصاد  ال��ع��ام و ج��رائ��م  ال��ن��ف��ع   ذات 
الوطني جرائم مخلة بالشرف،كما عدت الجرائم 
 االرهابية املشار اليها في قانون مكافحة  االرهاب 

رقم )13 ( لسنة 2005 جرائم مخلة بالشرف. 
  وعلى اس��اس ما تقدم ف��أن ذك��ر الجرائم املخلة 
ب���ال���ش���رف ع���ل���ى س��ب��ي��ل امل����ث����ال ول���ي���س الحصر 
بالفقرة   )6(  من املادة )21( من قانون العقوبات 
انف الذكر وبداللة القرار رقم )609( في 12/ 8 / 
  1987،  يعني ان للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة 
في وصف االفعال املجرمة، )من غير املنصوص 
قانون  م��ن   )21( امل����ادة  م��ن   )  6(  عليها  بالفقرة 
ال��ع��ق��وب��ات، وم����ن غ��ي��ر امل���وص���وف���ة ب��أن��ه��ا مخلة 
بالشرف  في  القوانني الخاصة االخرى (، ولها ) 
اي املحكمة ( إضفاء صفة املخلة بالشرف عليها، 
مساسها  وم���دى  وخ��ط��ورت��ه��ا   تبعا  لجسامتها 
ان����ه����ا جديرة  ي������رى امل�����ش�����رع  ال����ت����ي  ب���امل���ص���ل���ح���ة 
االع��ت��داء على  بالحماية  الجزائية، متى  ما مثل 
تلك املصلحة خرقا وانتهاكا للقيم االجتماعية 

وامل��ث��ل  العليا  والتقاليد  واألخ��الق��ي��ة  والعادات 
ال���س���ائ���دة ف���ي م���ك���ان وزم������ان م��ع��ي��ن��ني، وان ذلك 
امل��ج��ت��م��ع، ويصف  ال��خ��رق واالن��ت��ه��اك  يستنكره 
كرامته  م���ن  ي��ح��ط  ان  ش���أن���ه  م���ن  ف��اع��ل��ه  وصفا 
الجريمة  ب���خ���الف  مرتكب  وش����رف����ه،  وس��م��ع��ت��ه 
ول��ذا فأن  الصفات،  العادية،الذي ال يصف  بتلك 
وصف الجريمة بأنها مخلة  بالشرف من عدمه 
ال���ذي  تحدده املحكمة  ل��ل��وص��ف  ي��ك��ون اس��ت��ن��ادا 
بالقيم  األخالقية  مساسه  وم��دى  امل��ج��رم  للفعل 
واالجتماعية السائدة، وان ذلك الوصف  يتحدد 
في ضوء قراري التجريم والحكم، والصفة  التي 
تلحق باملحكوم املتجسدة بصفة املجرم وليس 

 املدان بموجب قرار الحكم بالعقوبة.  
ن��س��ت��ن��ت��ج ان اض����ف����اء ص���ف���ة املخلة  ت���ق���دم    م���م���ا 
ب��ال��ش��رف، ع��ل��ى األف���ع���ال امل��ج��رم��ة ي��ت��م استنادا 
الى  اضفاء  صفة قرار التجريم على قرار اإلدانة 
وإض���ف���اء ص��ف��ة امل��ج��رم ع��ل��ى امل�����دان، اس��ت��ن��ادا ملا 
 للمحكمة من سلطة  تقديرية مطلقة في تحديد 
الجرائم املخلة بالشرف تبعا ملساسها باألخالق 
االجتماعية  السائدة،والنظرة  القيم  او   واآلداب 
ال����ت����ي ي���ن���ظ���ره���ا امل���ج���ت���م���ع ل���ل���ج���ان���ي، ط����امل����ا أن 
على  تحديدها  يتم  لم  بالشرف  الجرائم  املخلة 
املذكور  ال��ع��ق��وب��ات  ق���ان���ون  ف���ي  ال��ح��ص��ر   سبيل 
لرغبته في  ال��ع��راق��ي،  ان��ف��ا، وحسنا فعل  املشرع 
مطلقة،  تقديرية  سلطة  محكمة  املوضوع  منح 
لتمكينها من ممارسة  دورها في املحافظة على 
االخالق واآلداب  العامة واملثل والقيم العليا في 
املجتمع وحمايتها تبعا  ملا يشهده املجتمع من 
واالقتصادية  امل��ج��االت  االجتماعية  ف��ي  ت��ط��ور 
والسياسية بمرور الزمان في  نفس املكان وفي 

االماكن املختلفة في الزمان  الواحد.   

رأي في إضفاء الصفة المخلة 
بالشرف على الجرائم

  كلمة الحرية في اللغة العربية تطلق على الخالص 
م��������ن العبودية وتعني ايضًا الق��������درة على التصرف 
 بم��������لء اإلرادة والخي��������ار، و ورد تعري��������ف الحرية في 
اإلع��������الن العامل��������ي لحقوق اإلنس��������ان عل��������ى أّنها حق 
 الفرد ف��������ي أن يفعل ما ال يض��������ّر باآلخرين. في حني 
اعتبرته��������ا املادة الرابعة من اعالن حقوق االنس��������ان 
 واملواط��������ن الفرنس��������ي س��������نه 1791 بأنه��������ا : مكنة أن 
يعمل الفرد كل ماال يض��������ر باآلخرين وبالتبعية له 
 أن يم��������ارس كافة حقوقه الطبيعية في الحدود التي 
ُيمك��������ن باقي افراد االس��������رة االجتماعي��������ة من التمتع 
 بحقوقهم، والحرية التقف عند بعدها الفلسفي بل 
يجب ان تتقيد باملظه��������ر القانوني، فالقانون يمنح 
 السلطة ممارسة بعض الس��������لطات صيانة لحقوق 
االف��������راد وينبغي ان يمارس الفرد حريته في االطار 
 القانون��������ي وبذلك تصبح الحري��������ة الفردية )رخصة 
مقي��������دة ( وحدوده��������ا م��������ا ال يحظره القان��������ون وماال 
يض��������ر  بحق��������وق اف��������راد املجتم��������ع االخرين،واملفهوم 
العام للحرية الشخصية يجاذبه نظريتان؛ االولى 
: املطلقة  وترى بان الحرية عمل لكل ما يريده الفرد 

دون قي��������د واالخ��������رى : املعتدلة والتي تس��������تند على 
وجود  الحرية الش��������خصية بوجود الدولة والسلطة 
وه��������ي النظ��������ام ال الفوضى والضمانات االساس��������ية 
للحرية  الفردية واالمن الع��������ام، والحماية الجنائية 
للحرية الش��������خصية تس��������تند الى مسلمات إجرائية 
قضائية  تبتدئ باألصل من مبدأ املتهم بريء حتى 
تثب��������ت ادانته وهو مفه��������وم يعني )قرين��������ة البراءة( 
وهذه  القرين��������ة تحيلنا الى االس��������س القانونية لها 
وه��������ي الش��������رعية االجرائية املس��������تندة عل��������ى النص 
الدستوري )ال  جريمة وال عقوبة اال بنص( والنص 
القانون��������ي ال��������وارد ف��������ي امل��������ادة االول��������ى م��������ن قانون 
العقوب��������ات رقم   111 لس��������نة 1969 املع��������دل )ال عقاب 
عل��������ى فعل او امتناع اال بناء على قانون ينص على 
تجريمه  وقت اقترافه، وال يجوز توقيع عقوبات او 

تدابير احترازية لم ينص عليها القانون(. 
  وقبلها اش��������ار الدس��������تور العراقي لس��������نة 2005 في 
املادة )19 / خامسًا( منه والتي تنص )املتهم بريء 
 حتى تثب��������ت إدانته ف��������ي محاكمة قانوني��������ة عادلة، 
وال يحاك��������م املته��������م ع��������ن التهم��������ه ذاتها م��������رة أخرى 

بع��������د  االفراج عنه اال اذا ظه��������رت ادلة جديدة( والتي 
اس��������تلهمها الدس��������تور من االع��������الن العاملي لحقوق 
 االنس��������ان في الفقرة )1( من املادة )11( والتي تنص 
)ان كل ش��������خص مته��������م بجريمة يعتب��������ر بريئًا الى 
 ان تثب��������ت ادانته قانونا بمحاكم��������ة علنية تؤمن له 
فيه��������ا الضمان��������ات للدفاع عنه( وان اث��������ار هذا املبدأ 
تترك  بصماته��������ا على االجراءات القضائية في دور 
التحقي��������ق واحكام القضاء ومنه��������ا ضمانة الحرية 
 الش��������خصية للمته��������م حيث يج��������ب معامل��������ة املتهم 
بما يحفظ كرامته وإنس��������انيته وان يعامل معاملة 
االبري��������اء  مهما كان��������ت التهمة املس��������ندة اليه والتي 
يت��������م اتخاذ االجراءات القانونية باالس��������تناد اليها، 
وان اي خ��������رق  لحقوقه وتجاوز الح��������دود القانونية 
في التعامل معه س��������يجد مرتكبها نفسه بمواجهة 
القانون، فال يمكن  مس الحرية الش��������خصية للمتهم 
اال بالق��������در ال��������ذي تبيح��������ه القوان��������ني وملقتضي��������ات 
املصلحة العامة والعدالة  وعلى ضوء ذلك فان مبدأ 
)الش��������ك يفس��������ر ملصلحة املتهم( هو مبدأ يقتضينه 
افتراض البراءة وهو  قاعدة قانونية واجبة االتباع 

من قبل الجه��������ات التحقيقية والقضائية كذلك حق 
املته��������م في الدفاع عن  نفس��������ه وحق الدفاع حق كفله 
الدستور والقانون اضافة الى القوانني واالتفاقيات 
الدولية فالفقرة )رابعًا(  من املادة )19( من الدستور 
العراقي اعتبرت )حق الدفاع مقدس��������ا ومكفوال في 
جمي��������ع مراح��������ل  التحقي��������ق واملحاكمة( كم��������ا اوجب 
النص الدس��������توري على املحكمة في الفقرة )11( من 
امل��������ادة  املذكورة انتداب مح��������ام للدفاع عن املتهم ملن 
ليس له محام يدافع عنه وهو امر وجدناه حاضرا 
في  التعديل الوارد على نص املادة )123( من قانون 
اص��������ول املحاكمات الجزائي��������ة وفي الفق��������رة )ثانيا( 
 منه والت��������ي تنص على ان )للمتهم الحق في أن يتم 
تمثيله من محام، وان لم تكن له القدرة على  توكيل 
محام تقوم املحكمة بتعي��������ني محام منتدب له دون 
تحميله أتعابه( ووجود محام للمتهم امر  يكس��������ب 
التحقي��������ق مش��������روعيته وبخالفه س��������يجعل االجراء 
املتخ��������ذ والق��������رار القضائي الصادر و املس��������تند  اليه 
بمواجه��������ة النقض ومخالفة القانون، كما ان وجود 
محام ال يعني س��������لب الضمان��������ات الخاصة باملتهم 

 واهمها حقه في السكوت والصمت وال يعتبر دليال 
عليه عند االستجواب، ومن الضمانات املهمة  التي 
يفرضها مبدأ براءة املتهم كذلك هو )عبء االثبات( 
ويعني الوصول ال��������ى الحقيقة وهو عبء  يقع على 
عاتق س��������لطة االتهام فبراءة املتهم مفترضة وعلى 
م��������ن ينس��������ب الي��������ه ارت��������كاب الجريم��������ة ان  يثبت ذلك 
واقام��������ة الدلي��������ل على مس��������ؤولية املته��������م عنها بعد 
اثب��������ات توافر جمي��������ع اركان الجريم��������ة وقاعدة  عبء 
االثبات ليس��������ت مطلق��������ة فهناك حاالت اس��������تثنائية 
يقع عبء االثبات فيها على املتهم منها توافر  حالة 
الدفاع الش��������رعي وارتكاب الفعل تنفيذًا للقانون أو 
أمر من س��������لطة قانونية لها صالحية اصدار  االمر، 
وبالرغم من ذلك فان مش��������رعي الدساتير والقوانني 
الداخلي��������ة والدولي��������ة يش��������عرون ب��������ان الضمان��������ات 
 املتحققة غير كافية في حماية الحريات الشخصية 
من االنته��������اكات والتجاوزات الخارج��������ة عن اإلطار 
 اإلنس��������اني الباحث ع��������ن تحقيق العدالة واملس��������اواة 
وه��������م في حال��������ة عمل مس��������تمر لتعزي��������ز الضمانات 

 القانونية للحقوق والحريات اإلنسانية. 

القاضي د. حيدر علي نوري  
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لتصب��������ح نظم��������ا للتقاض��������ي عن بع��������د ووص��������ل االمر 
 لتطوي��������ر نظم التوثيق فارش��������فت الكثير من القضايا 
الكتروني��������ا بع��������د ان كان��������ت تحف��������ظ ورقي��������ا وس��������هلت 
 الحواس��������يب الرقمي��������ة مهم��������ة الوص��������ول الى س��������وابق 
قضائية لالس��������تعانة بها عند نظ��������ر القضايا املماثلة 
وكل  ذلك كان معقوال ومقبوال النه يس��������اعد في زيادة 
انتاجية القضاة واملحاكم وسرعة انجاز القضايا اال 
 انه م��������ن الالمعقول والالمنطقي ه��������و ان البعض اخذ 
يدف��������ع باتجاه ان تحل اآلل��������ة الرقمية كقاض صناعي 
 محل القاضي البش��������ري ف��������ي نظر النزاع��������ات وفضها 
واصدار االح��������كام بعد تغذيته��������ا باملعلومات الكاملة 
 عن اطراف الدعوى ومستنداتهم اي اننا والحالة هذه 

سنكون امام قضاء بال قضاة. 
يبرر مؤي��������دو فكرة القض��������اء الصناع��������ي رؤيتهم بان 
القاض��������ي الصناعي حيادي وغي��������ر متحيز وال يمكن 
 استمالته او اس��������تعطافه من قبل اي طرف من اطراف 
الدعوى النه خال من العواطف واألحاس��������يس  إضافة 
ال��������ى أن اآلل��������ة الرقمي��������ة تمت��������از بالدقة والس��������رعة في 
الوص��������ول ال��������ى النتائ��������ج وباعتقادي ف��������ان من  يذهب 
به��������ذا االتجاه ال يعي جيدا طبيع��������ة املهمة القضائية 
وخصوصيته��������ا وما يحيط بها م��������ن ظروف  قانونية 
وإنس��������انية، الن النظ��������م القانونية كاف��������ة وفي معرض 
بيانها آلليات واج��������راءات التقاضي واصدار  االحكام 

اوضح��������ت ان م��������ن يص��������در االح��������كام ه��������و القاضي ذو 
الطبيعة البشرية اإلنس��������انية وانك ان جردت  القضاء 
من الطبيعة البشرية املالزمة له فانك ستجرد األحكام 
م��������ن روحها وعدالته��������ا والجوانب  اإلنس��������انية التي ال 
يمكن ألي آلة رقمية أن تستش��������عرها حتى ان القوانني 
الجزائي��������ة واملدنية اعطت  س��������لطات تقديرية واس��������عة 
للقض��������اة في تقييم وتقدير االدلة والش��������هادات وبيان 
ما يصلح منها الن يكون  سببا للحكم وما ال يصلح. 
  وان كاف��������ة النظ��������م القانوني��������ة اكدت عل��������ى ان املحاكم 
تصدر احكامها وفقا لوجدانها ولقناعتها املستندة 
 الى ادلة الدعوى ومس��������تنداتها وه��������ذا الوجدان وتلك 
القناعة ال يمكن تصورهما اال مع بني البش��������ر  اضف 
ال��������ى ذلك ان اللجوء لآللة الرقمي��������ة كبديل عن القضاء 
البش��������ري يأكل من جرف العدالة الشيء  الكثير سيما 
ما يتعلق بظروف التشديد والتخفيف والتي تحتاج 
مش��������اعر إنس��������انية لتقديرها ونحن  جميعا شاهدنا 
فيديوهات مسجلة لجلسات محاكمة يعقدها قاضي 
الغرامات األميركي املعروف  بإنسانيته فرانك كابريو 
وكي��������ف انه يعفي املته��������م من دفع الغرام��������ة رغم توافر 
األدلة بحقه السباب  انس��������انية خوله القانون اللجوء 
اليها ف��������ي االعفاء من العقوبة وان لجوء املش��������رع الى 
مشاعر واحاسيس  القاضي وإعطائها سلطة تقديرية 
واسعة ليس إال إقرارا بان القاضي هو األقرب للواقعة 
واالق��������در  على موازنة األحكام وفق��������ا لظروف القضايا 
وان القاضي الجيد لن يسخر تلك العواطف واملشاعر 

 اال في إطارها القانوني واإلنساني السليم. 

القاضي إياد محسن ضمد   

بين القضاء االصطناعي والقضاء البشري

كما حتول �ضراف النقود الب�ضري اإىل �ضراف اآيل وحتولت الطائرة التي يقودها طيار 
ب�ضري اىل  طائرة م�ضرية فان هناك من يدعو اىل ا�ضتبدال القا�ضي الب�ضري بقا�ش اآيل 

يعمل وفق اأنظمة  متطورة للذكاء االلكرتوين. 
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اإلعدام شنقا

قضت محكمة صالح الدين حكمًا باالعدام 
ش��������نقًا حتى املوت بحق ُمداَنني بهجمات 

استهدفت  الزائرين في سامراء. 
وق��������ال مراس��������ل املرك��������ز االعالم��������ي ملجلس 
القضاء األعل��������ى إن "الهيئة األولى ملحكمة 
جنايات صالح  الدين نظرت دعوى مدانني 
اس��������تهدفت  بتنفيذهم هجمات  اعترف��������وا 
زائري مدينة سامراء بواسطة  انتحاريني 
ما اس��������فر عن استش��������هاد عدد من عناصر 

القوات األمنية". 
وتابع املراس��������ل أن "الحكم باإلعدام شنقا 
حتى امل��������وت بحق امُلداَنني يأتي اس��������تنادا 
ألح��������كام امل��������ادة  الرابعة/1 وبدالل��������ة املادة 
الثانية 7/3/1 من قانون مكافحة اإلرهاب 

رقم 12 لسنة 2005". 
وأضاف املراسل أن "املحكمة قضت بحكم 
ثالثة مدانني بالس��������جن املؤبد عن جريمة 
إي��������واء  العناص��������ر اإلرهابية عم��������دًا بهدف 

التستر". 

دوالر مزيف

أص��������درت محكمة جنايات كربالء أحكاما 
مختلف��������ة بح��������ق عصاب��������ة تتك��������ون من 6 
مدان��������ني لحيازتهم على  مبلغ يقدر بأكثر 

من 80 ألف دوالر مزيف. 
وذك��������ر مراس��������ل املركز االعالم��������ي ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى في كرب��������الء أن "محكمة 
جناي��������ات كرب��������الء  نظ��������رت قضايا س��������تة 
بالعمل��������ة  يتعامل��������ون  كان��������وا  متهم��������ني 
ال��������دوالر  فئ��������ة  م��������ن  املزيف��������ة  االجنبي��������ة 
األمريكي"،  مبينا أن "اربعة متهمني منهم 
ضبط بحوزتهم أكثر من 50 الف دوالر"، 
مش��������يرا إلى ان "اثنني من  املتهمني ضبط 
بحوزته��������م ايضا اكثر م��������ن 30 الف دوالر 

أمريكي". 
وأض��������اف البيان ان "اربع��������ة متهمني حكم 
عليه��������م بالحب��������س الش��������ديد مل��������دة عامني 
واثنني حكم عليهم  بالحبس الشديد ملدة 
ثالث��������ة أع��������وام وفقا الحكام امل��������ادة 52 من 

قانون البنك املركزي". 

ندوة 

بحضور الس��������يد رئيس محكمة استئناف 
ديال��������ى االتحادي��������ة القاضي حس��������ني كاظم 
وس��������مي والس��������ادة النواب وأعضاء االدعاء 
العام عقدت الندوة الشهرية في مقر رئاسة 
محكمة استئناف ديالى االتحادية تناولت 
موض��������وع )ق��������رار االحال��������ة واس��������باب تدخل 

محكمة الجنايات تمييزا بالقرار املذكور(.
وقال مراسل املركز االعالمي ملجلس القضاء 
االعل��������ى ف��������ي اس��������تئناف ديالى إن "رئاس��������ة 
محكمة اس��������تئناف ديالى االتحادية اقامت 
ن��������دوة في مقره��������ا تناولت موض��������وع )قرار 
االحالة واس��������باب تدخل محكمة الجنايات 

تمييزا بالقرار املذكور(".
وذك��������ر املراس��������ل أن "الندوة تق��������دم بالقائها 
الس��������يد نائب رئيس االس��������تئناف – رئيس 
محكم��������ة جناي��������ات ديال��������ى الهيئ��������ة الثانية 
القاض��������ي عل��������ي عب��������د الل��������ه ح��������ردان"، الفتا 
إل��������ى أنها ش��������هدت عددا م��������ن املداخالت في 

موضوع البحث".

علي البدراوي

ل��������م يكن في حس��������ابات اس��������رة )ر( يومًا 
أن تفج��������ع بابنته��������ا الش��������ابة املتزوجة 

حديثًا. 
فف��������ي صبيحة اح��������د ايام ش��������هر آب من 
الع��������ام املاض��������ي 2019 اتص��������ل زوج )ر( 
هاتفيًا بذويها متحدثًا  بنبرة يسودها 
الح��������زن والفجيعة مبلغ��������ًا اياهم بوفاة 
زوجته )ابنتهم( في فراش��������ها اثر نوبة 

قلبية املت  بها. 
والضحي��������ة  ال��������زوج  اس��������رتا  تجمع��������ت 
ح��������ول جثمان )ر( ليش��������رعوا بإجراءات 
تجهيزه��������ا للدف��������ن، لك��������ن اثن��������اء  وضع 
جثمانه��������ا بالتاب��������وت ملح والده��������ا اثرًا 
لخدش عل��������ى وجنيتها. ما جعله يؤكد 
عل��������ى ض��������رورة انتظ��������ار  نتيجة فحص 

الجثة قبل ان يدفنوها. 
الطبيب��������ة في املركز الصحي التي قامت 

بإج��������راءات تس��������جيل الوف��������اة ملحت اثرًا 
لذل��������ك الخ��������دش وس��������جلته  بتقريره��������ا 
وحني استفس��������ارها عن السبب ابلغها 
خال الزوج بأنه اثر لندبة قديمة، لكنها 
بحك��������م خبرتها  لم تث��������ق بحديث الخال 
ما جعلها تشرع بفحص جثتها بشكل 
أدق لتكتش��������ف وج��������ود تورم ف��������ي رقبة 
 املجني عليه��������ا تاركة االم��������ر الى الطب 
العدلي بعد أن دونت مالحظاتها على 

ما شاهدته. 
م��������ع كل م��������ا ح��������دث م��������ن دالئ��������ل تثي��������ر 
التساؤالت لم يكن لذوي )ر( أي انطباع 
عن طبيعة عالقتها بزوجها  لكن تسرب 
شكوك الطبيبة بعد مشاهدتها للجثة 
وكث��������رة األقاوي��������ل التي اعت��������رت الوفاة 
املفاج��������أة ش��������جع  وال��������دة )ر( للتصريح 
عالني��������ة ب��������أن ابنته��������ا كان��������ت تتعرض 
كثيرا ال��������ى االنتهاك الجس��������دي املتمثل 
  )بالض��������رب( والتعنيف م��������ن قبل الزوج 

مخبرة إياه��������ا تهديدها عالنية بقتلها 
ألكثر من مرة أمام اسرته. 

وهنا اكتملت الرؤية لتصبح شهادات 
ذوي الضحي��������ة ال��������ى ش��������كاوى دونه��������ا 
املحقق، أم��������ا تقرير الط��������ب  العدلي فقد 
اوض��������ح عدم وج��������ود حال��������ة مرضية او 
تس��������ممية على جس��������د الضحي��������ة، لكنه 
ش��������خص وجود  س��������حجات على االنف 
والف��������م والتي تعد من عالم��������ات الخنق 

وكتم النفس. 
ولم يكن من ب��������د أمام زوج )ر( تجاه كل 
م��������ا أحيط به من دالئ��������ل تدين فعلته اال 
االعتراف لقاضي  التحقيق بقيامه بقتل 
زوجته خنقًا، أما السبب فكان ألنه اغرم 
بفتاة اخرى لم يجد حاًل لالرتباط بها 
 غي��������ر التخلص من زوجت��������ه عبر قتلها. 
لتدينه املحكمة على فعلته النكراء تلك 
وُيحكم باالعدام شنقا  حتى املوت وفق 

احكام املادة 406/أ/1. 

قتل زوجته ألنه أحب امرأة غيرها! 
نص قانون أصول املحاكم��������ات الجزائية رقم 
٢٣ لس��������نة ١٩٧١ على أح��������كام الكفالة في املواد 
م��������ن   ١١٤ - ١٢٠ وم��������ن نص امل��������واد اعاله يمكن 
بيان أن إخالل الكفيل بكفالته ليست جريمة، 
 والقرار الصادر ضد الكفي��������ل ليس قرار إدانة 
وال عقوبة، ب��������ل اجراء تقوم به محكمة الجنح 
 الس��������تحصال مبل��������غ التعه��������د او الكفالة ممن 
اخل ب��������ه، وال يحيل قاض��������ي التحقيق الكفيل 
وفق املادة   ١١٩ من قان��������ون أصول املحاكمات 
الجزائية إلجراء محاكمته وفق املادة املذكورة 
وإنم��������ا يت��������م  احالت��������ه وفق امل��������ادة ذاته��������ا الى 
محكمة الجنح الستحصال مبلغ الكفالة منه، 
وفي هذه الحالة يك��������ون  ملزم بإحضار املتهم 
ف��������ي الوقت املعني واذا لم يحض��������ر املتهم أمام 
املحكمة املختص��������ة يتم ف��������رد  أوراق تحقيقية 
خاصة للكفيل وفق املادة املذكورة وبعد الفرد 
يصبح الكفي��������ل ملزما بالحضور  ش��������خصيا 
أمام محكم��������ة الجنح ليوضح االس��������باب امام 

القاض��������ي التي أدت به لع��������دم احضار مكفوله 
 املته��������م، حتى وان وقع اإلخ��������الل بالكفالة امام 
محكمة الجنايات فيحال الى محكمة الجنح، 
فلقاض��������ي  الجنح الس��������لطة التقديرية في الية 
تحصي��������ل الكفالة ووضع الحجز او تقس��������يط 
املبلغ واملدة املطلوبة  او استحصاله بصورة 
مباشرة، كما للمحكمة استيفاء املبلغ مباشرة 
دون الحاج��������ة الى تخويل  دائرة التنفيذ بذلك 
اال ف��������ي حال��������ة اص��������دار ق��������رار يقض��������ي بحجز 
األموال فترسل مذكرة الى منفذ العدل  لتنفيذ 
الق��������رار حي��������ث ان الحجز وبيع أم��������وال الكفيل 
م��������ن اختصاص دائرة التنفي��������ذ وفق القانون، 
كما  أجاز القانون حب��������س الكفيل عند اخالله 
بالكفالة مدة ال تتجاوز س��������تة أشهر في حالة 
لم يكف الثمن  املتحص��������ل من بيع امواله، اوال 
تتوف��������ر له أموال أص��������ال وإذا كانت لديه أموال 
ال يمك��������ن حجزها،  او امتنع ع��������ن بيان صورة 

تسوية مقبولة لتسديد املبلغ. 

إخالل كفيل المتهم بكفالته
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ول��������د معروف جياووك ع��������ام 1885 في بغ��������داد، ينتمي الى 
عش��������يرة )بالكي��������ان( ذات الس��������معة والنف��������وذ ف��������ي  منطق��������ة 
 رواندوز بشكل خاص )قرية سيرشمة( وأربيل بشكل عام. 
) بديع الزمان  توارث العلم واملعرفة عن جده  الذي ع��رف  ب�
( ووال��������ده ال��������ذي كان إمام��������ًا لصن��������ف األورادو في الجيش 

العثماني. 
أكم��������ل دراس��������ته االبتدائي��������ة واإلعدادي��������ة ف��������ي بغ��������داد عام 
1902، التحق في ش��������بابه بمدرس��������ة الحق��������وق في  عاصمة 
 اإلمبراطورية العثمانية اإلس��������تانة وعاد الى بغداد ليكمل 
دراس��������ة الحقوق فيها وليعمل ف��������ي  املحاماة لفترة وجيزة 
 ويص��������در جريدة )الحق��������وق( ولم تجد نظ��������ارة املعارف في 
حينه أكفأ من  شخصيته ليتولى منصب مساعد  مدير دار 
املعلم��������ني في البصرة ع��������ام 1913 وفي هذا املجال  التربوي 

بذل قصارى جهده لتطوير اإلدارة في  تلك الدار. 
في العشرينات من القرن املاضي استقر في بغداد ثم عني 
بعده��������ا عام 1923 قاضيًا ألول م��������رة في  محكمة  كركوك ثم 
أخذ يتنقل بعدئذ في محاكم عدة مثل الديوانية عام 1925 
والحل��������ة واملوصل  واملس��������يب عام   1927 والح��������ي عام 1926 
وكرب��������الء عام 1921 ومن بني املحاكم التي عمل فيها  كانت 
محكمة قضاء  الخالص، ث��������م أصبح نائبًا لرئيس محكمة 
كرك��������وك وعني ع��������ام 1940 متصرف��������ًا  للس��������ليمانية ليعود 

أدراجه بعد  كل هذه الدورة من العمل الجاد واملضني الى 
وزارة العدل حيث أخذ  مكانه في ديوان التدوين القانوني 
 وهيئ��������ة التفتيش العدلي، اش��������تهر باس��������تقامته ونزاهته 

والتزامه بالقيم  السامية. 
كان معروف جياووك كثير النشاط في الحياة االجتماعية 
والثقافية ولعل من أشهر أعماله في هذه  املجاالت  الحيوية 
هو تمس��������كه بتأس��������يس )نادي االرتقاء الكردي في بغداد( 
ع��������ام 1920، انتخب  معتمدًا عامًا له في حني كان على رأس 
ه��������ذا التجمع عدد من الش��������خصيات الب��������ارزة كالعالمتني 
 محمد  أمني زكي وتوفيق وهبي وكالهما من األدباء ذوي 
النت��������اج الفكري املتس��������م بالرصانة والعمق ف��������ي  فقه  اللغة 

واألدب والتاريخ. 
كت��������ب معروف جي��������اووك كثيرًا من املحاض��������رات واملقاالت 
والبح��������وث أما كتبه املطبوعة فاهمهما   )القضية  الكردية( 
، ) نيابتي(، ) مأس��������اة برزان(، )أمث��������ال وحكم(، )كتاب ألف 
مث��������ل( طب������ع س��������نة   1938  ، )  كتاب الحقائ��������ق الثابتة ( كما 

أصدر جريدة الحقوق سنة 1912. 
توف��������ي منتقاًل الى جوار ربه عام 1958 تاركًا وراءه مواقف 
وصفح��������ات بيضاء تجعل��������ه ممن دون  ذكره��������م  الخالد في 
صفح��������ات التاريخ لتعي��������د الى الحاض��������ر أفعالهم التي لن 

تموت وستبقى حية تذكرها  األجيال بفخر  واعتزاز. 

قضاة عراقيون

القاضي معروف جياووك

كتاب قضائي

تن��������اول  الكت��������اب  م��������ن  الفص��������ل األول 
في��������ه الكاتب بح��������ث امللكية الش��������ائعة 

)مصدره��������ا وصوره��������ا( حيث قس��������م 
 الفصل الى ثالثة مباحث تناول فيها 

الكاتب )امللكية الشائعة الذي ضمنه 
بمطلبني هم��������ا حق امللكي��������ة  وامللكية 
املف��������زة واملش��������تركة( وتن��������اول املبحث 
الثاني مصادر الشيوع، وفي املبحث 
الثالث من  الفصل األول اشار الكاتب 
ال��������ى ص��������ور امللكي��������ة الش��������ائعة الت��������ي 
حددها بثالثة مطالب هم )الش��������يوع 
 االجباري والحائط املشترك والطريق 

الخاص املشترك(. 
الفص��������ل الثان��������ي م��������ن الكت��������اب تناول 
)حق الشريك والشركاء في استعمال 
واستغالل ادارة املال الشائع(  والذي 
متعلق��������ة  مباح��������ث  بثالث��������ة  ضمن��������ه 
ال��������ى  متفرع��������ا  الفص��������ل  بمضم��������ون 

)االس��������تعمال واالس��������تغالل واالدارة( 
 املتعلقة باملال الشائع. 

  فيما تضمن الفصل الثالث موضوع 
)حق الشريك والشركاء في التصرف 
باملال الش��������ائع( تناول  ثالثة مباحث 
بح��������ق  تكم��������ن  باملضم��������ون  متعلق��������ة 
ف��������ي )حصت��������ه  الش��������ريك بالتص��������رف 
الش��������ائعة وحصت��������ه  املف��������رزة وامل��������ال 

الشائع(. 
أم��������ا الفص��������ل الراب��������ع فقد أش��������ار الى 
)احكامه��������ا  الرضائي��������ة  القس��������مة 
وأصنافها وشروطها( محتويًا على 
ثالث��������ة  مباحث عرف بأولها القس��������مة 
الرضائي��������ة ث��������م اش��������ار ال��������ى طرقه��������ا 

وأصنافها بالثاني وختم بشروطها 
في  املبحث الثالث. 

في الفصل الخامس اش��������ار الى )قيود 
واثارها وطرق  الرضائي��������ة  القس��������مة 
ابطالها(، حيث ش��������مل اربعة  مباحث 
تتعلق باملضمون ذات��������ه من مختلف 
الجوان��������ب )االث��������ار وط��������رق االبط��������ال 

ودعوى االستحقاق  واالسترداد(. 
وقد اختتم الكتاب بالفصل السادس 
الذي اش��������ار الى )القس��������مة الرضائية( 
والذي تضمن مبحثني هما   )القسمة 
الرضائي��������ة ودع��������وى ازالة الش��������يوع( 
واإلجراءات التنفيذية بعد اكتس��������اب 

حكم إزالة الشيوع  الدرجة القطعية. 

الملكية الشائعة وأحكام إزالة الشيوع

 ■ غالف 

الكتاب

بغداد / القضاء

ص��������در للقاضي علي جبار صكيل األس��������دي كتاب )امللكية 
الشائعة وأحكام إزالة الشيوع( دراسة  مقارنة. 

يحوي الكتاب س��������تة فص��������ول بعدد صفح��������ات بلغت 463 
صفحة تناول فيها ُمعده موضوع امللكية  الشائعة وأحكام 

إزالة الشيوع من عدة جوانب. 

قلم القاضي

الشفافية في العمل داخل أروقة مؤسسات مجلس القضاء 
األعلى، وتيسير الوصول الى الجهات  القضائية وتوجيه 
املواطنني وإرش��������ادهم الى الطرائق الس��������ريعة والس��������ليمة 
للتقاضي ومراجعة املحاكم  املختلفة، هو أبرز سمات عمل 
مجلس القض��������اء األعلى في الفترة األخي��������رة. فتوجيهات 
الرئي��������س  املتمثلة بإرش��������اد املواطن عبر نصب شاش��������ات 
الكترونية داخل املحاكم توجه املراجع بمتطلبات  إنجاز 
معاملته يعد نوعا من الش��������فافية، وتسهيل الوصول الى 
املعلوم��������ة عبر التع��������اون مع الصحافة  ت��������ارة، أو من خالل 
الجهد الصحفي للمجلس نفسه، يعد مصداقا للشفافية 
والصدق في التعامل م��������ع  املجتمع واألحداث العامة. تلك 
الش��������فافية له��������ا دور كبير في توجيه الن��������اس، إضافة إلى 

تمثلها بنوع من  أنواع الردع والزجر بالنسبة لآلخرين. 
  املتابع للجهد الصحفي ملجلس القضاء األعلى، من خالل 
تصريحات املس��������ؤولني للصح��������ف  املختلف��������ة ولصحيفة 
القضاء، يجد أن سياس��������ة املجلس، تسير وفق مبدأ طرح 
األح��������داث التي تدور  داخل املجلس على الجمهور، وأعني 
طرح القضايا املهمة والخطي��������رة التي تحقق بها محاكم 
 التحقي��������ق املختلفة عل��������ى الجمهور، إضاف��������ة الى األحكام 
الص��������ادرة بها أحكام قطعية وحتى تلك التي لم  تكتس��������ب 
درجة البتات، يتم نش��������رها عبر وس��������ائل االعالم املختلفة 
وخصوصا صحيفة القضاء، بطريقة  ال تس��������يء ألحد. إن 
نشر تلك القضايا املهمة والخطيرة، مهم جدا، من ناحية 
إطالع الشارع على ما  يدور من أمور مختلفة، إضافة الى 
ما تمثله تلك األمور من جوانب تربوية وإنسانية تتمثل 
بإيصال  رس��������الة الى املجتمع مفادها: إياكم وسلوك نفس 
الطري��������ق. كما إن نش��������ر القضايا املهمة ل��������ه أهمية في  فهم 
ومعرف��������ة الجوانب الخفية واملس��������كوت عنها في املجتمع. 
وه��������ي تفيد الدارس��������ني ألحوال املجتم��������ع  وقضاياه. فالبد 
من الكش��������ف عن الج��������واب املخفية والت��������ي ال يتم الحديث 
عنها في املنتديات العامة،  بغية أخذ الحيطة والحذر من 
الوقوع بها. إن فتح مجلس القضاء األعلى أبوابه لإلعالم 
وتبني خطابا  إعالميا رصينا، يس��������اهم في الكش��������ف عن 
هفوات املجتمع، ويساهم بالنتيجة في رأب التصدع الذي 
 سينتج نتيجة السكوت عن األفعال التي تعد دخيلة على 
مجتمعن��������ا. تلك األفعال التي يمكن ان  تس��������تفحل فيما لو 

سكت عنها، ولم تعالج. 
املس��������ؤولية التالي��������ة، تقع عل��������ى عاتق الجه��������ات املختصة 
األخرى، التي تولى مسؤولية حماية املجتمع  وتحصينه 

م��������ن األخط��������ار التي تح��������دق به. 
فح��������ني ينش��������ر املرك��������ز اإلعالمي 
أو صحيف��������ة القض��������اء خبرا عن 
 جريمة تمس الشعور اإلنساني 
او الدين��������ي او األخالق��������ي، الب��������د 
للجهات املختصة من دراسة تلك 
الحال��������ة  من ع��������دة جوانب وبيان 
أس��������باب ارتكابها، والسعي ملنع 

تكرار تلك الحاالت مستقبال. 

شفافية العمل القضائي 
ودوره في توجيه المجتمع

للقض��������اء دور كبير في إقامة العدل بني الناس وإيصال الحقوق 
إل��������ى أصحابها بش��������كل قانوني  صحيح، ويك��������ون ذلك من خالل 
األح��������كام  الت��������ي يصدرها في املنازع��������ات املعروض��������ة عليه حيث 
 تتضم��������ن هذه األحكام الفصل في الخصومة وتتناول اإلش��������ارة 
ال��������ى كل م��������ا يتعل��������ق  بالخصوم��������ة من  حي��������ث اطرافه��������ا ووقائع 
الدع��������وى وماقدمه اطراف الدعوى من طلب��������ات ودفوع واإلثبات 
ف��������ي الدع��������وى  الجزائية ه��������و كل  ما ي��������ؤدي إلى ظه��������ور الحقيقة 
وفي الدعاوى الجزائية ف��������أن تقدير األدلة يرجع فيه  إلى اقتناع 
القاض��������ي فه��������و من املس��������ائل املوضوعي��������ة  . ولكن يجب اش��������تمال 
الحكم على بيان الواقعة واألس��������باب التي بن��������ى عليها القاضي 
اقتناعه والدعوى  الجزائي��������ة مزيجا بني الواقع  والقانون، وهذه 
األس��������باب أما قانونية وهي بيان التكييف القانوني  الذي قام به 
القاضي وبيان الن��������ص القانوني املطبق على الواقعة  او واقعية 
ع��������ن طريق بيان  الواقع��������ة املرتكبة وظروفه��������ا ومحلها فمتى ما 
توصلت املحكمة الى الواقع��������ة الصحيحة تعني  عليها تكييفها 
 ف��������ي ضوء القانون الواجب تطبيقه والى ذلك اش��������ارت املادة 224 
/آ م��������ن االصول  الجزائية – يش��������تمل الحكم او القرار على وصف 
 الجريمة املس��������ندة الى املتهم ومادتها القانونية  واالسباب التي 
اس��������تندت اليها املحكمة في اصدار حكمها او قرارها واس��������باب 

تخفيف  العقوبة او  تشديدها . 
وإن حرية االقتناع ال تعني أن القاضي يحكم بشعوره ووجدانه 
بل يج��������ب عليه أن يك��������ون اقتناع��������ه  بعمل ينطوي عل��������ى البحث 
والتفكير  ويخضع فيه هو نفس��������ه لقواعد املنطق واالس��������تنتاج 
الطبيع��������ي  وان كان ملحكم��������ة املوض��������وع تكوي��������ن قناعته��������ا ف��������ي 
الدع��������وى من اس��������تجواب  الطرفني ومناقش��������ة االدل��������ة،  إال أن هذه 
القناعة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بضرورة استنادها إلى 
وقائع صحيحة وأس��������باب  كافية  مما يوجب تعليل الحكم الذي 
تصدره تعليال كافيا بإظهار العوامل واألس��������باب التي استندت 
 إليه��������ا املحكمة وأن تحقيق توف��������ر أركان  الجرائم من اختصاص 
قاضي املوضوع وحده فقد تأبى  نفسه األخذ باعتراف متهم ملا 
يدخله من الش��������ك في صحته وقد يأخذ ببعض  االعتراف وينبذ 
 بعض��������ه، وقد يأخذ ببعض الش��������هادة وينبذ بعضها األخر، وقد 
يأخذ بقول ما قاله الش��������اهد في التحقيق  دون قول قاله  بجلسة 

املحاكمة أو بالعكس . 
   والبد االشارة الى ان التكييف القانوني للواقعة الجرمية يرتبط 
بالتس��������بيب باعتبار التكيي��������ف هو  العنصر املهم في االس��������باب 
القانوني��������ة  للحكم الجزائي، وبيان صح��������ة التكييف واتفاقه مع 

النص  القانوني اليتحقق اال ببيان االسباب القانونية . 
واخيرا فأن االس��������باب ف��������ي االحكام هي مجموعة من األس��������انيد 
التي تؤدي ال��������ى النتيجة التي انتهى  اليه��������ا القاضي في حكمه 

وتأت��������ي اهمي��������ة  التس��������بيب باعتب��������اره 
اح��������دى الضمان��������ات لحق��������وق األف��������راد 
وتحقي��������ق  العدالة ويرج��������ع الكثير من 
القانوني للتسبيب  الفقهاء االس��������اس 
الى اعتبار  تس��������بيب الحكم هو ش��������كل 
 إجرائي الزم لصح��������ة الحكم واي خلل 
فيه يؤدي الى بط��������الن الحكم ويجعله 
كأن لم يكن وان مس��������الة  تسبيب  الحكم 
ال يش��������مل قرار الحكم باالدانة فقط بل 

يشمل ايضا الحكم الصادر بالبراءة . 

التسبيب في األحكام الجزائية
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