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 العنف اإلرهابي وسبل  مواجهته

 يع��������رف العن��������ف اإلرهابي بأنه: الس��������لوك اإلجرام��������ي اإلرهابي الذي 
يترتب عليه خطر أو ضرر  إرهابي  يلحق باألش��������خاص أو األموال، 
ويتص��������ف العن��������ف باإلرهاب إذا بل��������غ درجة من الجس��������امة أدت  إلى 
تحقيق  غاية معينة يقصدها اإلرهابي بس��������لوكه اإلجرامي، بحيث 
تكون تلك الجس��������امة من الش��������دة  التي من ش��������أنها  إخراج العنف من 
نط��������اق التجريم الع��������ام لجرائم العن��������ف ليندرج في إط��������ار التجريم 
 الخاص بجرائم اإلرهاب،  إذا كان من ش��������أنه نش��������ر الخوف والرعب 
والف��������زع بني الناس، وهي الغاية  التي يبتغيها اإلرهابي بس��������لوكه، 
 وم��������ع ذلك يبقى مصطلح العنف مرتبطًا أصال بالجرائم اإلرهابية، 
 كم��������ا أن اإلرهاب يقترن بمفه��������وم العنف  ويعد إش��������ارة إليه، فغالبًا 
ال تقع الجريمة اإلرهابية بغير  العنف، ويتجس��������د ش��������كله املباش��������ر 
بإلقاء  املتفج��������رات وتفجير املركبات واألحزمة الناس��������فة والعبوات 
 الناس��������فة والالصقة، ويمثل شكله غير املباشر  في جمع املتفجرات 
واألس��������لحة واألعت��������دة واألموال  وامل��������ؤن وتقديمه��������ا لإلرهابيني في 

سبيل استخدامها  الرتكاب الجريمة. 
  و يك��������ون العنف فكرا تطرفيا فاس��������دا، وهو أقص��������ى معاني العنف 
وأكثره��������ا قس��������وة، وأوضح  مظاه��������ره،  ويقصد به ذل��������ك العنف الذي 
يخ��������دم أيدلوجية ما تس��������لطية اس��������تبدادية منحرف��������ة أو النابع من 
عقيدة  معينة  فاس��������دة ، كما لو كان العنف دينيًا فاسدا متطرفا بال 
إيمان، يحمل ب��������ني ثناياه االنحراف  واالنحدار  االخالقي معا، االمر 
الذي يفقد الدين معناه اإلنس��������اني الصحيح ورس��������الته الس��������ماوية 
الس��������امية،  ول��������ذا قيل   )اإلره��������اب ال دين ل��������ه(، ولكن ال يعن��������ي ذلك أن 
العنف هو العنصر املمّيز للسلوك اإلجرامي  اإلرهابي في  الجريمة 
اإلرهابي��������ة إلمكانية ارتكابها من دونِه، كتس��������ميم مياه الش��������رب أو 
نشر الغازات  السامة واملواد  الكيماوية والجرثومية واملواد املشعة 
واألوبئة وغيرها، وهذا يعني أن الجريمة  اإلرهابية تتمّيز بالغاية 
 املستهدفة منها هي نشر الخوف والرعب والفزع بني الناس، وبذلك 
ال  يمكن اعتبار كل عنف )إرهابا(   , وإنما من املمكن اعتبار الجريمة 
اإلرهابية صورة من صور  جرائم العنف، ولذا نس��������تنتج أن العنف 
ف��������ي  الجرائم العادية يختلف عن العنف ف��������ي الجرائم اإلرهابية  من 

خالل ما يأتي:   
 1 - من املمكن أن يقع العنف في الجرائم  العادية عن طريق اإلهمال 
أو الترك واالمتناع، أما في  الجرائم  اإلرهابية فال يقع العنف إال عن 

طريق العمد وبسلوك إجرامي إيجابي. 
 2 - في جرائم العنف العادية توجد عالقة مباش��������رة أو غير مباشرة 
ب��������ني الجاني واملجنى عليه، في  حني  تنع��������دم هذه العالقة غالبًا في 
الجرائ��������م اإلرهابية التي تقع بارتكاب الس��������لوك اإلجرامي العنيف، 

 كونها توجه  إلى كل من كان حاضرًا مسرح الجريمة من األبرياء. 
 3 - يه��������دف العنف ف��������ي الجرائم العادية إلى تحقي��������ق نتيجة معينه 
بعينه��������ا، في حني يهدف العنف  ف��������ي  الجرائم اإلرهابية إلى تحقيق 
هدف قريب هو النتيجة املترتبة على العنف من دمار أو تخريب  أو 

هدم  أو إتالف أو قتل، وهدف بعيد يتمثل بالغاية اإلرهابية. 
 وتميل أغل��������ب القوانني العقابي��������ة املقارنة في سياس��������تها الجزائية 
عند معالجة الجريمة اإلرهابية  إلى  اعتبار العنف اإلرهابي جوهر 
التجريم على أس��������اس أن العنف اإلرهابي ظاهرة ذات شكل  إجرامي 

خاص. 
 ولم يش��������ترط املش��������ّرع العراقي ف��������ي قانون مكافح��������ة اإلرهاب درجة 
معين��������ة في العنف عند اس��������تخدامه  كس��������لوك  إجرام��������ي إرهابي، بل 
اكتفى بأدنى درجاته وأبس��������ط وأخف صوره، متى كان من ش��������أنها 
تحقيق  الغايات  اإلرهابية، بخالف املش��������ّرع الفرنسي الذي اشترط 
الجس��������امة في العنف الذي تتحقق به  الجريم��������ة  اإلرهابية، وتكمن 
غاية املش��������رع العراقي من ذلك ، مواجهة العنف االرهابي بمختلف 
 درجاته وص��������وره،  ولعل الحادث االرهابي الجبان الذي اس��������تهدف 
س��������احة الطيران ف��������ي بغداد، الذي راح  ضحيته كوكبة من  الش��������هداء 
االبري��������اء، يمثل صورة من صور جرائم العنف االرهابي، االمر الذي 
 يتطلب منعها والحد من  انتش��������ارها، املواجهة الحازمة والس��������ريعة 
م��������ن األجهزة االمني��������ة املختصة،  واتخاذ االحتياط��������ات واإلجراءات 
 الالزم��������ة للحيلول��������ة دون تكراراها، من خالل الكش��������ف الس��������ريع عن 
 الجن��������اة من االرهابيني ومن يقف ورائه��������م  وباألدلة الدامغة، تنفيذا 
لتوجيهات مجلس القضاء االعلى،  حتى تتمكن الجهات القضائية 
املختصة  من تطبيق حكم القانون بحقهم، لينالوا جزاءهم العادل، 
 انصافا لدماء الشهداء الزكية التي أريقت بال  سبب سوى انتمائهم 

لوطنهم  العراق. 

بابل/ مروان الفتالوي

كش��������فت إحصائية رس��������مية أن أغل��������ب ضحايا القتل 
داخل نطاق األس��������رة من النساء، الفتة إلى أن  الزوج 
واألخ غالبا ما كانا مدانني فوق العادة، فيما تحدث 
قضاة جزاء عن "أزمة أخالقية"  و"عوامل اقتصادية" 
فاقم��������ت م��������ن أرقام جرائ��������م القت��������ل خالل الس��������نوات 

األخيرة.  
ول��������و اختبرنا بابل كعينة عل��������ى تصاعد أرقام هذه 
الجرائم، س��������نجد أن املحافظة سجلت خالل  األعوام 
الثالث��������ة املاضية 113 حالة قتل توزعت بالتس��������اوي 

على الجنس��������ني؛ 57 حالة قتل ضد  الرجال، و56 ضد 
النساء، بحسب إحصائية رسمية ملحاكم التحقيق 
هن��������اك.  وأف��������ادت اإلحصائية في م��������ا يخص حاالت 
القت��������ل ضد النس��������اء، ب��������أن "عام 2018 ش��������هد قتل 20 
 امرأة، بينما س��������جل عام 2019 خمس عش��������رة حالة، 

وذهبت 22 امرأة ضحية القتل في عام   2020". 

قتل عائلي
وفي ما يخص الرجال فأن "العام 2018 س��������جل 15 
ضد الرجال، وس��������جل العام 2019 أربعا  وعش��������رين 
حالة، فيما ش��������هد الع��������ام 2020 تس��������جيل 17 حالة 

قتل"، طبقا لإلحصائية. 
ويتح��������دث التقرير اإلحصائي الذي أعدته ش��������عبة 
اإلحص��������اء في محكم��������ة اس��������تئناف بابل وحصلت 
 عليه "القضاء" عن "ارتفاع معدل حاالت القتل التي 
حدثت داخل نطاق األس��������رة، فق��������د ذهبت 34  امرأة 

ضحية قتل كان وراءها أحد أفراد العائلة". 
وطبق��������ا للتقرير فأن "34 من أص��������ل 57 امرأة كانت 
ضحية قتل عائلي خالل ثالثة أعوام في  محافظة 
واح��������دة"، ما يعني أن أكثر من نصف عدد النس��������اء 
 املقت��������والت ج��������رت تصفيته��������ن ع��������ن طري��������ق  أح��������د

أفراد األسرة. 

قاتالن كبيران
ويبدو أن أكثر من مارس قتل النساء داخل العائلة 
هم��������ا الش��������ريك واألخ، فقد كش��������فت اإلحصائية أن 
  "11 ام��������رأة فارق��������ت الحياة على يد ال��������زوج، و4 عن 
طري��������ق الطليق، فيما م��������ارس األخ 13 جريمة  قتل 
ضد الش��������قيقات، وقتلت أربع نس��������اء على يد األب، 
وتول��������ت ص��������الت القراب��������ة األخرى بقي��������ة  الحاالت" 

خالل السنوات الثالثة في املحافظة. 

التفاصيل ص 2 

أغلب ضحايا القتل العائلي نساء.. والزوج واألخ مدانان فوق العادة

6 56
املعهد القضائي ينظم حماضرات 
تخصصية يف "القضاء الدستوري" 

استئناف دياىل تناقش الدعاوى املتأخرة
وتشدد على ظواهر تهريب اآلثار والتسول

مسؤول التصنيع واألسلحة بداعش اإلرهابي 
يروي مسرية حافلة باإلرهاب واجلرمية

بغداد / القضاء

أك��������د رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعلى 
القاض��������ي الدكتور فائق زي��������دان املضي 
في ترس��������يخ اس��������تقالل القضاء،  وتعهد 

ب�"تطبيق القانون" على الجميع.  
وفي كلمته الت��������ي ألقاها أمام جمع من 
القض��������اة، خالل الحفل املقام بمناس��������بة 
ي��������وم القض��������اء العراق��������ي دع��������ا  القاضي 
الدكتور فائق زي��������دان "الجهات االمنية 
الى بذل الجهود االس��������تثنائية لكش��������ف 
مرتكب��������ي جريمة  التفجي��������ر األخير في 
للقض��������اء  ليتس��������نى  الطي��������ران  س��������احة 
القص��������اص منهم بموجب القانون وفاء 

لدماء  الشهداء". 
وقال في مع��������رض كلمته "ماضون بكل 
عزيم��������ة وإص��������رار على االس��������تمرار في 
الحفاظ على اس��������تقالل  القض��������اء كونه 
املحور االساس الذي يستند عليه بناء 
الدول��������ة الديمقراطي��������ة الح��������رة الكريمة 
التي يس��������ود  فيها تطبيق القانون على 

الجميع". 
ومن جهة أخرى دعا "السادة املشرعني 
في مجلس النواب إلى تشريع القوانني 
الخاصة بالقضاء  وفق رؤيا مؤسساتية 

بعيدة عن شخصنة النصوص". 
وخ��������الل حديث��������ه ع��������ن البن��������ى التحتية 
للقض��������اء تح��������دث ع��������ن "اله��������دف ال��������ذي 

تمس��������كنا ب��������ه من��������ذ البداي��������ة واملتمث��������ل 
 بإيج��������اد أبنية للمحاك��������م تليق بمكانة 

القضاء في الدولة". 
"أوصيك��������م  القض��������اة  مخاطب��������ا  وق��������ال 

زميالت��������ي زمالئي االعزاء ان تس��������تمروا 
في اداء مهامكم وفق  الدستور والقانون 
الغي��������ر وان تتذك��������روا دوم��������ًا ان ارضاء 
جميع الناس غاي��������ة ال تدرك"، الفتا إلى 
"أننا  كقضاة مؤتمنني نعطي الحق ملن 
بيده الدليل والبرهان الذي ينص عليه 

القانون". 
وتاب��������ع رئيس مجل��������س القضاء االعلى 
"نتعهد لش��������عبنا العراقي األبي الكريم 
بانن��������ا ماض��������ون ف��������ي تطبي��������ق  القانون 
بشكل صحيح وال نخشى في ذلك لومة 

الئم وهذه أمانة في أعناقنا". 
وفي ختام الحفل، جرى افتتاح معرض 
ضم أرش��������يف محكمة التمييز منذ عام 
١٩١٨ الذي يؤكد  عراقة وريادة القضاء 
العراقي في املنطقة وكذلك ضم املعرض 
مقتني��������ات تنظي��������م داع��������ش اإلرهاب��������ي 
ملواجه��������ة  تاريخ��������ي  وش��������اهد   كدالل��������ة 
القضاء والقوات األمنية العراقية بكافة 

صنوفها لهذا التنظيم  الظالمي. 

رئيس مجلس القضاء األعلى: ماضون في ترسيخ 
استقالل القضاء..ونتعهد بتطبيق القانون على  الجميع

متحدثا يف الذكرى الرابعة ليوم القضاء العراقي

بغداد/ ليث جواد

تحدث قاضي تحقيق عن القبض والحكم 
على أفراد عصابة أقدمت على االستيالء 
وبي��������ع أم��������الك مواطن��������ني م��������ن الطائف��������ة 
املس��������يحية مهاجرين خارج البالد، فيما 
أدلى أف��������راد العصاب��������ة باعترافاتهم أمام 
قضاة التحقيق والجنايات، كاشفني عن 
اآللية الت��������ي احتالوا به��������ا على أصحاب 

هذه العقارات الثمينة.
وق��������ال قاضي تحقي��������ق محكم��������ة الكرادة 
فراس حميد ل�"القضاء" ان "متهما ش��������كل 
عصابة باالش��������تراك مع أش��������قائه السبعة 
مرتكب��������ني العديد من العملي��������ات التزوير 

خ��������الل  م��������ن  القان��������ون  عل��������ى  والتحاي��������ل 
محاولتهم بيع بعض أمالك املس��������يحيني 

في منطقة الكرادة وسط العاصمة".
وأضاف حميد أن "الخط��������ة التي تتبعها 
العصابة لالس��������تحواذ على هذه األمالك 
القيم��������ة تك��������ون عب��������ر ترتي��������ب لق��������اء م��������ع 
أصحاب تل��������ك العق��������ارات املقيمني خارج 
البل��������د، إذ يتم االتف��������اق معهم على عملية 
ش��������راء تلك العق��������ارات ويج��������ري بعد ذلك 
تنظي��������م عقد مقاولة بي��������ع بينهم مع ذكر 
عب��������ارة )املبلغ غير واص��������ل( على وعد أن 
يقوم افراد العصابة بإرسال األموال عن 

طريق حواالت خارجية".

التفاصيل ص2

بغداد / علي البدراوي

عل��������ى اث��������ر التداعي��������ات االقتصادي��������ة 
األخيرة التي ش��������هدتها البالد، وبعد 
إعمام وجهه مجلس القضاء األعلى 
باش��������رت محكمة التحقيق املختصة 
بإج��������راء  األم��������وال  بمكافح��������ة غس��������ل 
التحقيق بخصوص احد أهم الركائز 
املؤث��������رة عل��������ى االقتص��������اد الوطن��������ي 
)مزاد بيع العملة األجنبية(  الكامن ب�
ومتابعة مخالف��������ات بعض املصارف 
الخاص��������ة للقان��������ون باالش��������تراك في 
م��������زاد بيع العمل��������ة األجنبي��������ة، حيث 
صرح القاضي املختص ان التحقيق 

وص��������ل مراح��������ل متقدمة من الكش��������ف 
ع��������ن عمليات غير قانوني��������ة وتحايل 
وتزوي��������ر لالش��������تراك ف��������ي م��������زاد بيع 
العمل��������ة وتهري��������ب العمل��������ة االجنبية 
خارج البلد ما يس��������بب ض��������ررًا كبيرًا 
باالقتص��������اد العراق��������ي وتأثي��������رًا على 

الشعب.
تحقيق  اتخ��������ذت محكم��������ة  بدوره��������ا 
الرصافة املختصة بالنظر في قضايا 
والجريمة  األم��������وال  النزاهة وغس��������ل 
الرابع والعش��������رين  االقتصادي��������ة في 
م��������ن كان��������ون األول املاض��������ي إجراءات 
قانوني��������ة بحق ثالثة عش��������ر مصرفا 
أهليًا ع��������ن دخ��������ول م��������زاد العملة من 

خالل زبائنه��������ا دون تقديم تصاريح 
كمركية تؤيد دخول البضائع ودون 

محاسبتهم ضريبيًا.
حي��������ث أص��������درت املحكم��������ة املذك��������ورة 
قرارات باس��������تقدام امل��������دراء املفوضني 
للمص��������ارف املخالفة ج��������راء إخاللهم 
التي  الواجب��������ة  العناي��������ة  بإج��������راءات 
فرضها قانون مكافحة غسل االموال 
وتمويل االرهاب رقم )٣٩( لسنة ٢٠١٥ 
معلن��������ة أنها بصدد اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��������ة بح��������ق كاف��������ة املتعامل��������ني 

املخالفني مع املصارف.

التفاصيل ص 3

عصابة تستولي على أمالك 
مسيحيين مهاجرين في الكرادة

القضاء يتخذ إجراءات رادعة 
بحق المحتكرين ويراقب مزاد بيع العملة

■ القاضي الدكتور فائق زيدان يلقي كلمة بمناسبة يوم القضاء العراقي

■ قراءة الفاتحة على ارواح شهداء العراق والقضاء.. عدسة/ حيدر الدليمي

■ افتتاح معرض ضم ارشيف محكمة التمييز ومقتنيات وأسلحة تنظيم داعش اإلرهابي

ُكتاب العدد

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

حمكمة العنف األسري

البحث القانوين وآثاره

https://www.hjc.iq/view.67934/
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تحدث قاض��������ي تحقيق عن القبض والحكم 
عل��������ى أفراد عصابة أقدمت على االس��������تيالء 
وبيع أمالك  مواطنني من الطائفة املسيحية 
مهاجرين خ��������ارج البالد، فيم��������ا أدلى أفراد 
العصابة باعترافاتهم أمام  قضاة التحقيق 
والجنايات، كاشفني عن اآللية التي احتالوا 

بها على أصحاب هذه العقارات الثمينة. 
وقال قاضي تحقيق محكمة الكرادة فراس 
حميد ل�"القضاء" ان "متهما ش��������كل عصابة 
باالش��������تراك مع  أش��������قائه الس��������بعة مرتكبني 
العديد م��������ن العمليات التزوي��������ر والتحايل 
عل��������ى القان��������ون م��������ن خ��������الل محاولتهم بيع 
 بعض أمالك املسيحيني في منطقة الكرادة 

وسط العاصمة". 
وأض��������اف حمي��������د أن "الخطة الت��������ي تتبعها 
العصاب��������ة لالس��������تحواذ على ه��������ذه األمالك 
القيمة تك��������ون عبر  ترتيب لقاء مع أصحاب 
تلك العق��������ارات املقيمني خارج البلد، إذ يتم 
االتفاق معهم على عملية شراء  تلك العقارات 
ويج��������ري بعد ذلك تنظي��������م عقد مقاولة بيع 
بينه��������م مع ذكر عبارة )املبل��������غ غير واصل( 
 على وعد أن يقوم افراد العصابة بإرس��������ال 

األموال عن طريق حواالت خارجية". 

شطب وتزوير
وأش��������ار القاض��������ي حميد إل��������ى أن "العصابة 
بعد عودته��������ا إلى العراق تق��������وم بالتالعب 
بعق��������د البي��������ع من خالل  ش��������طب كلم��������ة غير 
واصل وجعل املبلغ واصل نقدا باستخدام 
أدوات معينة في عملية الش��������طب  والتزوير 

ومن ثم تنظيم عملية تحويل العقار". 
  ويلفت القاضي إلى "دعاوى عديدة أقامها 
أصحاب العقارات أمام محكمتنا واشتكوا 
م��������ن وجود  عصاب��������ة تق��������وم بالتحايل على 

أمالك املسيحيني إضافة إلى تلقينا إخبارا 
سريا بشأن أعمال هذه  العصابة في منطقة 
الكرادة، لذا أصدرنا أوامر قبض بحق أفراد 
ه��������ذه العصابة وبعد م��������رور مدة تم  اعتقال 

رئيس العصابة إضافة إلى متهم آخر". 
وأك��������د أن "املته��������م ف��������ي التحقي��������ق االبتدائي 
أنكر قيامه بأي عملية تالعب بعقود البيع 
الخارجية وأصر  على انه قام بش��������رائها من 
أصحابها لكن تقرير األدل��������ة الجنائية أكد 
وجود عملية تالع��������ب بيها وحدوث  عملية 
ش��������طب وتغيير في بعض الفقرات وأهمها 
تغيي��������ر كلم��������ة )غير واص��������ل( إل��������ى )واصل 

نقدا(". 

تفكيك العصابة
وتاب��������ع القاض��������ي "تمكن��������ا من تفكي��������ك هذه 
العصابة بعد إدان��������ة زعيمها والحكم عليه 
بالسجن ملدة سبع  سنوات ومنع أي عملية 
بيع ألمالك املس��������يحيني في منطقة الكرادة، 
في حني أص��������درت أحكام قضائي��������ة  غيابية 
على بقية أفراد العصاب��������ة الهاربني وحجز 
أمواله��������م املنقولة وغي��������ر املنقول��������ة"، مؤكدا 
أن "اح��������د  أف��������راد العصاب��������ة وأثن��������اء تنفي��������ذ 
أم��������ر القب��������ض بحقه بع��������د اكتش��������اف مكانه 
ومحاصرت��������ه من قب��������ل الق��������وات األمنية  قام 
بقتل نفس��������ه بسالحه الش��������خصي قبل إلقاء 

القبض بحقه". 
فيم��������ا ج��������اء باعت��������راف زعي��������م العصابة في 
التحقيق االبتدائي والقضائي "بأنه اشترى 
العق��������ار من مالكه  األصل��������ي بمبلغ 880 ألف 
دوالر بموج��������ب عقد مقاولة البيع والش��������راء 
الخارجي وتم تس��������ليم املبل��������غ إلى  صاحب 
العقار ف��������ي العاصم��������ة اللبناني��������ة بيروت"، 

حسب ادعائه.  
وأضاف املتهم أن "املشتكية قامت بتزويدي 
بوكالة عامة تخص العقار لغرض التصرف 

فيه  وموقع عليها من قبل املتشكية وصادرة 
من السفارة العراقية في )واشنطن( إضافة 
إلى تنظيم وكالة  من قبل الورثة صادرة من 
الس��������فارة العراقية في لندن م��������ن اجل إتمام 

عملية نقل ملكية العقار". 
اما املتهم الثان��������ي والذي دونت أقواله أمام 
محكم��������ة جناي��������ات الرصافة بصفة ش��������اهد 
ضد غيره من  املتهمني جاء بإفادته انه قام 
بجلب "مقاولة بيع مملوءة وقمت بالتوقيع 
عليه��������ا بصفة ش��������اهد لق��������اء  حصولي على 

مبلغ 8 ماليني دينار عن هذه العملية". 
وأضاف أن "أشقاء املتهم الخمسة يعملون 
جميعا في مجال شراء العقارات بالتزوير 
وان��������ا ش��������خصيا  اش��������تركت بتزوير س��������تة 

عقارات في محافظة بغداد". 
فيما ذكرت املش��������تكيتان ان "املتهم استغل 
مقاول��������ة البيع األولية والت��������ي تم تحريرها 
في مطار لبنان  وتزويرها من خالل تثبيت 
اس��������تالم مبلغ العقد رغم انه لم يتم تسليم 
ذلك املبل��������غ وتغيير العق��������د وإقامة  دعاوى 

تمليك بموجب ذلك العقد املزور". 
موضحت��������ني أنهم��������ا اس��������تخبرتا ف��������ي م��������ا 
بعد عن الش��������خص الذي ق��������ام بتنظيم عقد 
مقاول��������ة البي��������ع وظه��������ر انه  زعي��������م عصابة 
يقوم عبر طرق احتيالية باالس��������تيالء على 
أمالك وعقارات األش��������خاص الذين ينتمون 
 للطائف��������ة املس��������يحية الس��������يما املهاجري��������ن 
خ��������ارج البل��������د، وطلبت��������ا الش��������كوى بح��������ق 
املتهمني ودون��������ت أقوالهما  أم��������ام القنصل 

العراقي في واشنطن. 
ومم��������ا تق��������دم وج��������دت محكم��������ة جناي��������ات 
الرصاف��������ة ان االدل��������ة كافية تجري��������م املتهم 
)ص.ع( وف��������ق أحكام امل��������ادة   295 و298 من 
قانون العقوبات وأص��������درت بحقه حكمني 
االول بالسجن ملدة 7 سنوات  والثاني  ملدة 

ست سنوات. 

 "            " تعرض اعترافات عصابة استولت 
على أمالك مسيحيين مهاجرين في الكرادة

بابل/ مروان الفتالوي

كش��������فت إحصائية رس��������مية أن أغلب 
ضحاي��������ا القتل داخل نطاق األس��������رة 
م��������ن النس��������اء، الفت��������ة إل��������ى أن الزوج 
 واألخ غالب��������ا م��������ا كان��������ا مدانني فوق 
الع��������ادة، فيما تحدث قضاة جزاء عن 
"أزمة أخالقي��������ة" و"عوامل  اقتصادية" 
فاقمت من أرق��������ام جرائم القتل خالل 

السنوات األخيرة.  
ول��������و اختبرن��������ا باب��������ل كعين��������ة عل��������ى 
تصاعد أرقام هذه الجرائم، س��������نجد 
أن املحافظة س��������جلت خ��������الل األعوام 
 الثالث��������ة املاضي��������ة 113 حال��������ة قت��������ل 
الجنسني؛  بالتس��������اوي على  توزعت 
57 حال��������ة قتل ضد الرجال، و56  ضد 
النس��������اء، بحس��������ب إحصائية رسمية 

ملحاكم التحقيق هناك. 
وأف��������ادت اإلحصائية ف��������ي ما يخص 
حاالت القتل ضد النس��������اء، بأن "عام 
2018 ش��������هد قت��������ل 20 ام��������رأة،  بينم��������ا 
سجل عام 2019 خمس عشرة حالة، 
وذهب��������ت 22 امرأة ضحي��������ة القتل في 

عام 2020". 

قتل عائلي
وفي ما يخ��������ص الرجال ف��������أن "العام 
2018 سجل 15 ضد الرجال، وسجل 
الع��������ام 2019 أربعا  وعش��������رين حالة، 
فيما ش��������هد العام 2020 تس��������جيل 17 

حالة قتل"، طبقا لإلحصائية. 
الذي  التقري��������ر اإلحصائي  ويتحدث 
أعدته ش��������عبة اإلحص��������اء في محكمة 
اس��������تئناف باب��������ل وحصل��������ت علي��������ه 
  "القض��������اء" عن "ارتف��������اع معدل حاالت 
القت��������ل الت��������ي حدث��������ت داخ��������ل نط��������اق 
األس��������رة، فقد ذهبت 34 امرأة  ضحية 

قتل كان وراءها أحد أفراد العائل��������ة". 
وطبق��������ا للتقرير فأن "34 من أصل 57 
امرأة كانت ضحية قتل عائلي خالل 
ثالثة أعوام في محافظة  واحدة"، ما 
يعني أن أكثر من نصف عدد النساء 
املقتوالت جرت تصفيتهن عن طريق 

أحد أفراد  األسرة. 

قاتالن كبيران
ويبدو أن أكثر من مارس قتل النساء 
داخل العائل��������ة هما الش��������ريك واألخ، 
فقد كش��������فت اإلحصائية أن   "11 امرأة 
فارقت الحياة على يد الزوج، و4 عن 
طريق الطلي��������ق، فيما مارس األخ 13 
جريمة قتل  ضد الش��������قيقات، وقتلت 
أربع نس��������اء عل��������ى ي��������د األب، وتولت 
صالت القرابة األخرى بقية الحاالت" 
 خالل السنوات الثالثة في املحافظة. 

أما في ما يخ��������ص الرجال، فقد تبني 
أن 17 حالة كانت على نطاق األسرة، 
م��������ن بني 56 حالة قتل  حدثت خالل 3 

سنوات. 
وفي تفاصيل التقرير أن "ست جرائم 
قت��������ل ضد الرجال كان األخ متس��������ببا 
به��������ا، وحالت��������ان اثنت��������ان ع��������ن  طريق 
األب، و3 حاالت على يد ابن العم، و4 
حاالت تسببت بها الزوجة، و2 على 

يد الطليقة". 
املنزلي  العن��������ف  وتصاع��������دت جرائم 
خ��������الل الع��������ام املاضي عل��������ى صعيد 
عاملي، جراء ضغ��������ط جائحة  كورونا 
وإج��������راءات اإلغالق العام التي طالت 
العال��������م. ولم يس��������لم الع��������راق من هذا 
الضغط، فق��������د وصلت  إل��������ى املحاكم 
الخاصة بنظر قضايا األسرة العديد 

من دعاوى العنف املنزلي. 

ضغط الجائحة
وعن��������د مراقب��������ة ح��������االت القت��������ل ضد 
النس��������اء عام 2020 سنجد أن "حاالت 
القتل التي س��������جلت ش��������هري  كانون 
ح��������االت،   6 ه��������ي  وش��������باط  الثان��������ي 
بحس��������ب اإلحصائي��������ة التي أش��������ارت 
إلى "أن األشهر من آذار حتى  تشرين 
األول وهي األش��������هر التي جرى فيها 
تطبي��������ق الحجر املنزلي س��������جلت 12 

حالة"، فيما سجل  الشهران األخيران 
ثالث حاالت. 

ويرى قاض��������ي محكمة جنايات بابل 
ش��������رف املعم��������وري أن "ه��������ذه األرق��������ام 
تكش��������ف ع��������ن أزم��������ة أخالقي��������ة  كبيرة 
يعيش��������ها املجتمع الس��������يما أن أكثر 

حاالت القتل تطول املرأة". 
وبحثا عن األسباب يقول املعموري 
ف��������ي تعليق إلى "القض��������اء" إن "معظم 
ح��������االت القت��������ل ض��������د النس��������اء  تكون 
بسبب االنحالل األخالقي والعالقات 
غير الش��������رعية، وهذا التفكك األسري 
الذي أحدثته  التكنولوجيا والعوامل 

االقتصادية، وانتشار املخدرات". 
وأضاف قاض��������ي الجنايات أن "اغلب 
قضاي��������ا القت��������ل ض��������د النس��������اء غالبا 
ما تك��������ون تحت وصف غس��������ل  العار، 
وهو ما يكش��������ف عن التفكك األسري 
وضعف الرابطة األس��������رية املقدس��������ة 

وسيطرة األهل على  الزوجني، بينما 
تكون الجرائ��������م املرتكبة ضد الرجال 
غالب��������ا بس��������بب الطم��������ع ف��������ي امليراث 

والخالفات  املالية". 
وتعضد هذا الرأي املدعي العام أمام 
محكمة جنايات ف��������ي بابل القاضية 
رحي��������ق ضي��������اء التي تؤك��������د  أيضا أن 
"ال��������زواج املبك��������ر أس��������اس لكثي��������ر من 
الخالفات الزوجية واملصادمات التي 

تنتهي إما إلى  الطالق أو القتل". 
وعن تأثير العامل االقتصادي ، قالت 
"هو م��������ا يجعل الزوج غال��������ب الوقت 
يعم��������ل خارج املنزل م��������ا  يخلق فراغا 
لدى الزوجة التي تس��������تغل الخدمات 
االلكترونية استغالال سيئا وتنشئ 
عالق��������ات غي��������ر  ش��������رعية، متج��������اوزة 
ومدفوع��������ة  الزوجي��������ة  عالقته��������ا 
بحاجتها إلى املال بدون وازع ديني 

أو أخالقي". 

أغلب ضحايا القتل العائلي نساء
والزوج واألخ مدانان فوق العادة

املتهمون 7 أشقاء أحدهم قتل نفسه عند حماصرته

محكمة العنف األسري

إضاءات
قضائية

األص��������ل في بناء املجتمع املتماس��������ك هو بناء األس��������رة الت��������ي تعد اللبنة 
األساس��������ية في بناء املجتمع  القوي  والرصني فإذا صلحت االسرة صلح 
 املجتمع، واالس��������رة هي مجموعة من االش��������خاص  الطبيعيني  وتش��������مل 
ال��������زوج والزوجة وأبناءهم وأحفادهم او ابن��������اء احد الزوجني من زواج 

 اخر  ووالدي أي من  الزوجني واالخوة واالخوات لكال الزوجني. 
  ولم يعرف املش��������رع العراقي االس��������رة تعريفا صريحا في التش��������ريعات 
العراقي��������ة بالرغ��������م من ان  املش��������رع  العراقي ق��������د نص في امل��������ادة )29( من 
 الدس��������تور العراقي على ان االسرة اساس املجتمع  وتحافظ  الدولة على 
كيانه��������ا وقيمها الديني��������ة واالخالقية والوطنية وتكف��������ل الدولة حماية 
 االمومة  والطفولة  والش��������يخوخة وترعى النشء والش��������باب وتوفر لهم 
الظروف املناس��������بة لتنمية ملكاتهم  وقدراتهم وتمنع  كل اشكال العنف 

 والتعسف في االسرة واملجتمع. 
  وجرائم العنف االس��������ري هي االعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي 
او الفك��������ري او االقتصادي  الذي  يرتكب او يه��������دد بارتكابه ضد أي  فرد 
من افراد االس��������رة ض��������د االخر وتتعدد جرائم العنف  االس��������ري الى  جنح 
مثل التهديد والس��������ب والشتم والضرب واملشاجرات العائلية  ومنها ما 
يكون  جس��������يما مثل  الضرب الذي يؤدي الى عاهة مستديمة او الضرب 
املفض��������ي الى موت وكذلك  الجرائم الجنس��������ية  وجرائم  التعذيب والحرق 
ولغرض حماية االس��������رة واملجتمع من اثار العنف  االس��������ري فقد اصدر 
 مجلس القضاء االعلى البيان رقم ) 9( في   2021/1/10 املتضمن تشكيل 
 محكمة متخصصة  بالنظر في قضايا العنف االس��������ري ومحكمة جنح 
للنظ��������ر في قضايا العنف  االس��������ري  اضافة الى اعمالها  يكون مقرها في 
مركز كل منطقة اس��������تئنافية وذلك اس��������تنادا ألحكام  املادة )35/ ثانيا ( 
من قانون  التنظيم القضائي رقم   160 لس��������نة 1979 واملادة )3 /  تاسعا 
( من  قانون مجلس القضاء االعلى رقم   45 لسنة 2017 وان تشكيل هذه 
املحكمة يساعد على   مكافحة جرائم العنف االسري ومعاقبة  مرتكبيها 
ووض��������ع الية املس��������اعدة للضحاي��������ا الذين تق��������ع عليهم  جريم��������ة العنف 
االس��������ري وان  محكمة  التحقيق املختصة بالتحقي��������ق في جرائم العنف 
األس��������ري تطبق  القوانني النافذة ومنها قان��������ون العقوبات  العراقي رقم 
111 لس��������نة   1969 املعدل وقانون رعاية  االحداث رقم 76 لسنة 1983ذلك 
أن  املش��������رع العراقي لم يص��������در قانون للحماية من العنف  االس��������ري وان 
 التحقيق في جرائم العنف االسري  يتطلب األخذ بنظر االعتبار طبيعة 
العالقات  الزوجية والعائلية وخصوصا إذا كانت الش��������كوى  مقدمة  من 
قبل الزوجة بحق زوجها، االمر  الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب 

مع واقع الحياة  األسرية. 
  ومن جان��������ب اخر فان هناك نوعا من الجرائ��������م يتطلب الردع القانوني 
وخصوصا جرائ��������م عقوق   الوالدين وحاالت اعت��������داء االبناء على  االباء 
االمر الذي يتطلب الحزم. وان تشكيل محكمة  العنف  االسري لم يقتصر 
على محكمة التحقيق وانما اس��������تحدث مجلس القضاء  االعلى محكمة 
 جنح  متخصصة إلجراء املحاكمات للمتهمني من مرتكبي جرائم العنف 
االس��������ري وان الغرض  من  تش��������كيل محاكم العنف  االسري هو املحافظة 
عل��������ى العالق��������ات والرواب��������ط االجتماعي��������ة وحماية  االس��������رة  والطفل  من 

العنف وان جرائم العنف االس��������ري يتم التحقيق 
 فيها من قبل مديرية حماية  االسرة  والطفل في 
وزارة الداخلي��������ة لطبيعة هذه الجرائم وضرورة 
الحف��������اظ عل��������ى االس��������رار العائلية  وان  تش��������كيل 
 محكمة تحقيق مختصة  لجرائم العنف االسري 
يس��������هل متابعة االجراءات القانونية  واملحافظة 
على  كيان االس��������رة العراقية من  التفكك والسيما 
ان العالقات االس��������رية اساس��������ها امل��������ؤدة  وااللفة 

واالنسجام. 

بغداد/ غسان مرزة

تح��������دث قض��������اة معني��������ون بص��������ورة 
وافي��������ة عن كيفية تقنني الس��������الح في 
املجتم��������ع، متعرض��������ني أله��������م  فقرات 
وفيم��������ا  الناف��������ذ،  األس��������لحة  قان��������ون 
أش��������اروا إلى آليات حيازة الس��������الح، 
أك��������دوا حرص املش��������رع  العراقي على 
س��������ن قوان��������ني تنظ��������م عملي��������ة حيازة 
السالح والطرق القانونية للحصول 
عل��������ى التراخي��������ص  بحمله ب��������دال من 

انتشاره بشكل عشوائي. 
وع��������ن ح��������االت حم��������ل الس��������الح الت��������ي 
يرخصها القانون يوضح بشار محمد 
جس��������ام قاضي أول محكم��������ة  تحقيق 
الرصافة أن "املادة الخامسة من قانون 
األسلحة تناولت أنواع اإلجازات التي 
تصدرها  وزارة الداخلية وهي إجازة 
حيازة وحمل السالح الناري وعتاده 
او إج��������ازة حي��������ازة الس��������الح الناري  او 
إصالحه ووردت في املادة السادس��������ة 
من القانون ذاته الش��������روط التي يجب 
توفره��������ا في الش��������خص  ال��������ذي يتقدم 
بطل��������ب الحص��������ول عل��������ى إح��������دى تلك 

اإلجازات". 
وذك��������ر القاض��������ي جس��������ام أن "إح��������دى 
ه��������ي  الداخلي��������ة  وزارة  مديري��������ات 
املختص��������ة بإصدار إجازات الس��������الح 
 بأنواعه��������ا وه��������ي مديري��������ة الهويات 
واإلجازات التي ترتبط بمكتب السيد 
وزي��������ر الداخلية"، الفتا إل��������ى  أن "آلية 
إص��������دار اإلجازة تبدأ باس��������تحصال 
موافق��������ة الوزير حصرًا وتحديد نوع 
االجازة وم��������ن ثم  احال��������ة الطلب الى 
املديرية املذكورة لتستكمل إجراءات 
إصدارها من فحص طبي وارس��������ال 
 الس��������الح الى مديرية االدلة الجنائية 
لفحصه وبيان صالحيته ثم تدقيق 
قيد السالح وبيان فيما اذا  كان يعود 

الح��������دى وزارات الدول��������ة او االجهزة 
االمنية ثم تدقيق املعلومات االمنية 
لطال��������ب االجازة  وكذلك بي��������ان ما اذا 
كان املتق��������دم محكوما من عدمه بعد 
مفاتح��������ة مديري��������ة األدل��������ة الجنائية، 
وبعد ذلك  يتم تصوير طالب االجازة 

ثم اإلصدار". 
وق��������ال جس��������ام إن "مديري��������ة الهويات 
واإلج��������ازات التابعة لوزارة الداخلية 
نظم��������ت نموذج اس��������تمارة  الحصول 
على إجازة حيازة الس��������الح اذ يكون 
فيها حقل خ��������اص بالفحص الطبي 
الذي يصدر من  جهة مختصة وهي 
لفح��������ص مقدم طل��������ب الحصول على 
اج��������ازة الس��������الح اذ ال يمن��������ح املتقدم 
إجازة اال  بعد الع��������رض على اللجنة 
الطبية وجلب تأييد س��������المة حالته 
او  والعقلي��������ة  والبدني��������ة  الصحي��������ة 
النفسية   وان تتضمن االستمارة رأي 

اللجنة بأنه يصلح او ال يصلح". 
وعن انتش��������ار السالح بصورة كبيرة 
ف��������ي امل��������دن والق��������رى، ي��������رى القاضي 
ته��������دد  االم��������ن  الظاه��������رة  "ه��������ذه  أن 
املجتمعي الس��������يما م��������ع كثرة وجود 
األسلحة واستخدامها في النزاعات 
العش��������ائرية، وقد أدى  ذلك الى نزوح 
جماع��������ي من بع��������ض املناط��������ق التي 
ش��������هدت ظاهرة النزاعات باألسلحة 

الخفيفة  واملتوسطة".  
لكنه عرج على ق��������رار اعتبار مجلس 
القض��������اء االعل��������ى الدكة العش��������ائرية 
فع��������اًل إرهابي��������ًا، الفتا إل��������ى أن   "هذه 
الخط��������وة س��������اهمت ف��������ي الح��������د من 
هذه الظاهرة التي س��������ادت املجتمع 
ف��������ي اآلون��������ة االخيرة ما  يس��������اهم في 
انخفاض ظاهرة اس��������تخدام السالح 

في النزاعات العشائرية". 
من جانب��������ه، يتحدث جاس��������م محمد 
كاظم قاضي محكمة تحقيق الرصافة 

عن أول قانون س��������نه  املشرع العراقي 
في تنظي��������م وحيازة الس��������الح "وكان 
إبان العهد امللك��������ي إذ صدر القانون 
رقم 47  لسنة 1932 ثم جرت صياغة 
جديدة لنظام األس��������لحة سنة 1979 
واس��������تثنى القانون بعض  املوظفني 
الكب��������ار واألعيان والن��������واب وبعض 
يلزمهم  الحكومي��������ني ممن  املوظفني 
واجبه��������م حم��������ل  الس��������الح وينته��������ي 
الخدم��������ة  انته��������اء  بع��������د  االس��������تثناء 
واستمرت القوانني بالصدور الحقًا 
إلى أن ش��������رع  القان����ون الن��افذ حاليًا 
وهو قانون األس�����������لحة رقم 51 لسنة 

2017 الصادر في 20 /3   /2017".  
ويس��������تعرض كاظ��������م م��������واد قان��������ون 
األس��������لحة ال��������ذي ح��������دد ف��������ي امل��������ادة 
الخامس��������ة "أن��������واع إجازات الس��������الح 
 وقس��������مها إل��������ى خم��������س فئ��������ات منها 
إجازة حمل وحيازة السالح الناري 
وعت��������اده، وإجازة إصالح  الس��������الح، 

وإجازة فتح محل لبيع األسلحة". 
املش��������مولة  الفئ��������ات  وبخص��������وص 
يذك��������ر  الس��������الح  إج��������ازات  بإص��������دار 
األمن  ق��������وى  "الضب��������اط ومنتس��������بي 
 الداخلي واألجهزة األمنية وموظفي 
الدول��������ة الذي��������ن تس��������تلزم واجباتهم 
ذل��������ك وأف��������رد الحمايات  الش��������خصية 
للمسؤولني واألس��������اتذة الجامعيني 
واألطب��������اء واإلعالميني من رؤس��������اء 
تحري��������ر الصح��������ف  وم��������دراء القنوات 
والتج��������ار  واملحام��������ني  الفضائي��������ة 
وش��������ركات  والصاغ��������ة  واملقاول��������ني 
الصيرفة املجازة  وش��������يوخ العشائر 
بتأييد من مديرية ش��������ؤون العشائر 
ف��������ي وزارة الداخلي��������ة والعاملون في 
مكات��������ب  املراج��������ع الديني��������ة ورج��������ال 
الدي��������ن بتأيي��������د الجه��������ات املختصة، 
واملواطن الذي يقدم أس��������بابا مبررة 
 ويش��������ترط أن يك��������ون عراقي��������ًا أكم��������ل 

الخامسة والعش��������رين من عمره وأن 
يكون حسن الس��������ير والسلوك  وغير 
محك��������وم بجناي��������ة او جنح��������ة مخلة 
بالشرف وغير مصاب بعوق ويكون 
مؤهاًل لحمل الس��������الح  أو ممارس��������ة 

بيع األسلحة". 
وأت��������م القاض��������ي قائ��������اًل إن "القان��������ون 
قد ح��������دد في امل��������ادة 24 من��������ه عقوبة 
حيازة وحمل األسلحة بدون  إجازة 
بالحب��������س م��������دة ال تزيد على س��������نة 
واحدة وبغرامة ال تزيد على مليون 
دينار، وش��������دد العقوبة  وجعل الفعل 
جناي��������ة بع��������د أن كان جنح��������ة وذل��������ك 
بالعقوب��������ة بالس��������جن ل��������كل من هرب 
أس��������لحة أو ق��������ام  بصنعها وقد تصل 
عقوبته��������ا لإلع��������دام إذا كان به��������دف 
إش��������اعة اإلرهاب أو اإلخ��������الل باألمن 
الع��������ام لذلك  نالحظ أن حمل وحيازة 
الس��������الح بدون اج��������ازة يعتبر جنحة 
اال اذا كان اله��������دف إش��������اعة اإلرهاب 
فأن��������ه  جناية".  وخل��������ص كاظم إلى أن 
"املادة األولى من قانون األسلحة قد 
ذكرت أنواع السالح الناري ويشمل 
 املس��������دس والبندقية اآللية وبندقية 
الصيد وال يشمل مسدسات األلعاب 
تح��������دث  صوت��������ًا  الت��������ي  الرياضي��������ة 
لالنط��������الق وكذلك األس��������لحة األثرية 
أو الرمزي��������ة او التذكاري��������ة فهي غير 
مش��������مولة بالقانون ف��������ال  تحتاج الى 
ترخي��������ص ويرجع ف��������ي تحديد نوع 
السالح الجهة الفنية املختصة وهي 
مديري��������ة األدلة  الجنائي��������ة في وزارة 
الداخلية بعد إرسال السالح للفحص 
الفني وتحديد الفعل س��������واء مخالفًا 
للقان��������ون  أم غير مخال��������ف باعتباره 
لي��������س س��������الحًا ناري��������ًا وال يحت��������اج 
لترخي��������ص بحمله وحيازته لقاضي 
التحقيق  أو محكم��������ة املوضوع بعد 

احالة الدعوى عليها". 

قضاة يستعرضون الفئات المخولة بحمل 
السالح.. وعقوبات حيازته بال إجازة

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

■ رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

https://www.hjc.iq/view.67928/
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اتخ��������ذت محكم��������ة تحقي��������ق  بدوره��������ا 
الرصافة املختصة بالنظر في قضايا 
النزاه��������ة وغس��������ل األم��������وال  والجريمة 
االقتصادية في الرابع والعش��������رين من 
كانون األول املاضي إجراءات قانونية 
بح��������ق  ثالثة عش��������ر مصرف��������ا أهليًا عن 
دخول م��������زاد العملة من خالل زبائنها 
دون تقدي��������م تصاري��������ح كمركية  تؤيد 
دخ��������ول البضائع ودون محاس��������بتهم 

ضريبيًا. 
املذك��������ورة  املحكم��������ة  أص��������درت  حي��������ث 
املفوضني  امل��������دراء  باس��������تقدام  قرارات 
للمص��������ارف املخالف��������ة  ج��������راء إخاللهم 
الت��������ي  الواجب��������ة  العناي��������ة  بإج��������راءات 
فرضها قانون مكافحة غس��������ل االموال 
وتمويل  االرهاب رقم )٣٩( لسنة ٢٠١٥ 
معلنة أنها بصدد اتخ��������اذ اإلجراءات 
كاف��������ة  املتعامل��������ني  بح��������ق  القانوني��������ة 

املخالفني مع املصارف. 

جرائم غسل االموال وتأثيرها 
على االقتصاد الوطني

عل��������ى ض��������وء التداعي��������ات االقتصادية 
القضائي��������ة  واإلج��������راءات  األخي��������رة 
املتزامن��������ة معها نظم معه��������د  التطوير 
القضائ��������ي ف��������ي ي��������وم االثن��������ني املوافق 
18 /1 /2021 حلق��������ة نقاش��������ية حملت 
عنوان )جرائم  غسل االموال وتأثيرها 
عل��������ى االقتصاد الوطني( حاضر فيها 
قاضي اول محكم��������ة تحقيق  الرصافة 
النزاهة وغس��������ل  املختص��������ة بقضاي��������ا 
السيد  االموال والجريمة االقتصادية 
اياد محس��������ن  ضمد، وشهدت حضور 
االقتصادي��������ني  الخب��������راء  م��������ن  نخب��������ة 
جامعي��������ني  واس��������اتذة  والقانوني��������ني 

 وإعالميني. 
اربع��������ة  الورش��������ة  اس��������تعرضت  وق��������د 
محاور ب��������دأت بدور القضاء في تنفيذ 
التزام��������ات الع��������راق الدولي��������ة،  أعقبه��������ا 
التط��������رق الى تش��������كيل محكمة تحقيق 
غس��������ل االموال واجراءاتها بالنظر في 
القضايا املتعلقة  ب��������ذات الجانب، كما 
تم اس��������تعراض نم��������اذج م��������ن االحكام 
الص��������ادرة وكذلك التعاط��������ي االعالمي 
م��������ع  قضاي��������ا غس��������ل األم��������وال واث��������ره 
التحقي��������ق واملحاكمة.  اج��������راءات  على 
واختتمت الورش��������ة باالشارة الى  دور 
القض��������اء ف��������ي مكافحة جريمة غس��������ل 
األموال ودوره الكبير في اخراج العراق 

من الئحة الدول  عالية املخاطر.  
وكان قاضي محكمة تحقيق الرصافة 
قد قدم خالل الورشة احصائية لعمل 
املحكم��������ة من ع��������ام   2017 لغاي��������ة 2020 
والت��������ي بلغ��������ت )604( قضاي��������ا محالة 
ملحكمتي الجنح والجنايات بالش��������أن 
ذاته.  كما اس��������تعرض مجم��������وع مبالغ 
عل��������ى  املفروض��������ة  املالي��������ة  الغرام��������ات 
املصارف واملؤسس��������ات املالية  االخرى 
من ع��������ام 2015 لغاية 2020 والذي بلغ 
مقداره��������ا )535( مليار دين��������ار عراقي 
متعلقة  بمخالف��������ات املصارف، اضافة 
ال��������ى عرضه قيم��������ة االم��������وال املصادرة 
االج��������راءات  نتيج��������ة  واملحتج��������زة 
 القانونية ف��������ي قضايا غس��������ل االموال 
من قب��������ل املحاك��������م والتي بلغ��������ت أكثر 
من أربعة مليارات  وتس��������عمئة وسبعة 

وثمانني مليون دينار. 
)القضاء( وقفة مع  على اثر ذلك كانت ل�
قاضي اول محكم��������ة تحقيق الرصافة 
املختص��������ة بقضاي��������ا  النزاهة وغس��������ل 
السيد  االموال والجريمة االقتصادية 
اياد محسن ضمد، بدأت بالتطرق الى 
 الورش��������ة االخيرة والهدف من اقامتها 
ف��������ي ه��������ذه الظ��������روف تحدي��������دًا، حي��������ث 

تحدث قائال: 
ان الغاية االساس��������ية من هذه الورشة 
الت��������ي انطلق��������ت بتوجيه م��������ن مجلس 
القض��������اء االعل��������ى ه��������و توضي��������ح  دور 

القض��������اء العراقي في مج��������ال مكافحة 
جريمة غسل األموال على الصعيدين: 

الدول��������ي، حي��������ث كان ملجل��������س القضاء 
األعلى مساهمة أساسية بتقديم ملف 
مكافحة غس��������ل األموال  في العراق الى 
منظم��������ة العمل املالي )فاتف( ليس��������هم 
بص��������ورة فاعلة بإخ��������راج الع��������راق من 
الئحة  ال��������دول عالية املخاطر )الالئحة 
السوداء( ونقله إلى القائمة البيضاء. 

ج��������اء ذل��������ك بعد أن نف��������ذ الع��������راق )49( 
توصية من التوصيات التي تفرضها 
منظم��������ة )فات��������ف( الدولي��������ة  وأصب��������ح 
بموج��������ب ذلك ضم��������ن مص��������اف الدول 
املتقدم��������ة ف��������ي مج��������ال مكافحة غس��������ل 

األموال. 
كما قدمت الورشة للحضور إحصائية 
بالقضاي��������ا الت��������ي حس��������متها املحكمة 
املختص��������ة وتصنيفه��������ا  واس��������تعراض 
األم��������وال التي تم تجميده��������ا واألموال 
واألم��������وال  مصادرته��������ا  تم��������ت  الت��������ي 
املحتجزة  وكذلك تم استعراض املبالغ 
املالي��������ة التي فرضها القض��������اء والبنك 
املركزي عل��������ى املص��������ارف التي  دخلت 

مزاد العملة ولم تلتزم بالضوابط. 

 *وفي الجانــــــــب ذاته وجهت )الـقضاء( 
للقاضي إياد محســــــــن ضمد أســــــــئلة 
عديــــــــدة تتعلق بمضمــــــــون   )اإلجراءات 
القضائيــــــــة بحق املتســــــــببني بأضرار 
لالقتصاد الوطني( بدأت بما توصلت 
اليــــــــه  املحكمــــــــة املختصــــــــة بالنظر في 
االمــــــــوال  وغســــــــل  النزاهــــــــة  قضايــــــــا 
والجريمــــــــة االقتصاديــــــــة مــــــــن نتائــــــــج 
القضائيــــــــة بحق املصارف   اإلجراءات 
األهليــــــــة التــــــــي أعلن مجلــــــــس القضاء 
األعلى في أواخر عام   2020 عن اتخاذ 
إجــــــــراءات قانونية بحق ثالثة عشــــــــر 
منها عن دخول مــــــــزاد بيع العملة من 
خــــــــالل  زبائنهــــــــا دون تقديم تصاريح 
كمركية تؤيد دخــــــــول البضائع ودون 

محاسبتهم ضريبيًا؟.  
أجاب القاضي ضمد قائال: 

 -ان تل��������ك املص��������ارف خالف��������ت العناي��������ة 
الواجبة التي تخ��������ص قانون مكافحة 
غس��������ل األموال املرقم   )39( لسنة 2015 
كم��������ا خالفت أيض��������ًا تعليم��������ات البنك 
املركزي في ما يتعلق بدخول املصارف 

 وزبائنها ملزاد بيع العملة. 
كما ال يفوتن��������ي التنويه إل��������ى أنها لم 
تك��������ن امل��������رة األول��������ى التي تتخ��������ذ فيها 
املحكمة إج��������راءات بحق  مجموعة من 
املص��������ارف األهلي��������ة، فمنذ ع��������ام 2008 
اتخ��������ذت اإلج��������راءات القانوني��������ة بحق 
املصارف  األهلية التي س��������جلت عليها 
مخالف��������ات في مزاد بي��������ع العملة حيث 
تمت إحالة ع��������دد من املدراء  املفوضني 
واملوظف��������ني ال��������ى املحاك��������م املختص��������ة 
الرتكابهم مخالفات قانونية وأخطاء 
إزاء  تحويالت مالية قاموا بها لم تكن 
لق��������اء أعم��������ال تجارية حقيقي��������ة، حيث 
رص��������دت أن الغاية من تلك  التحويالت 
تكمن لسداد مبالغ االستيرادات التي 
م��������ن املفترض أن تدخ��������ل البلد بضائع 
لقاءه��������ا  لكنها حول��������ت مبالغ للخارج 

دون تلقي أية بضائع. 
تل��������زم  املرك��������زي  البن��������ك  ان تعليم��������ات 
املص��������ارف مطالب��������ة زبائنه��������ا بجل��������ب 
تصاريح كمركية وتحاس��������ب  ضريبي 
التعليم��������ات  تل��������ك  خال��������ف  م��������ن  وكل 
م��������ن املص��������ارف اتخ��������ذ القض��������اء بحقه 
مس��������توى  القانونية  على  اإلج��������راءات 
التحقي��������ق وت��������م إحالتها إل��������ى محاكم 

الجنح والجنايات. 
إضاف��������ة إل��������ى الغرامات الكبي��������رة التي 
فرضها البنك املرك��������زي العراقي بحق 
تل��������ك املص��������ارف  املخالفة واس��������تيفائه 
لفروقات أس��������عار الص��������رف منها. كما 
فرض��������ت املحكمة أيض��������ًا مجموعة من 
 أحكام املصادرة والغرامات بحق تلك 

املصارف املخالفة. 
أما حيثي��������ات القضية فتكمن بوصول 
بالغ من أحد أعض��������اء مجلس النواب 
يفي��������د بتلكؤ بع��������ض  املص��������ارف التي 
دخلت مزاد بيع العملة منذ عام 2017 

بالتزاماتها حي��������ث أفاد في بالغه بأن 
 بعض عملي��������ات دخول امل��������زاد هدفها 
تجارية  ألغ��������راض  ولي��������س  التهري��������ب 
أو اقتصادي��������ة. بم��������وازاة ذل��������ك  وص��������ل 
املحكم��������ة ب��������الغ م��������ن البن��������ك املرك��������زي 
إلي��������ه،  املش��������ار  النائ��������ب  ب��������الغ  يؤي��������د 
وعلى اثر ذلك طلبت  املحكمة أس��������ماء 
املص��������ارف املخالفة، حيث تم تزويدها 
بقائم��������ة تض��������م ثالث��������ة عش��������ر مصرف 
أهلي��������ا،  أعقبها طلب املحكمة أس��������ماء 
الش��������ركات والزبائن الذين دخلوا مزاد 
بيع العمل��������ة من خالل تل��������ك  املصارف 
وحصل��������ت عليها أيض��������ًا، وقد وجهت 
املحكمة أسئلة إلى الهيئتني العامتني 
للضرائ��������ب  والكم��������ارك تتعل��������ق بتل��������ك 

األسماء ووجودها عندهم. 
  حيث أجابت الهيئة العامة للضرائب 
على سؤال املحكمة املتعلق بتحاسبها 
ضريبي��������ًا معها  بالنفي م��������ا يفيد عدم 
تحاس��������بها ضريبي��������ا. كم��������ا حصل��������ت 
املحكم��������ة عل��������ى إجابة الهيئ��������ة العامة 
للكمارك  عما اذا كانت تلك االسماء قد 
ادخل��������ت بضائع لق��������اء االموال املحولة 
للخارج من قبله��������ا لتؤكد عدم  وجود 
مؤش��������ر ف��������ي قاع��������دة بياناته��������ا يفيد 

بدخول بضائع عن تلك التحويالت. 
كافي��������ة التخ��������اذ  كان��������ت  االدل��������ة  تل��������ك 
اإلج��������راءات القانونية بحق املصارف، 
طلبن��������ا عل��������ى إثره��������ا اس��������ماء  امل��������دراء 
املفوض��������ني ل��������كل مصرف منه��������ا وبعد 
ورودها إلين��������ا اصدرت املحكمة أوامر 

قبض  وقرارات استقدام بحقهم. 
باتخ��������اذ  املحكم��������ة  ش��������رعت   كم��������ا 
كاف��������ة  بح��������ق  القانوني��������ة  اإلج��������راءات 
الش��������ركات والزبائن الذين دخلوا  مزاد 
بيع العمل��������ة وقاموا بتحوي��������ل مبالغ 
مالي��������ة دون جل��������ب بضائ��������ع لقاءه��������ا، 
وقد قطع��������ت املحكم��������ة  ش��������وطا كبيرا 
بإج��������راءات التحقي��������ق الخاص��������ة بهذا 
الجان��������ب. أضيف الى قولي أن كل قرار 
تتخذه  املحكمة س��������يكون وفقا لالدلة 
القانونية املتوف��������رة ووفقا لالجراءات 

االصولية التي رس��������مها قانون  أصول 
املحاكمات الجزائية العراقي. 

 *هــــــــل من املمكن ان يشــــــــهد الشــــــــارع 
العراقي اجــــــــراءات قضائية تغلق على 
اثرهــــــــا مصارف خاصــــــــة  على ضوء 

نتائج التحقيق؟
 -ليس من صالحيات قاضي التحقيق 
التي رسمها قانون اصول املحاكمات 
الجزائية والتي  رسمها قانون مكافحة 
غس��������ل األموال وتموي��������ل االرهاب رقم 
)39( لسنة 2015  القيام بغلق  مصرف 
يرتكبه��������ا.  مخالف��������ات  خلفي��������ة  عل��������ى 
تتج��������اوز  أن  للمحكم��������ة  يمك��������ن  ال  اذ 
الصالحيات التي حددها  لها القانون. 
ألن عملي��������ة غل��������ق املص��������ارف او ايقاف 
عمله��������ا او وضعه��������ا تح��������ت التوصية 
تع��������د ق��������رارات  مالي��������ة وادارية يختص 
العراقي  املرك��������زي  البن��������ك  باتخاذه��������ا 
حصرًا بما يمتلكه من س��������لطات رقابة 
 إدارية ومالية واقتصادية ممنوحة له 
بموجب قانون البنك املركزي العراقي 
وقانون مكافحة  غسل األموال وتمويل 
االرهاب رقم )39( لس��������نة 2015. وعلى 
ضوء ذلك فأن بإم��������كان البنك  املركزي 
أن يوجه عقوبات مالية وإدارية بحق 
املصارف املخالفة كم��������ا يمكنه ايقاف 
عملها  وكذلك اع��������الن افالس املصرف 
ووضع��������ه تح��������ت التوصية والش��������روع 
بإجراءات تصفيت��������ه او اعادة  تأهيله. 
أما املحكمة فبموجب القانون املش��������ار 
اليه فتمتل��������ك صالحيات حجز املبالغ 
املالي��������ة التي  ربما تش��������كل متحصالت 
جرائ��������م أصلية أو تج��������ري من خاللها 
عملي��������ات غس��������ل االموال. وهنا اش��������دد 
 على ان ليس م��������ن صالحيات املحكمة 
ايق��������اف مصرف ع��������ن العم��������ل او الغاء 
اجازت��������ه. كونن��������ا نتعامل  وف��������ق األطر 

القانونية املوجودة. 

مبادرة مثمرة  
الدكتور عدنان الس��������راج رئيس املركز 

العراق��������ي للتنمية االعالمي��������ة كانت له 
مشاركة فاعلة في  الورشة قدم خاللها 
)القضاء(  عددا من الطروحات، أدلى ل�

بحديث قال فيه: 
ان تنظي��������م مجل��������س القض��������اء االعل��������ى 
للورش والن��������دوات التثقيفية املتعلقة 
بالجان��������ب االقتص��������ادي تعم��������ق  نظرة 
القض��������اء عند اإلعالميني الس��������يما في 
ما يتعلق بجريمة غسل األموال التي 
كان��������ت مح��������ور  الورش��������ة الت��������ي اقامها 

مجلس القضاء األعلى. 
ومن املع��������روف ان م��������ن اش��������د الجرائم 
تأثي��������رًا عل��������ى االقتص��������اد العراقي هي 
جريمة غس��������ل األم��������وال  ونحن بدورنا 
كمختص��������ني ومراقب��������ني نثم��������ن الدور 
الكبي��������ر ال��������ذي لعبه القض��������اء العراقي 
بالحد من تلك  الجريمة عبر محكمته 
ات��������ه املش��������ددة، كما  املختص��������ة وإجراء
ويحس��������ب له مس��������اعيه الحثيثة التي 
 أثمرت عن إخراج منظمة العمل املالي 
)الفات��������ف( الع��������راق م��������ن الئح��������ة الدول 

عالية املخاطر   )الالئحة السوداء(. 
وفيما يتعلق بالجانب ذاته اشير الى 
أن اإلجراءات القضائية كانت صارمة 
بالجريمة  للقوان��������ني  املتعلق��������ة  وفق��������ًا 
االقتصادية لكن مالحظاتنا تقف على 
التنفيذ م��������ن قبل الجه��������ات املختصة، 
الت��������ي  لدين��������ا مؤش��������رات عدي��������دة على 

ادائها. 
وبخص��������وص االج��������راءات القضائي��������ة 
االخي��������رة التي تزامنت م��������ع التداعيات 
االقتصادية التي تعرض  لها الس��������وق 
م��������ن خ��������الل  ال��������ى وضوحه��������ا  نش��������ير 
التوجي��������ه املباش��������ر لرئي��������س مجل��������س 
القض��������اء األعل��������ى باتخ��������اذ  االجراءات 
القانوني��������ة كافة بحق كل من يتس��������بب 
بالضرر باالقتصاد الوطني، سواء من 
قبل تج��������ار  العملة االجنبية او التجار 
املحتكرين للبضائع والسلع الغذائية 
يحتاجها  الت��������ي  الضرورية  والس��������لع 
 املواطن��������ني يومي��������ًا وهن��������ا نق��������ف عند 
دور الجه��������ات التنفيذي��������ة فيما يتعلق 
بتش��������خيص تلك الخروقات  واحالتها 

للقضاء. 

أداء منسجم
ع��������ن االج��������راءات القضائي��������ة االخي��������رة 
املتزامنة م��������ع تداعيات األزم��������ة املالية 
)القض��������اء( وقفة  م��������ع الخبير  كان��������ت ل�
االقتصادي السيد باسم جميل أنطون 

الذي تحدث قائال: 
م��������ن املؤك��������د ان القان��������ون ح��������ني يت��������م 
بالعملة  املتالعبني  بمتابع��������ة  تفعيله 
ومحتكري السوق سيلعب  دورًا كبيرًا 
للحد من تلك الخروقات على أن يكون 
أداء الجه��������از التنفيذي منس��������جمًا مع 

القرارات  القضائية. 
م��������ع  والتنس��������يق  املتابع��������ة  أن  حي��������ث 
األجه��������زة التنفيذي��������ة وف��������ي طليعتها 
البن��������ك املرك��������زي والكم��������ارك  س��������تؤدي 
بشكل كبير إلى الحد من هذه الظاهرة 
ش��������ريطة ان يكون التعامل وفق أسس 
حساس��������ية  تخل��������ق  دون  أن  مح��������ددة 
بالس��������وق ينجم على إثره��������ا ردة فعل 

سلبية تؤدي إلى انكماش فيه. 
دع��������وة لتفعيل أكثر لعامل التنس��������يق 

بني القضاء وخبراء االقتصاد

 * وفــــــــي معــــــــرض حديثه عــــــــن الجانب 
القضائــــــــي املتعلــــــــق باالقتصــــــــاد أفاد 

أنطون قائال: 
كخبراء ومختصني باالقتصاد نؤمن 
بقضائنا العراقي ودوره الكبير الذي 

يلعبه بخدمة الوط��������ن  والحرص على 
اقتصاده وعليه أقول أن على السلطة 
القضائية أن ترفع أكثر من املستويات 
 االقتصادي��������ة الجهزتها عب��������ر تكثيف 
الدورات وال��������ورش املختصة بالجانب 
أكبر،  االقتص��������ادي وتفعيلها  بش��������كل 
واملس��������تهدف فيه��������ا تحدي��������دا القضاة 

واملحققني.  

حلول قانونية
وف��������ي إجابت��������ه على س��������ؤالنا املتعلق 
بقضية مزاد العملة وتداعياتها التي 
يرى خب��������راء االقتص��������اد  وامل��������ال أنها 
اضرت باالقتص��������اد الوطني وتهاوى 
الدين��������ار العراق��������ي بس��������ببها؟ اش��������ار 
انطون الى أن  هن��������اك حلوال قانونية 
باالم��������كان اس��������تخدامها لتكون رادعا 

لتلك الظاهرة، حيث أفاد قائال: 
إن م��������زاد بيع العملة يعد من العوامل 
املس��������تحدثة ف��������ي الس��������وق العراقي��������ة 
حي��������ث بالزم��������ن املاضي كان��������ت  هناك 
دائرة خاص��������ة تعن��������ى بالرقابة على 
التحويل الخارجي لكن منذ أكثر من 
17 سنة تعيش  السوق العراقية حالة 
انفتاح من ناحية االستيراد وتداول 
العمل��������ة أصب��������ح على إثره��������ا الحائز 
على  الدينار مالكا للدوالر األميركي 
على اعتبار أن بلدنا يسير باقتصاد 
الس��������وق. لذا الب��������د من تغيي��������ر  منفذ 
اقتص��������اد الس��������وق املنفل��������ت والتوجه 
نح��������و اقتص��������اد الس��������وق االجتماعي 
ال��������ذي يح��������د م��������ن ظاه��������رة  الهيمن��������ة 
والس��������يطرة للمحتكرين واملتالعبني 
بالعمل��������ة واملهربني له��������ا وهنا يلعب 
القض��������اء دوره عب��������ر  تفعيله القوانني 
الت��������ي تنه��������ي تل��������ك الظاه��������رة مثلما 
حصل بقرارات مجلس��������ه ف��������ي أواخر 

العام املاضي. 
كما ان االستيراد عبر النظام املصرفي 
كم��������ا كان معم��������وال ب��������ه ف��������ي الس��������ابق 
االعتم��������ادات  املس��������تندية  واس��������تخدام 
التحوي��������ل  عل��������ى  والرقاب��������ة   ) LC ( ال��������� 
الخارج��������ي وكذلك التع��������اون مع هيئة 
املنافذ الحدودي��������ة  واصدار التصريح 
الكمركي واجازة االستيراد مع وجود 
منهاج اس��������تيراد سنوي س��������تحد من 
تلك  الظاهرة بش��������كل كبير شريطة ان 
تكون هناك مطابقة ب��������ني املبالغ التي 
بيعت عبر الناف��������ذة الواحدة  في مزاد 
العمل��������ة والبضاع��������ة الت��������ي تدخل في 
الكم��������ارك عبر جميع املنافذ الحدودية 
ومنع املنافذ  الحدودية غير النظامية 
وكذل��������ك ضبطها مع اقليم كردس��������تان 
ولو تحقق هذا األمر ستكون حينذاك 
 هن��������اك مطابقة بني املبال��������غ املباعة في 
م��������زاد العملة والبضاع��������ة التي تدخل 
وف��������ق التصري��������ح الكمرك��������ي  والجهاز 
املصرفي الذي بدوره حينها سيكون 
بمنأى ع��������ن تأثي��������رات املتنفذين، كون 
مايح��������دث حاليًا  ان اس��������عار البضائع 
قد تعرضت لتف��������اوت كبير مع دخول 
الص��������ني كق��������وة اقتصادي��������ة اساس��������ية 
عل��������ى  بالتأثي��������ر  تم��������ارس  دوره��������ا 
التس��������عيرة العاملي��������ة للبضائع وبذلك 
نكون ق��������د ميزنا بني البضاعة الجيدة 
 والرديئة. حيث ان ضبط تلك العملية 
يجب ان تك��������ون وفق متابع��������ة دائمية 

ومرصد القضاء. 
اما مس��������ألة تخفي��������ض قيم��������ة الدينار 
العراقي بش��������كل مفاجىء فمؤكد أنها 
قد خلقت مش��������اكل بالس��������وق  العراقية 
جراء الدي��������ون وااللتزامات الخارجية 
والداخلية بني تج��������ار الجملة واملفرد 
والباع��������ة ايضا  كم��������ا ان ادوية العالج 
ايض��������ا تأثرت بهذا األم��������ر. لذلك يجب 
ان تكون لتسعيرتها خصوصية وأن 
 تثبت وفق س��������عر مس��������يطر عليها من 
قبل الدول��������ة كي اليح��������رم املواطن من 

تلقي العالج جراء  ارتفاع سعرها. 

القضاء يتخذ إجراءات رادعة 
بحق المحتكرين ويراقب مزاد بيع العملة  

جرائم غسل األموال وتأثريها على االقتصاد يف ورشة موسعة رعاها جملس القضاء األعلى

ما هو دور القضاء يف إخراج العراق من الئحة الدول عالية اخملاطر يف جمال غسل  األموال؟
بغداد / علي البدراوي

على اثر التداعيات االقتصادية األخيرة التي شهدتها البالد، وبعد إعمام وجهه مجلس القضاء  األعلى باشرت محكمة التحقيق املختصة بمكافحة 
)مزاد بيع العملة األجنبية( ومتابعة  مخالفات  غس��������ل األموال بإجراء التحقيق بخصوص  احد أهم الركائز املؤثرة على االقتصاد الوطني الكامن ب�
بعض املصارف الخاصة للقانون باالشتراك في مزاد بيع العملة األجنبية، حيث  صرح القاضي املختص ان التحقيق وصل مراحل متقدمة من 
الكشف عن عمليات غير  قانونية وتحايل وتزوير لالشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة االجنبية خارج البلد ما  يسبب ضررًا كبيرًا 

باالقتصاد العراقي وتأثيرًا على الشعب. 
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تعليقات على أحكام 
صحيفة الكرتونية شهرية متخصصةالمحكمة االتحادية

4 السنة السادسة/ العدد )60( شباط 2021
6th Year  Issue (60) February 2021  ●

التعليق على حكم المحكمة االتحادية 
رقم القرار 43/ اتحادية/ اعالم 2017 في 2017/6/20 

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون
نائب رئيس محكمة استئناف القادسية االتحادية

اوال/ وقائع الدعوى.  
الدع��������اء وكيال املدعي بأن قانون االدع��������اء العام رقم 49 
لس��������نة 2017 وقد جاء في  الفقرة )ثاني عشر( من املادة 
)5( من القانون املذكور االشارة الى اختصاص االدعاء 
 العام في )التحقيق في جرائم الفس��������اد املالي واالداري 
وكافة الجرائ��������م املخلة بواجب��������ات  الوظيفة املنصوص 
عليها في قان��������ون العقوبات املرقم )111( لس��������نة 1969 
املع��������دل(  وبم��������ا ان التحقيق في جرائم الفس��������اد االداري 
واملال��������ي تكون م��������ن اختص��������اص مكتب املفت��������ش  العام 
وحس��������ب االمر )57( لس��������نة 2004 والصادر من س��������لطة 
االئتالف املؤقتة حيث  حدد القسم )1( منه الغرض من 
ه��������ذا االمر الذي جاء فيه ما نصه )كما ينش��������ئ من هذا 
 االمر مكاتب مس��������تقلة للمفتش��������ني العموميني تمكنهم 
فيها القيام باج��������راءات التحقي��������ق والتدقيق  والتقييم 
والتفتيش واي نش��������اط اخر للمراجعة على االداء وفقا 
للمعايي��������ر املعت��������رف بها  عموم��������ًا( وهذا يع��������د تقاطعًا 
واضحًا في الصالحيات الت��������ي جاء بها قانون االدعاء 
العام  رقم 49 لس��������نة 2017 واستنادا للمادة )4/ ثانيا( 
م��������ن قانون املحكم��������ة االتحادي��������ة العليا رقم   30 لس��������نة 
2005 والذي ج��������اء نصه )الفصل في املنازعات املتعلقة 
بش��������رعية القوانني  والق��������رارات واالنظم��������ة والتعليمات 
واالوام��������ر الص��������ادرة من اي جهة تمتل��������ك حق اصدارها 
 والغ��������اء الت��������ي تتعارض منه��������ا مع احكام قان��������ون ادارة 
الدول��������ة العراقية للمرحلة االنتقالي��������ة ويكون  ذلك بناء 
على طلب من املحكمة او جهة رسمية او من مدعي ذي 
مصلحة( ل��������ذا طلب  من املحكم��������ة االتحادية بعد اجراء 
الالزم الحكم بعدم دستورية ومشروعية الفقرة )ثاني 
 عشر( من املادة )5( من قانون االدعاء العام رقم 49 لسنة 
2017 والتي تتعارض  مع االمر )57( لسنة 2004 والذي 
تبني فيه واجب��������ات مكتب املفتش العام  واختصاصاته 
وحسب ما بينا آنفًا وتحميله كافة املصاريف واالجور 

واتعاب املحاماة.  
واملالح��������ظ ان املدع��������ي وزير الداخلي��������ة اضافة لوظيفته 
ورد بعن��������وان )املعت��������رض( ولي��������س  بعن��������وان املدعي في 
عريضة الدع��������وى واملدعى عليه رئي��������س جهاز االدعاء 
العام اضاف��������ة  لوظيفته ورد بعن��������وان )املعترض عليه( 

وليس املدعى عليه.  

ثانيًا/ منطوق الحكم القضائي الدستوري. 
ل��������دى التدقيق واملداولة من املحكم��������ة االتحادية العليا 
وج��������د ان وكيال املدع��������ي يطعنان ف��������ي  عريضة الدعوى 
بعدم دس��������تورية الفقرة )ثاني عش��������ر( من املادة )5( من 
قانون االدعاء  العام رقم 49 لسنة 2017 والتي تضمنت 
اختصاصات االدعاء العام ونصها )التحقيق  في جرائم 
الفساد املالي واالداري وكافة الجرائم املخلة بواجبات 
الوظيفة املنص��������وص  عليها في قان��������ون العقوبات رقم 
)111 لس��������نة 1969( املع��������دل بحجة انه��������ا تتعارض مع 
 االمر رقم )57( لسنة 2004 الصادر من سلطة االئتالف 

املؤقت��������ة القس��������م )1( مدعي��������ًا  ب��������ان التحقيق ف��������ي جرائم 
الفس��������اد االداري واملالي من اختص��������اص مكتب املفتش 
العام ويرى  املدعي ان مثل هذا يشكل تعارضا مع االمر 
املذكور ويطل��������ب من املحكمة االتحادي��������ة  العليا الحكم 
بعدم دس��������تورية الفقرة )ثاني عش��������ر( من املادة )5( من 
قانون االدعاء العام  رقم 49 لسنة 2017. وتجد املحكمة 
االتحادي��������ة العليا ان الفقرة )ثاني عش��������ر( من املادة   )5( 
من القانون آنفًا هي جزء م��������ن قانون االدعاء العام رقم 
49 لس��������نة 2017 الذي  شرع من )مجلس النواب( لذا فان 
الخصوم��������ة في الدع��������وى ال تتوجه ال��������ى رئيس االدعاء 
 الع��������ام اضافة لوظيفته وانما تتوج��������ه الى الجهة التي 
شرعت القانون وهو مجلس النواب  استنادا الى املادة 
)4( من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 التي 
تشترط  ان يكون املدعى عليه خصمًا يترتب على اقراره 
حك��������م بتقدير صدور اقرار من��������ه وان  يكون محكومًا او 
ملزمًا بشيء على تقدير ثبوت الدعوى وهذا لم يتوفر 
في املدعى  عليه رئيس االدع��������اء العام اضافة لوظيفته 
لذا تكون الدعوى محكوم��������ة بالرد من هذه  الجهة واذا 
كانت الخصومة غير متوجهة في الدعوى فان املحكمة 
تحكم برد الدعوى  من تلقاء نفس��������ها عماًل بحكم املادة 
)80( من قانون املرافعات املدنية اما االدعاء بان  النص 
املطع��������ون فيه م��������ن القان��������ون موضوع الدع��������وى بكونه 
يتعارض مع االمر )57( لسنة   2004 الصادر من سلطة 
االئت��������الف املؤقتة ويعد ذل��������ك مخالفا للدس��������تور فهذا 
االدعاء  مردود ايض��������ًا ألن تعارض النص القانوني مع 
ن��������ص اخر ال يجعل منه مخالفًا للدس��������تور  س��������يما وان 
الن��������ص املطعون فيه هو ن��������ص الحق زمانًا وهو املعول 
علي��������ه وان النصني  بنف��������س القوة وص��������ادر من مجلس 
الن��������واب حس��������ب صالحيت��������ه التش��������ريعية, ولالس��������باب 
املتقدمة  تكون دعوى املدعي فاقدة لسندها الدستوري 
والقانوني وتكون موجبة للرد من الناحيتني  الشكلية 
واملوضوعي��������ة لذا ق��������ررت املحكم��������ة االتحادي��������ة العليا 
الحك��������م بردها مع تحميل  املدعى عليه اضافة لوظيفته 
مصاريف الدعوى واتعاب محاماة لوكيل املدعى عليه 
 املوظ��������ف الحقوق��������ي )ع.ف( مبلغًا قدره مائ��������ة الف دينا 

وصدر القرار باالتفاق باتًا وافهم  في 2017/6/20 .    

ثالثا/ االشكاليات محل التعليق. 
ان االش��������كاليات القانونية التي نراها محل تعليق على 
الحك��������م الصادر م��������ن املحكمة  االتحادي��������ة العليا يتمثل 

باملسائل التالية :-  

 1 - ما يتعلق ببيانات الدعوى  
نص��������ت امل��������ادة )6( م��������ن النظ��������ام الداخل��������ي للمحكم��������ة 
االتحادي��������ة العلي��������ا رقم )1( لس��������نة 2005  عل��������ى ان )اذا 
طلب مدع، الفصل في ش��������رعية نص في قانون او قرار 
تش��������ريعي او نظ��������ام  او تعليمات او ام��������ر، فيقدم الطلب 
بدعوى مستوفية للشروط املنصوص عليها في املواد 

  ) 44 – 45 – 46 – 47 ( م��������ن قان��������ون املرافع��������ات املدني��������ة، 
ويل��������زم ان تقدم الدعوى  بوس��������اطة محام ذي صالحية 
مطلقة.....(. وبالرج��������وع الى نص املادة )46( من قانون 
 املرافعات املدنية رقم 83 لس��������نة 1969 املعدل نرى انها 
نص��������ت على )يجب أن تش��������تمل  عريض��������ة الدعوى على 
البيان��������ات اآلتي��������ة: 1 – ..... .  2 – ......  . 3 – اس��������م كل  م��������ن 
املدع��������ي واملدعى علي��������ه ولقبه ومهنته ومح��������ل اقامته 
. ف��������إن لم يك��������ن للمدعى عليه  محل اقام��������ة معلوم فآخر 

محل كان به(. 
واملالح��������ظ ان الدعوى محل التعليق قد اقيمت باس��������م 
)املعترض( وزي��������ر املالية اضافة  لوظيفته, و)املعترض 
علي��������ه( رئي��������س جهاز االدع��������اء العام اضاف��������ة لوظيفته 
وبالتالي ف��������ان  قبول الدعوى به��������ذا الوصف الطرافها 
يتع��������ارض م��������ع نص امل��������ادة )6( م��������ن النظ��������ام الداخلي 
 للمحكمة االتحادية العليا املش��������ار له��������ا اعاله الذي لم 
يعرف ضمن مواده عب��������ارة معترض  او معترض عليه 
بل جاء في��������ه لفظ مدعي ومدعى علي��������ه, كما ان قانون 
املرافع��������ات هو  االخر جاء بلفظ املدع��������ي واملدعى عليه 
عن��������د ذكر بيانات الدعوى, وع��������ّد االعتراض  طريقة من 
طرق الطعن في االحكام على وفق نص املادة )1/168( 
من��������ه, وبموجبه  يعترض من صدر بحقه حكمًا غيابيًا 
عل��������ى اثر غياب��������ه عن نظر الدعوى من الجلس��������ة  االولى 
حتى ص��������دور الحكم فيها رغم تبليغ��������ه وفقًا للقانون, 
ويش��������ترط في دعوى االعتراض  عل��������ى الحكم الغيابي 
ان تق��������دم بعريضة تتضمن اس��������باب االعتراض وتقدم 
لذات املحكمة  التي اص��������درت الحكم الغيابي وبالتالي 
ال تنصب على االدعاء بل االعتراض على حكم  قضائي 
صادر بغياب الخصم املعترض وهذا مالم يتوافر في 
هذه الدعوى اذ انها  تنص��������ب على ادعاء بطلب الحكم 
بعدم دس��������تورية ومشروعية املادة )5/ ثاني عشر( من 
 قان��������ون االدعاء الع��������ام رقم 49 لس��������نة 2017 لتعارضها 
مع االمر 57 لس��������نة 2004 على  وفق املادة )4/ثانيًا( من 
قانون املحكمة االتحادية العليا رقم )30( لس��������نة2005 
وال��������ذي  ج��������اء نص��������ه )الفصل ف��������ي املنازع��������ات املتعلقة 
بش��������رعية القوان��������ني والقرارات واالنظم��������ة  والتعليمات 
واالوام��������ر الص��������ادرة من اية جهة تمل��������ك حق اصدارها 
والغ��������اء التي تتع��������ارض منها  مع اح��������كام  قانون ادارة 
الدولة العراقية للمرحل��������ة االنتقالية، ويكون ذلك بناء 
على طلب  من محكمة او جهة رس��������مية او من مدع ذي 

مصلحة(.  

 2 - ما يتعلق بالخصومة. 
لم ي��������رد في قانون املرافعات املدنية تعريفًا للخصومة 
لكن املادة )4( من القانون اش��������ارت  الى انه يش��������ترط أن 
يك��������ون املدعى علي��������ه خصما يترتب عل��������ى اقراره حكم 
بتقدي��������ر صدور  اقرار منه وان يكون محكوما أو ملزما 
بش��������يء على تقدير ثب��������وت الدعوى. والح��������ال هذا  فان 
الخصومة في هذه الدعوى غير متوجهة الن الدعوى 

اقيمت على رئيس جهاز  االدعاء العام اضافة لوظيفته, 
ورئيس االدع��������اء العام ال تصح خصومته في الدعوى 
 النه غير معني بالغاء النص املطعون فيه, واملقتضى 
ان يك��������ون الخصم رئيس مجلس  الن��������واب العراقي هو 
الخصم الحقيقي في الدعوى الن الدعوى الدستورية 
دع��������وى عينية  تنص��������ب على عدم دس��������تورية قانون او 
ق��������رار. والحال ه��������ذا فالخصومة في الدع��������وى منعدمة 
 والخصومة املنعدم��������ة هي ما ال يصح فيها مخاصمة 
املدعى عليه اصاًل النه لم يكن  طرفًا حقيقيًا في النزاع  
واملقتض��������ى والحال هذا باملحكمة رد الدعوى من جهة 
الخصومة  اس��������تنادًا للمادة )80( م��������ن قانون املرافعات 
التي تن��������ص على )اذا كانت الخصوم��������ة غير  متوجهة 
تحكم املحكمة ولو من تلقاء ننفسها برد الدعوى دون 
الدخول في اساس��������ها(.  وان املحكمة بقبولها للدعوى 
رغم عدم توجه الخصومة قد خالفت ما اس��������تقر عليه 
 قضاءها في قرارات س��������ابقة بهذا االتجاه ومنها على 
سبيل املثال ال الحصر:- القرار   61/اتحادية/2013 في 
2014/5/5 والق��������رار 37/اتحادية/2014 في 2014/7/8 
 والق��������رار 95/اتحادية/2014 ف��������ي 2014/12/2 والقرار 

103/اتحادية/2014 في   2014/12/2.  

 3 - القبول والرد.  
وفي ضوء ما ذكر في الفقرة )2( مارة الذكر يالحظ ان 
املحكمة االتحادي��������ة العليا قد  قبلت الدعوى موضوعًا 
رغ��������م انها فاق��������دة لعنصرها الش��������كلي وم��������ن ثم عادت 
وردته��������ا من  حيث الش��������كل واملوضوع مم��������ا فّوت على 
الخصم االصلي الطعن بعدم دستورية نص  املادة )5/

ثاني عشر( من قانون االدعاء العام رقم 49 لسنة 2007 
الن اقامة  الدعوى م��������ن قبله بعدم تصحيح الخصومة 
سيواجه بالدفع بس��������بق الفصل في املوضوع  مادامت 
االسباب ذاتها التي استند اليها في الدعوى املردودة, 
اي ال يقب��������ل منه اقامة  الدعوى بعدم دس��������تورية النص 
مالم تتوافر اس��������باب جديدة غير االسباب التي اقيمت 
 الدعوى على اساس��������ها ذلك الن حجية الحكم الصادر 
ف��������ي الدعوى الدس��������تورية نس��������بي على  خ��������الف الحكم 

الصادر عن القضاء العادي .  
نلخ��������ص مم��������ا تق��������دم ان الحاج��������ة والض��������رورة تدع��������و 
الى تش��������ريع قانون اجرائ��������ي ينظم اج��������راءات  الدعوى 
الدس��������تورية يتناس��������ب مع خصوصيته��������ا عوضًا عن 
نظام داخل��������ي ينظم تلك  االجراءات س��������يما وان الغلبة 
س��������تكون للقان��������ون وليس��������ت للنظ��������ام الداخل��������ي عن��������د 
التعارض مما  يعني تغلي��������ب قانون اجراءات الدعوى 
املدنية املتمثل بقانون املرافعات املدنية رقم 83  لس��������نة 
1969 على اج��������راءات الدعوى الدس��������تورية الواردة في 
النظام الداخلي رقم )1( لسنة   2005 طاملا ان املادة )19( 
م��������ن النظام نصت على تطبيق احكام قانون املرافعات 
 املدني��������ة فيما لم يرد به نص خاص في قانون املحكمة 

االتحادية العليا وفي هذا النظام.  

)1(
 176/ الهيئة االستئنافية عقار /2020 

املبدأ:  
الدع��������وى  ب��������ني طرف��������ي  القرب��������ى  ان صل��������ة 
باعتبارهما شقيقني ليس��������ت من االسباب 
التي ت��������ؤدي الى وق��������ف  املدة املق��������ررة لعدم 
س��������ماع الدعوى املذكورة في املادة 435 من 
القان��������ون املدني والتي جاءت  على س��������بيل 

الحصر وليس املثال . 

القرار
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة لوح��������ظ ب��������ان الطعن 
التمييزي مقدم في مدته القانونية . قرر قبوله 
شكال ولدى عطف  النظر على الحكم املميز وجد 
انه صحيح وموافق للقانون . الن دعوى املدعي 
قد انصبت على املطالبة  بتس��������ديد املدعى عليه 
م��������ا بذمته من بدل الس��������هام ف��������ي االرض املرقمة 
104/12 م21 السالم واملباعة  حكما بمبلغ قدره 
اثنا عش��������ر الف ومائة وخمس��������ون دينار س��������نة 
1988 والبال��������غ في��������ه هذه الس��������هام حاليا بمبلغ 
 مائتي مليون دينار والن املدعى عليه قد تمسك 
بالتقادم املانع من سماع الدعوى والن الدعوى 
بااللتزام  ايا كان سببه ال تسمع على املنكر بعد 
تركها من غير عذر ش��������رعي خمس��������ة عشر سنة 

)م 429( مدن��������ي .  ولعدم وجود أي عذر ش��������رعي 
لوقف مدة التقادم اع��������اله وان صلة القربى بني 
طرفي الدعوى باعتبارهما  شقيقني ليست من 
االسباب التي تؤدي الى وقف املدة املقررة لعدم 
س��������ماع الدعوى املذكورة في املادة   )435( مدني 
 والتي جاءت على س��������بيل الحصر وليس املثال. 
وبهذا تكون دع��������وى املدعي واجب��������ة الرد  وهذا 
ما قضى ب��������ه الحكم البدائي وال��������ذي تم تاييده 
استئنافا بموجب الحكم املميز الذي جاء متفقا 
واحكام  القانون وتاسيس��������ا على ما تقدم قررت 
املحكم��������ة تصدي��������ق الحكم املمي��������ز ورد عريضة 
الطعن التمييزي مع  تحميل املميز رسم التمييز 

وصدر القرار باالتفاق في 2020/1/14م . 

)2(
 2494/ الهيئة االستئنافية عقار /2020 

املبدأ: 
ان قيام دائ��������رة املدع��������ي بتخصيص قطعة 
االرض الى دائرة املدع��������ى عليه يعد اباحة 
منها  باالس��������تغالل وبالتال��������ي انتفت حالة 

الغصب . 

القرار
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وج��������د ان الطع��������ن 

التميي��������زي مق��������دم ضم��������ن امل��������دة القانوني��������ة 
استنادًا الى بيان مجلس  القضاء األعلى رقم 
41/في 2020/4/6 الخاص بايقاف س��������ريان 
امل��������دد القانونية املتعلق��������ة بالطعن باالحكام 
 والقرارات بس��������بب جائحة كرونا وما س��������تقر 
علية قضاء هذه املحكمة بقرارها املرقم 14/
الهيئة العامة/   2020 في 2020/8/25 لذا قرر 
قبوله ش��������كال ولدى عطف على الحكم املميز 
وجد ان��������ه صحيح وموافق  للقان��������ون ذلك ان 
الثابت من التحقيقات التي اجرتها املحكمة 
والكتب املبرزه ومنها الكتاب املرقم 5471في 
املدع��������ي   دائ��������رة  م��������ن  الص��������ادر   2012/12/4  
اضاف��������ة لوظيفت��������ه املتضم��������ن موافق��������ة وزارة 
البلدي��������ات واالش��������غال  العامة /قس��������م االمالك 
بكتابهم املرق��������م )39925( ف��������ي 2014/11/30 
على تخصي��������ص القطعة موض��������وع  الدعوى 
وزارة  ال��������ى   2 م   )1488( مس��������احتها  البال��������غ 
الكهرباء لتوس��������يع محط��������ة الكهرباء غماس 
القديم��������ة وكذلك  بقي��������ة الكتب الص��������ادرة من 
مديري��������ة التخطيط العمراني ف��������ي الديوانية 
ومجلس ناحي��������ة غم��������اس  والدوائر االخرى 
 وبالتالي فان قيام دائرة املدعي بتخصيص 
القطع��������ة ال��������ى دائرة املدعي علي��������ه يعد اباحة 
منها باالستغالل  وبالتالي فقد انتفت حالة 
الغض��������ب وحي��������ث ان اجر املثل ي��������دور وجورا 
وعدما م��������ع حال��������ة الغضب الت��������ي انتفت في 
 هذه الدع��������وى فتكون دعوى املدعي / اضافة 
لوظيفت��������ه ال س��������ند لها من القان��������ون وواجبة 

الرد وهذا ما قضى  ب��������ه الحكم املميز لذا قرر 
تصديق��������ه ورد الطع��������ن التميي��������زي وتحميل 
املميز رس��������م التمييز وصدر القرار باالتفاق 
 اس��������تنادًا الى أحكام املادة )2/210( مرافعات 

مدنية في 2020/9/22 ميالدية. 

)3(
 122/ الهيئة املوسعة املدنية /2020 

املبدأ:  
ان تقوي��������م البدل بالذه��������ب يخص العقارات 
املباع��������ة باملزاي��������دة العلنية ول��������م يتم اكمال 
تس��������ديد االقس��������اط  املس��������تحقة ، اما تقدير 
قيم��������ة العق��������ار وف��������ق ضواب��������ط التس��������جيل 
العق��������اري والضريبة فيكون للعقارات  التي 
ت��������م تخصيصه��������ا للمواطن��������ني ول��������م تكمل 
اج��������راءات تس��������جيلها ف��������ان الب��������دل املتبقي 
يكون دين��������ًا بالذمة  واليجوز دفع اكثر منه 

واليقيم بالذهب . 

القرار
بعد التدقي��������ق واملداولة من الهيئة املوس��������عة 
املدنية في محكمة التمييز االتحادية، لوحظ 
أن  الطع��������ن مقدم ضم��������ن امل��������دة القانونية قرر 
قبوله ش��������كال ولدى عط��������ف النظر على الحكم 

املميز وجد  انه صحيح وموافق للقانون وان 
اصرار محكمة االستئناف على حكمها املميز 
كان ف��������ي محل��������ه إذ  تأيد ان العق��������ار موضوع 
الدعوى تم تخصيصه للمدعي/ املميز عليه 
لق��������اء بدل مقداره ثالثون  الف دينار وس��������جل 
بأس��������مه في مديري��������ة التس��������جيل العقاري مع 
وضع اش��������ارة الحجز على العقار لحني  اكمال 
تسديد بقية البدل واس��������تقطاعه من راتبه اذ 
انه سدد جزء منه بالوصل املؤرخ   1997/6/9 
وألن العقار س��������جل باس��������م املدع��������ي مع وضع 
اشارة الحجز عليه لحني اكمال تسديد  البدل 
ف��������ان الب��������دل املتبقي يك��������ون دين��������ًا بالذمة وال 
يج��������وز دفع اكثر منه س��������واء مقوم��������ًا بالذهب 
او  وف��������ق الضوابط املعمول به��������ا إذ ان تقويم 
بقية البدل بالذه��������ب يخص العقارات املباعة 
باملزاي��������دة  العلني��������ة ول��������م يتم اكمال تس��������ديد 
االقس��������اط املس��������تحقة اما تقدير قيمة العقار 
وفق ضوابط التس��������جيل  العقاري والضريبة 
فيك��������ون للعق��������ارات الت��������ي ت��������م تخصيصه��������ا 
للمواطنني ول��������م تكمل إجراءات تس��������جيلها، 
 وبذل��������ك يكون الحكم البدائ��������ي باجابة دعوى 
املدعي بعد إيداع بقية البدل موافقًا للقانون 
ويكون  الحكم املميز الذي أيده س��������ليمًا فقرر 
تصديق��������ه ورد الطع��������ن التميي��������زي وتحميل 
املميز إضافة  لوظيفته رس��������م التمييز وصدر 
القرار باالتفاق اس��������تنادًا للمادة )2/210( من 
قانون املرافعات  املدنية في 6/محرم/1442ه� 

املواف�ق 2020/8/25م. 

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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مسؤول التصنيع واألسلحة بداعش اإلرهابي 
يروي مسيرة حافلة باإلرهاب والجريمة

بغداد/ ليث جواد

يروي مسؤول هيئة 
التصنيع والتسليح 

وتطوير األسلحة واملعدات 
العسكرية التابعة لتنظيم 

داعش  االرهابي وامللقب 
حجي عبد الناصر القرداش 

سيرة طويلة في عالم 
اإلرهاب والجريمة متحدثا 
عن  كيفية إدارته للمناصب 

التي شغلها، الفتا إلى تلقيه 
األوامر مباشرة من زعيم 

التنظيم اإلرهابي ابو  بكر 
البغدادي. 

امللقب  اإلره�������اب�������ي  امل����ت����ه����م  وي�����ذك�����ر 
ب����ال����ق����رداش خ�����الل اع���ت���راف���ات���ه أمام 
ال��ك��رخ انه  ق��اض��ي محكمة ج��ن��اي��ات 
إل��ى تنظيم داعش   انتمى ع��ام 2007 
البداية  وردد البيعة وك��ان عمله في 
إداريا في قاطع الجزيرة  وأيضا كان 
م���س���ؤوال ع���ن ت��س��ل��ي��م امل��ب��ال��غ املالية 
ال��خ��اص��ة ب��ش��راء األس��ل��ح��ة واالعتدة 
تفخيخها  العجالت  لغرض  وش���راء 
في  األمنية  ال��ق��وات  على  وتفجيرها 
م��ح��اف��ظ��ة ن���ي���ن���وى، وب���ع���ده���ا أصبح 
لقاطع  ال����ع����ام  م��ن��ص��ب  اإلداري  ف����ي 
الجزيرة وبعدها تسنم منصب والي 

الجزيرة. 

ك����ان  "ع����م����ل����ي  إن  ق�����ائ�����ال  وأض������������اف 
ي���ت���رك���ز ح������ول اإلش���������راف ع���ل���ى عمل 
التنظيم االرهابي في مناطق تلعفر 
 والعياضة وبيعة والبعاج واملحلبية 
إل��ى إصدار  وبليج وب��ادوش إضافة 
األوامر إلى عناصر داعش  اإلرهابي 
القوات  واس��ت��ه��داف  الهجمات  بشن 
األم���ن���ي���ة ال���ع���راق���ي���ة وم���ش���ارك���ت���ي في 
ال���ع���م���ل���ي���ات  اإلرهابية  م����ن  ال���ع���دي���د 
واملعارك ضد القوات األمنية العراقية 
واالس���ت���ي���الء ع��ل��ى ع����دد م���ن املقرات 
الحكومة  إل����ى  ال��ع��س��ك��ري��ة  التابعة 
واالستيالء  ن���ي���ن���وى  ف�����ي  امل���ح���ل���ي���ة 
واألعتدة  األسلحة  كامل  على  كذلك 

واستخدامها  والعجالت  الحكومية 
أثناء املعارك". 

وتابع اإلرهابي "سبق وان تم القبض 
علي عام 2009 وأطلق سراحي، بعد 
ال��ت��ن��ظ��ي��م  وشغلت  إل�����ى  ذل�����ك ع�����دت 
م��ن��ص��ب وال����ي والي����ة ال��ش��م��ال وقمت 
باإلشراف على جميع األمور اإلدارية 
الخاصة  بالتنظيم"، مضيفا "التقيت 
في أكثر من مرة باإلرهابي أبي بكر 
البغدادي ألخذ األوامر أثناء سيطرة 

 التنظيم على عدد من املحافظات". 
"كنت  وواص���������ل اإلره������اب������ي ح���دي���ث���ه 
ات����خ����ذت م����ن م����ن����ازل امل���ه���ج���ري���ن في 
العسكري  ل��ل��م��ج��ل��س  م���ق���را  ت��ل��ع��ف��ر 

وكذلك  العسكرية  العمليات   ملراقبة 
إصدار األوامر لعناصر التنظيم وفي 
حينها كانت أشغل منصب  مسؤول 
اللجنة العسكرية في والية الجزيرة 
األس����رى والشهداء  م��س��ؤول  وك��ذل��ك 
أقوم  امل���ذك���ور  وكانت  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ف���ي 
أي���ض���ا ب���إص���دار أوام������ر ن��ق��ل قيادات 
التنظيم بعد أخذها من قبل أبي بكر 

البغدادي زعيم  التنظيم". 
وت����اب����ع "ب���ع���د ذل�����ك ش��غ��ل��ت منصب 
ال��ت��ص��ن��ي��ع ف���ي والي�����ة الشمال  أم���ي���ر 
والخاصة بتجهيز عناصر التنظيم 
والعبوات  ب���األس���ل���ح���ة   االره������اب������ي 
الناسفة وكذلك منصب أمير اللجنة 

املفوضة الخاصة بالتنظيم  االرهابي 
العديد  العراق وسوريا وتقلدت  في 
التنظيم  داخ�������ل  ف����ي  امل���ن���اص���ب  م����ن 
مسؤول  وأخ����ره����ا  كانت  االره����اب����ي 
وتطوير  والتسليح  التصنيع  هيئة 
العسكرية  وامل��������ع��������دات  األس�����ل�����ح�����ة 
أف���������راد  التنظيم  إل������ى  وت���ج���ه���ي���زه���ا 

االرهابي عام 2018". 
ال���ى ذل���ك، وج���دت امل��ح��ك��م��ة أن األدلة 
كافية لتجريم امل��دان االره��اب��ي وفقا 
ال���راب���ع���ة م����ن  قانون  الح����ك����ام امل�������ادة 
مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005 
ب���اإلع���دام شنقا حتى  وال��ح��ك��م عليه 

املوت. 

تنكر بمالبس النساء ليسطو على عيادة طبيبة في حيهم! 
نينوى/ رغد سمير

ف��������ي قضية غريبة م��������ن نوعها وبأحداث 
متسارعة، ارتكب )ر( جريمته بتخطيط 
وتصميم غير  مس��������بقني عبر استخدامه 
عامل التهديد وس��������يلة نفذ بها مخططه 

اإلجرامي.  
حال ورود اخبار الى مركز شرطة حمام 
العليل بوقوع حادث س��������طو مسلح على 
عيادة الدكتورة   )مري��������م( انتقلت املفرزة 
الى مح��������ل الح��������ادث وعلى اث��������ر تفتيش 

املنطقة القي القبض على املتهم )ر(. 
وأف��������ادت املش��������تكية الدكت��������ورة )مري��������م( 
قائل��������ة: "قبل انقضاء ظهي��������رة أحد األيام 
وبينما كنت في داري الذي  امتلك عيادة 
طبية داخله س��������معت فجأة طرقًا للباب. 
اس��������تعلمت على أثره ع��������ن هوية الطارق 

عبر  مناداتي..من الطارق؟". 
وتواصل "نظرت من خلف شباك مسدلة 
س��������تائره بداخ��������ل داري ليتب��������ني لي أنها 
امرأة فطلبت منها  االنتظار قليال ريثما 
افتح لها باب العي��������ادة، وبعد أن تهيأت 
للجلوس في عيادت��������ي فتحت الباب فلم 
اج��������د  أحدا ف��������ي صال��������ة االنتظ��������ار، االمر 
الذي اثار اس��������تغرابي، كما أثار انتباهي 
حينه��������ا وج��������ود كي��������س نايل��������ون  صغير 

موجود فيها". 
بع��������د ذل��������ك فوجئت بب��������اب عيادتي وهو 
يفت��������ح بق��������وة ليدخل رجل يرت��������دي الزي 
)كليتة( ال  العس��������كري وقد اخفى وجهه  ب�
يظهر منها سوى عينيه التي كانت تشع 
بش��������ر مستكن حامال بندقية بيده ليقوم 
بغلق  الباب الخارجي للدار ويدخل، كما 

تروي الضحية. 
وتضيف "بنبرة صوت مرتبك يسودها 

الهلع سألته: من أنت ...وماذا تريد؟
ف��������رد عل��������ي بص��������وت خافت طالب��������ا مني 
الس��������كوت واعط��������اءه امل��������ال به��������دوء واال 
س��������وف يقتلني بالس��������الح الذي  يحمله... 
صرخت من هول االمر طالبة املس��������اعدة 

ليلوذ بالفرار من العيادة". 
وتواص��������ل قوله��������ا "كان صراخ��������ي كفيال 
داري  ح��������ول  الح��������ي  أهال��������ي  بتجمه��������ر 
وعيادت��������ي، فق��������ام أحدهم بإخب��������ار  مركز 
الش��������رطة الكائ��������ن ف��������ي املنطق��������ة بوجود 
ش��������خص تهجم عل��������ى داري ويحمل معه 
س��������الحا، فتوج��������ه  ضاب��������ط التحقيق الى 
منزل��������ي واس��������تقبلته ألروي ل��������ه ماحدث 
وكأن��������ي  متس��������ارعة  وأنف��������اس  بدم��������وع 
وجدت فيه  برا لالمان بعد الخوف الذي 
اعتراني، وبينم��������ا كان يتفقد داري وجد 
بداخل الكي��������س الذي لفت نظري  وجوده 
قبل اقتحامه عبوة موضوعة خلف باب 

عيادتي"!. 
وتابعت "في تلك األثناء تقدم إلى ضابط 
التحقي��������ق الش��������اهدان )خ و أ( مؤكدي��������ن 
إف��������ادة الدكت��������ورة مري��������م  وانهم س��������معوا 
صراخ��������ًا من داخ��������ل عيادتها م��������ا دفعهم 
ال��������ى مص��������در الصوت  للتوجه بس��������رعة 
ليشاهدا  شخصا ملثما بواسطة كليتة 
وحامال معه بندقية هاربا باتجاه سكة 

الحديد"!. 
أم��������ر ضابط التحقي��������ق بتفتيش املنطقة 
ليت��������م القاء القبض عل��������ى املتهم حيث تم 

عرضه على قاضي  التحقيق املختص. 
وف��������ي إفادته��������ا، كش��������فت زوج��������ة املته��������م 

)س��������لمى( خيوط الجريمة ودورها فيها 
حيث قالت: 

ذات ي��������وم اخبرن��������ي زوج��������ي )ر( بعزم��������ه 
ال��������ى عي��������ادة الدكت��������ورة )مريم(  الذهاب 
القريب��������ة م��������ن دارن��������ا والس��������طو  عليه��������ا 
وتهديدها بالس��������الح وطل��������ب املال منها 
بالق��������وة، كان ف��������ي تلك الفت��������رة يروي لي 

ماي��������راوده من أف��������كار  عبر نيت��������ه بارتداء 
ال��������زي النس��������ائي وكليت��������ة يضعها تحت 
النق��������اب يتخفى به��������ا لتنفي��������ذ جريمته، 
ث��������م طلب من��������ي  املس��������اعدة عب��������ر وضعه 
دورا لي بالجريمة كعنصر إس��������ناد كون 
الطبيبة )املش��������تكية( مختصة في الطب 
 النس��������ائي وال تقوم بتفتح باب عيادتها 

اال للنس��������اء، لكنني رفضت وبشدة وظل 
هو مصرًا على تنفيذ  فكرته مهددا اياي 
بإيقاع الطالق علي في حال امتنعت عن 
مساعدته مهونا ببساطة االمر وسهولته 
 علي، مدعيا ان مهمتي ال تتعدى س��������وى 
طرقي لباب عيادة الدكتورة وترك باقي 

االمر عليه؟!. 

وتابعت "تحت تهديده املستمر رضخت 
مكره��������ة بتنفي��������ذ طلبه ألذه��������ب معه الى 
عي��������ادة الطبيبة وهو  متنكر بهيأة امرأة 
وما أن وصلنا حتى طرقت باب العيادة 
ال��������ذي بمجرد فتح��������ه من قب��������ل الطبيبة 
اقتح��������م  زوج��������ي العي��������ادة حام��������ال مع��������ه 
البندقية وعبوة وهمية موضوعة داخل 
كي��������س نايلون وحقيب��������ة صغيرة  تحوي 
على مطرقة ومف��������ك )درنفيس( مع حبل 
ابيض و)شناطات(. بقيت واقفة بمكاني 
لكن لم يمض  وقت طويل حتى س��������معت 
ص��������راخ الطبيب��������ة حيث خ��������رج على إثره 
زوجي مس��������رعا من عيادتها متجها  الى 
س��������كة القطار ليرمي بمالبسه التي تنكر 

بها هناك وعاد الى دارنا الئذا فيها".  
بعد ورود املعلومات وثبوت االدلة ضد 
املتهم والكش��������ف على مح��������ل الحادث تم 
القبض عل��������ى )ر(  مختبئا بداره وضبط 
ما بحوزته من بندقية نوع كالشنكوف، 
ليعترف بشكل صريح بارتكابه  الجريمة 
وقيامه بالس��������طو على عي��������ادة الدكتورة 
)مري��������م( وتهديده��������ا وطلب امل��������ال منها 
تذرع��������ًا ببطالت��������ه  حيث فصل من س��������لك 

الشرطة الذي كان يعمل فيه.  
وبعد استكمال قناعة املحكمة واطالعها 
على حيثيات القضية املعروضة أمامها 
اص��������درت محكم��������ة  جناي��������ات نين��������وى /
الهيئ��������ة االول��������ى حكمها عل��������ى املتهم )ر( 
بالحبس الشديد ملدة ثالث سنوات وفقا 
الحكام  املادة 1/430من قانون العقوبات 
ومصادرة البندقية نوع كالنشكوف مع 
مخ��������زن واحد و28 اطالق��������ة  حية واتالف 

العبوة الناسفة )الخادعة(. 

يعتب��������ر مبدأ قانونية الجرائ��������م والعقوبات من اهم املبادئ 
القانوني��������ة الت��������ي ُأعتم��������د عليها ف��������ي السياس��������ة  الجنائية 
املطبقة في العراق، حيث جاء  مبدأ ال جريمة وال عقوبة اال 
بنص ف��������ي املادة االولى من  قان��������ون العقوبات العراقي رقم 
١١١ لسنة ١٩٦٩ والتي نصت "ال عقاب على  فعل أو امتناع 
إال بن��������اًء  على قانون ينص عل��������ى تجريمه وقت اقترافه وال 
يج��������وز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص  عليها 
 القان��������ون" هذا املب��������دأ يترتب علي��������ه ان ال جريمة وال عقوبة 
اال بن��������ص وال يج��������وز القياس على  الن��������ص الجنائي كما ال 
يجوز التوس��������ع ف��������ي  تفس��������يره الن ذلك س��������يؤدي الى خلق 
جرائ��������م جديدة لم ينص  القانون عل��������ى تجريمها وبالتالي 

يقيد الحريات.    
والقياس هو إعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون 
حك��������م حالة منص��������وص عليها التفاق  الحالت��������ني في العلة، 
وف��������ي قانون العقوب��������ات  ال يجوز اس��������تخدام القياس مهما 
كان هناك تش��������ابه بني الفعلني  حيث ان القواعد االيجابية 
املتعلق��������ة بالتجري��������م يكون منع اس��������تخدام القي��������اس فيها 
 مطلقا أما في القواعد  الس��������لبية املتعلقة باإلباحة واإلعفاء 
من املس��������ؤولية يكون القياس جائزا ألنه ال يؤدي إلى خلق 

جرائم  جديدة ويكون  في مصلحة املتهم.    
القانون العراقي عرف الجريمة على انها كل تصرف جرمه 
القانون س��������واء كان ايجابيا ام سلبيا  كالترك واالمتناع ما 
لم يرد نص خالف  ذلك والقانون يستند في تجريم االفعال 
على حجم الضرر  الذي تس��������ببه سواء لالفراد ام للمجتمع 
ككل، واحيان��������ا يطبق القاضي نص��������ا  جنائيا على جريمة 
ل��������م يرد  به��������ا نص صري��������ح نظرا لتش��������ابه االفع��������ال املادية 
املكون��������ة له��������ا كما هو الحال في جريمة ممارس��������ة الس��������حر 
 والشعوذة  والتي اصبحت من الظواهر السلبية التي تفتك 
بمجتمعنا العراقي والتي غالبا يطبق عليها  احكام املادة 
٤٥٦ من قانون العقوبات  العراقي حيث اعتبرت من جرائم 
النصب واالحتيال واعتبر  السحرة واملشعوذين من تجار 
الوهم الذين يس��������تخدمون ط��������رق احتيالية ف��������ي  الحصول 
عل��������ى االم��������وال،  رغم االنتش��������ار الكبي��������ر لجريمة الش��������عوذة 
كمًا وش��������كاًل ونوعًا واس��������لوبًا حيث اصبحت تمارس علنا 
ويت��������م  الدعاي��������ة  واالع��������الن عنها عل��������ى منص��������ات التواصل 
االجتماعي مما جعلها من اخطر الجرائم الضارة  بسالمة 
االنس��������ان وبس��������المة املجتمع وأمنه،  وان ترك افعال هؤالء 
املجرم��������ني تقاس عل��������ى االفع��������ال  املكونة لجريم��������ة النصب 
واالحتيال سيؤدي الى تفاقم نتائج هذه الجريمة اخالقيا 
 واجتماعيا، فض��������ال  على تأثيرها على الدين والعقيدة الن 
الس��������احر واملشعوذ يدعي علمه بالغيب وان له القدرة على 
 ايقاع الضرر  باآلخري��������ن وهذا يتعارض مع مبدأ التوحيد 
وبكون الله وحده العالم بالغيب وهذه  الجوانب الس��������لبية 
جعلت س��������لوك هذه الجريمة س��������لوكا ش��������اذا  غي��������ر مقبول 
اجتماعي��������ا ودينيا ملا له من اثر  في نخ��������ر املجتمع وزيادة 
البغض والكراهية وتشتيت الناس وبالتالي على تماسك 

املجتمع  وترابطه  وأمنه  . 
نظرا لهذه الخطورة االجتماعية ال اجد قياس هذه الجريمة 
وأفعالها املكونة لها عل��������ى جريمة النصب  واالحتيال أمرًا 
مقبوال من الناحية  القانوني��������ة، خاصة وان محل الجريمة 
ف��������ي املادة ٤٥٦ من قانون  العقوبات هو مااًل منقواًل مملوك 
للغي��������ر، بينما ان هناك العديد من  املش��������عوذين لهم غايات 
اخرى غي��������ر  املال من ارتكاب هذه الجريم��������ة، كما ان اعتبار 
جريمة السحر والشعوذة من الجرائم الواقعة  على  االموال 
فيه تجاهل لحجم االضرار الناتجة عن هذه الجريمة والتي 
تصل احيانا الى ازهاق  النفس او التسبب بتفكك املجتمع 
بع��������د ان  اصبح الس��������حرة يتفاخ��������رون علنا باس��������تخدامهم 
لالساليب القذرة  في تنفيذ أعمالهم مما يبني حجم الضرر 

االجتماع��������ي الذي يتس��������بب به هوالء 
 الجهلة والذي ال يمكن  قياسه اطالقا 
بالضرر املتولد ع��������ن الجرائم الواقعة 
عل��������ى االم��������وال كالنص��������ب واالحتيال، 
مما يتطل��������ب ان  يكون  هناك نصوص 
خاصة بهذه الجريمة وبحثها ضمن 
االش��������خاص  على  الواقع��������ة  الجرائ��������م 
وحقه��������م  بس��������المة جس��������دهم وضمن 
الجرائ��������م االجتماعي��������ة  املؤثرة س��������لبا 

على املجتمع وسالمته وأمنه. 

جريمة بالقياس   

ابن عاق يقتل والديه من اجل اإلرث
بغداد/ إيناس جبار  

نهاية ش��������هر تش��������رين الثاني من الع��������ام املاضي 
اتفق ابن عاق مع صديقيه على قتل والديه عمدا 
 وباإلصرار لدافع دنيء وهو الحصول على اإلرث 
ومقاب��������ل اجر يدف��������ع للمتهم )ع ح( بع��������د تنفيذ 
 الجريم��������ة مقداره خمس��������ون ال��������ف دوالر أمريكي 

وقد تم ارتكاب الجريمة بناء على االتفاق.  

خيوط الجريمة
املدعيت��������ان بالحق الش��������خصي ابنتا الضحيتني 
قلن ف��������ي إفادتهن إن والديهم��������ا تعرضا لحادث 
قت��������ل  داخل دارهما الكائنة ف��������ي منطقة املنصور 
وتمت سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من 
الدار  وتم التس��������جيل إخبار بالحادث في مكتب 

مكافحة إجرام املنصور. 

  وبع��������د ثالث��������ة أيام م��������ن وقوع الحادث ت��������م إلقاء 
القبض عل��������ى الجناة وقد اعترفوا باش��������تراكهم 

بارتكاب  الجريمة. 
وتب��������ني املدعيت��������ان أن "املتهم )اي��������اد( ابن املجني 
عليهما اتف��������ق مع املتهمني بالدخ��������ول إلى الدار 
 والدي��������ه للقي��������ام بقت��������ل املجني عليهما وس��������رقة 
مبلغ من امل��������ال ومصوغات ذهبي��������ة من القاصة 
الحديدي��������ة  املوج��������ودة في الدار"، فيم��������ا لفنت إلى 
ان "املصوغات املس��������روقة تعود للمدعية بالحق 
الشخصي  شقيقة املتهم التي كانت مودعة لدى 
والدته��������ا قبل الح��������ادث"، وقد طلب��������ت املدعيتان 
بالحق  الش��������خصي الش��������كوى والتعويض بحق 

املتهمني. 
أطلعت املحكمة على محضر الكش��������ف واملخطط 
ملحل الح��������ادث ومحضر كش��������ف ورف��������ع وإظهار 
 اآلثار الجرمية ملس��������رح الجريمة ومحضر ضبط 

املس��������روقات التي بحوزة باملتهم��������ني والتقارير 
 الطبية التش��������ريحية الخاص��������ة باملجني عليهما 
وتقرير خبراء مديرية تحقي��������ق األدلة الجنائية 
 والطبع��������ة الجرمي��������ة الت��������ي بينت تطاب��������ق اآلثار 
املرفوع��������ة م��������ن محل الح��������ادث ومحاضر كش��������ف 

الداللة". 
وعند إج��������راء التحقيق مع املتهمني فقد اعترفوا 
في كاف��������ة ادوار التحقيق باش��������تراكهم مع املتهم 
 الح��������دث املفرق��������ة دعواه بقت��������ل املجن��������ي عليهما 
داخل دارهما في املنصور وسرقة مبلغ من املال 
 ومصوغ��������ات ذهبية من الدار حي��������ث ان الجريمة 
نفذت بناء على اتفاق مع املتهم )أياد( الذي أراد 
 التخلص م��������ن والديه طمعا ف��������ي الحصول على 
اإلرث.    وبني املتهمون الذين نفذوا الجريمة انهم 
دخلوا إلى الدار ليلة الحادث بواس��������طة مفاتيح 
زوده��������م  بهم��������ا املتهم اب��������ن الضحيت��������ني وقاموا 

بقتل املجني عليهما خنقا بواس��������طة ش��������ناطات 
بالس��������تيكية وبعد  تنفيذ الجريمة تمت س��������رقة 
مبلغ من امل��������ال ومصوغات ذهبي��������ة من القاصة 

الحديدية املوجودة في  الدار. 
وبع��������د تدقيق املحكم��������ة لألدلة وجدته��������ا كافية 
ومقنع��������ة لتجريم املتهمني وف��������ق مادة التهمتني 
 املوجهت��������ني ل��������ذا ق��������رت املحكم��������ة تجريمهما عن 
جريمتني كل واحدة منهما تنطبق وأحكام املادة 
  406 /1/ أ م��������ن قان��������ون العقوب��������ات وبداللة مواد 
االش��������تراك 47، 48، 49 املعدلة وهي اإلعدام  شنقا 
حتى املوت عن كل جريم��������ة ولم تتطرق املحكمة 
إلى موضوع تنفي��������ذ العقوبتني بالتعاقب  وذلك 
الس��������تحالة تنفي��������ذ العقوبة الثاني��������ة عند تنفيذ 
العقوب��������ة األولى وصد القرار باالتفاق اس��������تنادا 
إلى  أح��������كام املادة 1892/أ األصولي��������ة من قانون 

أصول املحاكمات الجزائية. 
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

استئناف ديالى تناقش الدعاوى المتأخرة
وتشدد على ظواهر تهريب اآلثار والتسول

لتأهيل قضاة متخصصني للعمل يف احملكمة االحتادية العليا وحمكمة التمييز االحتادية

المعهد القضائي ينظم محاضرات تخصصية في "القضاء الدستوري" 
بغداد/ إيناس جبار

نظم املعهد القضائي سلس��������لة محاضرات 
القض��������اء  موض��������وع  ف��������ي  تخصصي��������ة 
الدس��������توري بمش��������اركة ع��������دد  م��������ن قضاة 
الصنف األول اشتركوا فيها على وجبات 
وبواقع ثالث��������ة من كل محكمة اس��������تئناف 
وبالتتاب��������ع  لح��������ني اكتمال ش��������مول جميع 

القضاة فيها. 
تأتي ه��������ذه املحاضرات بن��������اء على إعمام 
وجه��������ه مجل��������س القض��������اء االعل��������ى مطلع 
يقض��������ي  بإقام��������ة دورات  املاض��������ي  الع��������ام 
تطويرية إلعداد قضاة وتهيئتهم ملزاولة 
العم��������ل القضائي في املحكم��������ة االتحادية 
العلي��������ا  ومحكمة التميي��������ز االتحادية غير 
أن جائح��������ة كورونا تس��������ببت ف��������ي تأخير 
إقامته��������ا ليتم الب��������ت فيها خ��������الل  الفصل 
األخير من عام 2020 بمعدل س��������ت دورات 
من أصل ثمانية استهدفت قضاة الصنف 
االول  مم��������ن يرغبون ف��������ي االنضمام، حيث 
س��������يجري تدريب أكثر من مئة قاٍض على 
مدى أربع الى خمس  س��������اعات في الورشة 

الواحدة. 
يذك��������ر أن ال��������دورات س��������تكون مخصص��������ة 
ومكثف��������ة ألهميتها وجرى تقس��������يمها كل 
واحدة على مدى يوم  واحد شملت القضاة 
واملدع��������ني العام��������ني م��������ن بغ��������داد وجمي��������ع 
املناط��������ق االس��������تئنافية ف��������ي املحافظ��������ات 

 العراقية. 
وبه��������ذا الصدد أش��������ارت مدير ع��������ام املعهد 
القضائ��������ي الس��������يدة فاتن محس��������ن هادي 
إلى ان "املعهد س��������يمنح  القضاة املشاركني 
بالورش ش��������هادة مش��������اركة مهم��������ة تمنح 
للقض��������اة بع��������د ش��������هر واح��������د م��������ن اكم��������ال 
مش��������اركتهم  ف��������ي الورش وبع��������د تقديم كل 

قاٍض تعليق على قرار دستوري". 
وتق��������ول القاضي��������ة رحيق ضياء رش��������يد، 
مدعي ع��������ام محكمة جنايات بابل، إحدى 
املس��������تفيدات من الورشة  أنه "من املعروف 
أن التقدي��������م للمش��������اركة في ال��������ورش جاء 

حس��������ب الرغب��������ة وعل��������ى اث��������ر ذل��������ك قدمت 
 للترشيح للدخول في هذه الورشة كوني 
أع��������ده أوال علما قضائيا جدي��������دا أحاول 
اس��������تقاءه ومعرفته مع  إيماني بضرورة 
تواج��������د العنص��������ر النس��������ائي القضائ��������ي 
ف��������ي املحكمة االتحادي��������ة علما أن مجلس 
القضاء  األعلى يضم تحت خيمته العديد 
م��������ن القاضي��������ات األكف��������اء اللواتي وصلن 
ألصناف متقدمة واثبنت   جدارة في سلك 

القضاء العراقي". 
م��������ن جهت��������ه، يؤكد أ.د. علي ه��������ادي عطية 
الهالل��������ي/ عميد كلية القان��������ون/ جامعة 
بغداد أن "هذه الوجبة  هي السادس��������ة من 
وجبات قضاة الصنف االول املش��������تركني 
بورشة القضاء الدستوري وهذه الدورة 
لعضوي��������ة  القض��������اة  إع��������داد   تس��������تهدف 
املحكم��������ة االتحادية العليا في املس��������تقبل 
م��������ن  120  قاضي��������ا  قراب��������ة  واملتقدم��������ون 
مختل��������ف املناطق االس��������تئنافية العراق"، 

الفتا إلى أن "جميع القضاة املشاركني من 
 الصنف االول من االدعاء العام واالشراف 

القضائي ومحاكم الجنايات". 
وأض��������اف الهاللي أن "مضامني الورش��������ة 
تتعلق بأهم االسس واملبادئ التي يقوم 
عليه��������ا القضاء  الدس��������توري ف��������ي العالم، 
وقد اخترن��������ا مجموعة م��������ن االجتهادات 
واالحكام التي اس��������تقرت عليها دس��������اتير 
 العال��������م حي��������ث تناولن��������ا حوله��������ا اآلليات 
املتاح��������ة لتحري��������ك الدعاوى الدس��������تورية 
وآثارها وكيفية حسمها".  واشار إلى "أننا 
اس��������تعرضنا في هذه الورش��������ة مجموعة 
والقضائي��������ة  القانوني��������ة  االس��������س  م��������ن 
والدس��������تورية  التي يعم��������ل فيها لتحريك 
الدعاوى الدستورية"، الفتا إلى "التركيز 
على آلية تعامل القاضي  الدس��������توري مع 
القوانني التي تحكم عمله ومع النصوص 
الدس��������تورية ذات املدل��������والت السياس��������ية 
وكيفية  اصدار االحكام وتحريك الدعاوى 

الدستورية الخاصة بها". 
وأكم��������ل عميد كلي��������ة القانون "ف��������ي الوقت 
ذاته وبغية استكمال املعلومات تم إنشاء 
تجم��������ع الكترون��������ي  جمعن��������ا فيه الس��������ادة 
القضاة املش��������اركني في الدورة يتم مدهم 
عب��������ره بمجموع��������ة من املب��������ادئ واالحكام 
 القضائي��������ة بغي��������ة تحديد األف��������كار وعدم 

االكتفاء بما يقدم لهم في الورشة فقط". 
وتابع أن "الورش��������ة تقام في يوم الس��������بت 
من كل أسبوع حصرا ومدتها من 5 إلى 6 
ساعات وطلبنا  كخطوة ثانية من السادة 
القضاة املش��������اركني إع��������داد تعليقات على 
ق��������رارات املحاكم الدس��������تورية ف��������ي  العالم 
الت��������ي يت��������م اختياره��������ا من قبله��������م آملني 

بدورنا تجميعها في مدونة واحدة". 
وتمن��������ى "اضاف��������ة دورة أخ��������رى ال��������ى هذه 
ال��������دورة كون التخصص ف��������ي هذا املجال 
يحت��������اج الى دورات  مكثف��������ة العداد قضاة 

مؤهلني للعمل في املحكمة االتحادية". 

بغداد/ عالء محمد  

ديال��������ى  اس��������تئناف  محكم��������ة  رئاس��������ة  عق��������دت 
االتحادي��������ة اجتماعا برئاس��������ة القاضي حس��������ني 
كاظم وسمي مع  السادة قضاة محاكم التحقيق 
ونواب االدعاء العام أمام تلك املحاكم وبحضور 
الس��������ادة رؤس��������اء محكمة  الجناي��������ات بهيئتيها 
والس��������يد املدع��������ي العام ف��������ي ديالى ملناقش��������ة ما 
تمخ��������ض عنه االجتم��������اع الذي عقد بني  الس��������يد 
رئي��������س مجلس القض��������اء االعلى والس��������يد وزير 
الداخلي��������ة بخصوص عم��������ل محاك��������م التحقيق 
والت��������ي  تضمنت عددا م��������ن التوجيهات الواجب 
مراعاته��������ا اثن��������اء عم��������ل قاض��������ي التحقي��������ق مع 

الجهات التنفيذية  السيما ضباط التحقيق. 
وتحدث السيد رئيس محكمة استئناف ديالى 
االتحادية القاضي وسمي عن "ضرورة التعاون 
بني  قض��������اة التحقيق وضباط التحقيق بش��������كل 
يخ��������دم العملي��������ة التحقيقي��������ة وكش��������ف الجرائم 
وأدلته��������ا ومس��������اعدتهم  م��������ن خ��������الل التواص��������ل 
املس��������تمر وخاصة في الجرائم املهمة"، الفتا إلى 
"إمكانية اصدار اوامر قبض  شفوية في الحاالت 
الحرجة ملس��������اعدة القائم بالتحقيق من الكشف 
على الجناة والقبض عليهم وترك  مسألة تقييم 
األهمية للس��������يد قاضي التحقيق ومراعاة عدم 

استغاللها من قبل القائم بالتحقيق". 
وش��������دد على "التعامل بش��������كل الئ��������ق مع ضباط 
التحقيق وباحترام وعدم اس��������تخدام عبارات ال 
تلي��������ق  بالقض��������اء والقاضي أثن��������اء التعامل وان 
يك��������ون التعامل بش��������كل رس��������مي وعل��������ى قاضي 

التحقيق محاسبة  املقصرين وفقا للقانون". 
وأكد رئيس محكمة استئناف ديالى االتحادية 
عل��������ى "عدم إلزام ضب��������اط التحقيق بعرض عدد 
محدد م��������ن  القضايا التحقيقي��������ة على املحكمة 
بشكل يومي مع ضرورة تقديم القضايا بشكل 
مس��������تمر دون تحديد  عدد والتأكيد على عرض 
القضاي��������ا املتأخ��������رة لحس��������مها وف��������ق القانون، 
والتع��������اون مع الجه��������ات الرقابية  الت��������ي تراقب 
الجه��������ات التنفيذية وف��������ق التعليمات الصادرة 
من مراجعها والت��������ي تصب في مصلحة العمل 
 من خالل متابعة تنفي��������ذ القرارات الصادرة من 
القضاء وتدقيق الس��������جالت في مراكز الشرطة 
وتفتيش  الدعاوى التي بذمة الضباط وأعدادها 
ومدى التزامهم في إكم��������ال متطلبات الدعاوى 
لغ��������رض حس��������مها  وكذل��������ك الدع��������اوى املتأخرة 

واس��������باب تأخيرها ومحاسبة املقصرين منهم 
وفق التعليمات الخاصة  بمرجعهم". 

وش��������دد القاضي وس��������مي على "العمل بما جاء 
باعم��������ام مجلس القض��������اء االعل��������ى بالعدد 902 
ف��������ي   2019/7/28 والخ��������اص بالتقي��������د بامل��������واد 
القانونية في ما يخ��������ص عدم توقيف الضابط 
موافق��������ة  اس��������تحصال  اال  بع��������د  العس��������كري  أو 
مرجعه باس��������تثناء الجرائم الت��������ي يتم القبض 
على مرتكبيها بالجرم املشهود  حيث باإلمكان 
القاء القبض عليه واتخاذ االجراءات القانونية 
بحق��������ه، فض��������ال ع��������ن التأكي��������د على العم��������ل  بما 
ورد باعم��������ام مجلس القضاء االعلى – رئاس��������ة 
 هيئ��������ة االش��������راف القضائ��������ي بالع��������دد 1999 في

23   /2019/5 والذي تضمن مراعاة اختصاص 
محاكم قوى االمن الداخلي واملحاكم العسكرية 
واحالة  القضايا الخاصة بمنتسبيهم الى تلك 
املحاكم للنظر فيها من قبلهم".    وأكد مراس��������ل 
"القضاء" أن "االجتماع ش��������هد محاور عدة منها 
التأكيد عل��������ى االلتزام بالرزنامة التي  تصدرها 
ممنوع��������ة  امل��������واد  ح��������ول  املختص��������ة  ال��������وزارات 
االس��������تيراد ومتابع��������ة التحدي��������ث الدائ��������م لتلك 
 الرزنامات واتخاذ االج��������راءات القانونية بحق 
املخالفني وس��������رعة انج��������از القضاي��������ا الخاصة 

بها  وخصوصا املواد س��������ريعة التلف من خالل 
اكمالها واحالتها الى املحاكم املختصة التخاذ 

القرارات  الالزمة بصددها". 

  التسول وتهريب اآلثار
وأضاف املراس��������ل أن "االجتماع تط��������رق لظاهرة 
التس��������ول وازدياده��������ا ف��������ي املجتم��������ع م��������ن خالل 
التركيز  على املصادر الرئيس��������ية والجهات التي 
تقف خلف ه��������ذه الظاهرة والتعم��������ق بالتحقيق 
ومحاس��������بة أولي��������اء  املتس��������ولني وإحالتهم على 
املحاكم املختصة لتتم محاكمتهم وفق القانون 
ومحارب��������ة هذه الظاهرة  الدخيل��������ة على املجتمع 
العراقي"، الفت��������ا إلى "التوجيه بض��������رورة العمل 
بتعمي��������م مجلس القضاء األعل��������ى  املرقم 470 في 
2020/8/9 وتوجي��������ه الس��������ادة قض��������اة التحقيق 
بإحال��������ة القضاي��������ا الخاصة بالجريم��������ة  املنظمة 
م��������ن تهريب لآلثار الى تزوي��������ر للعملة واالتجار 
بالبشر وتهريب األسلحة وقانون الصيدلة  وكل 
قضية هي من اختصاص قسم الجريمة املنظمة 
إل��������ى القاضي املختص في مرك��������ز قضاء  بعقوبة 
– محكمة تحقيق بعقوبة والذي تمت تس��������ميته 
لغ��������رض نظر تل��������ك القضاي��������ا من قبل��������ه واتخاذ 

 القرارات فيها من قبل القاضي املختص". 

الزيارات الميدانية
ووج��������ه رئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف ديال��������ى 
االتحادية السادة القضاة باالهتمام بالبريد 
الوارد للمحكمة  ومتابعته بش��������كل شخصي 
بالتنس��������يق مع مس��������ؤول القلم وسرعة إجابة 
املخاطبات بني املحاكم وتنفيذ  متطلبات تلك 
املخاطبات على وجه الدقة والسرعة ومتابعة 
املوظفني في تنفيذها ومحاس��������بة  املقصرين 
منه��������م وايالئه��������ا األهمي��������ة التي تس��������تحقها 
واالس��������تعانة بالبريد االلكتروني في إرسال 
اإلجابات  وكذلك محاسبة الضباط املتأخرين 
ف��������ي اإلجابة على مخاطبة املحكمة، كما وجه 
باالهتم��������ام بتقاري��������ر  الزيارة الت��������ي يقوم بها 
الس��������ادة قض��������اة التحقي��������ق وأعض��������اء االدعاء 
العام بشكل ش��������هري للمواقف وتوقيعها  من 
قبله��������م وختمها بختم املحكم��������ة وتضمينها 
التفاصي��������ل الكامل��������ة م��������ن حيث ذكر أس��������باب 
تأخير حسمها  وذكر رقم وتاريخ قرار االحالة 
بالنسبة للدعاوى املحالة ومتابعة الدعاوى 
املتأخرة وافهام  املوقوفني بمراحل قضاياهم 
ومتابعة أحوالهم من ناحية الطعام واألمور 
االخرى الت��������ي تحفظ كرامة  اإلنس��������ان، فضال 
عن انتقال قضاة التحقيق الى مراكز الشرطة 
بشكل مس��������تمر لغرض االطالع ميدانيا  على 
ع��������دد املوقوف��������ني وع��������دد القضاي��������ا املس��������جلة 
وتدقيق الس��������جالت وأوامر القب��������ض وكل ما 

يتعلق  باملوقوفني. 
 االجتم��������اع أك��������د أيض��������ا عل��������ى الس��������ادة قضاة 
بالتعليم��������ات  العم��������ل  بض��������رورة  التحقي��������ق 
االخي��������رة الصادرة عن  مجلس القضاء االعلى 
بخص��������وص موضوع التش��������ابه في االس��������ماء 
ومعالج��������ة أوامر القبض التي  صدرت باس��������م 
ثنائي أو ثالثي، والتأكيد على اجراء الكشف 
واملخط��������ط ف��������ي جرائ��������م امل��������رور ألهميتها  في 
التحقي��������ق وفي ح��������ال تع��������ذر اجراء الكش��������ف 
كان يك��������ون العجالت قد تحرك��������ت من مكانها 
أو اي س��������بب  آخ��������ر ب��������ان يتم تثبي��������ت ذلك في 
املحض��������ر بانه قد تع��������ذر اجراء الكش��������ف، كما 
وجه الس��������يد رئيس االس��������تئناف  بعدم اجراء 
محاضر الصلح داخل مراكز الش��������رطة بدون 
فت��������ح محض��������ر بالتحقي��������ق، والتأكي��������د عل��������ى 
حس��������م  القضايا املتأخرة بالط��������رق القانونية 
واحالتها الى املحاكم املختصة أو غلقها بما 

يضمن سالمة  التحقيق. 
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بابل/ مروان الفتالوي

حقق��������ت محكم��������ة اس��������تئناف بابل 
التابع��������ة  واملحاك��������م  االتحادي��������ة 
وصل��������ت إنج��������از  نس��������بة   له��������ا 

96 % م��������ن  القضاي��������ا املعروض��������ة 
أمامها. 

وأف��������ادت إحصائي��������ة ص��������ادرة عن 
ش��������عبة اإلحص��������اء ف��������ي الرئاس��������ة 
حصل��������ت "القض��������اء" على نس��������خة 
الكل��������ي  "املجم��������وع  منه��������ا  ب��������أن 
بل��������غ 123.162  ال��������واردة  للدعاوى 
دعوى خالل العام املاضي، بينما 
بل��������غ  املع��������روض 126.924 دعوى، 
دع��������وى   122.157 وج��������رى حس��������م 

بنسبة حسم بلغت 96 باملئة". 
أن  اإلحصائي��������ة  وأك��������دت 
"محكم��������ة االس��������تئناف بهيئته��������ا 
حس��������مت  املدني��������ة  التمييزي��������ة 
أمامه��������ا  دع��������وى  معروض��������ة   567
إل��������ى وصل��������ت  حس��������م   بنس��������بة 

الحس��������م  نس��������بة  وه��������ي   ،%  100
نفس��������ها الت��������ي حققته��������ا  املحكمة 
الجزائية عبر حس��������مها  بهيئتها 

900 دعوى". 
أما االستئناف بهيئتها األصلية 
فقد حس��������مت 390 دعوى من 402 
معروضة أمامها بنس��������بة حس��������م 
وحس��������مت   ،%  97 إل��������ى   وصل��������ت 
الهيئ��������ة األولى ملحكم��������ة جنايات 
باب��������ل 608 دعوى م��������ن 612 بواقع 
الهيئ��������ة  حس��������مت  بينم��������ا   ،99%  
الثاني��������ة ملحكم��������ة الجناي��������ات 522 
دعوى بنسبة وصلت إلى 100 %، 

 بحسب اإلحصائية. 
أن  إل��������ى  اإلحصائي��������ة  وأش��������ارت 
"محكم��������ة األح��������داث حس��������مت 205 
دعاوى من 206 معروضة أمامها 
 بنسبة وصلت إلى 100 %، بينما 
أكمل��������ت محكمة العم��������ل 88 دعوى 

بنس��������بة وصلت إلى املئ��������ة  أيضا، 
فيم��������ا لم ت��������رد أي دع��������وى تخص 
الع��������ام  خ��������الل  التج��������ارة  تنظي��������م 

املنصرم". 
ف��������أن "محاكم  وطبقا لإلحصائية 
الب��������داءة حس��������مت 10883 دع��������وى 
م��������ن أصل 10931 دعوى  معروضة 
أمامها بنسبة حسم بلغت 100 %، 
بينما حسمت األحوال الشخصية 
17233 دع��������وى  م��������ن أص��������ل 17333 
معروض��������ة أمامها بنس��������بة بلغت 
99 %".  وخلص��������ت اإلحصائية إلى 
أن "محاك��������م الجنح حققت نس��������بة 
حس��������م وصلت إلى 99 % من خالل 
 حس��������مها 8419 دع��������وى م��������ن اصل 
8463 معروض��������ة أمامه��������ا، فيم��������ا 
اكتفت التحقيق بحس��������م 93 %  من  
أمامها من  املعروض��������ة  القضاي��������ا 
خالل البت ب�23745 قضية من أصل 
25415 قضي��������ة  معروضة أمامها"، 
الفت��������ة إل��������ى أن "مكات��������ب التحقيق 
القضائ��������ي في الحلة حس��������مت 95 
% من القضايا  املعروضة أمامها 
والتي بلغ��������ت 61490 قضية خالل 

العام املاضي". 
من جه��������ة أخرى، تس��������نم القاضي 
مس��������لم متعب مطلع العام الحالي 
محكم��������ة  رئاس��������ة  مس��������ؤولية 
اس��������تئناف  باب��������ل خلف��������ا للقاضي 
حيدر عبد جابر الذي أوكلت إليه 
مهام رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 

النجف. 
وتعهد رئيس محكمة اس��������تئناف 
بابل ب�"املضي في حس��������م الدعاوى 
بنس��������ب متقدمة وتقدي��������م الخدمة 
 القضائي��������ة للمواطن بانس��������يابية 
وحرص"، مش��������ددا عل��������ى "ضرورة 
حس��������م الدعاوى ضمن الس��������قوف 
وع��������دم  له��������ا  املح��������ددة   الزمني��������ة 

تأخيرها". 

 باألرقام.. استئناف بابل 
تحسم 96 % من الدعاوى 

المعروضة أمامها عام 2020 

■  مبنى المعهد القضائي التابع لمجلس القضاء األعلى .. عدسة/ حيدر الدليمي
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7 ..رأي

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.
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يصير املته��������م من خالل بعض اإلجراءات التحقيقية 
مج��������رد أوراق ف��������ي مل��������ف تن��������درج في��������ه مجموعة من 
الحيثي��������ات والق��������رارات، يتح��������ول من كون��������ه مواطنا 
متهم��������ا بجريمة الى مج��������رد رقم جنائ��������ي مدرج في 
س��������جالت الجه��������ات القائم��������ة عل��������ى التحقي��������ق دون 
االلتفات الى انه إنس��������ان ضمن له القانون والدستور 
جمل��������ة م��������ن الضمان��������ات والحق��������وق وان املصلح��������ة 
االجتماعي��������ة او األمني��������ة التي تج��������اوز عليها املتهم 
بفعل��������ه ال تب��������رر ب��������أي ح��������ال م��������ن االح��������وال امتهانه 
والتج��������اوز عل��������ى كرامت��������ه اإلنس��������انية، الن النظ��������ام 
الجنائي الجيد هو الذي يرتكز على حماية الحقوق 
والحريات وتوفير ظ��������روف املحاكمات العادلة وهو 
 ما يمكن ان نس��������ميه بانس��������نة املحاكم��������ات الجنائية.

وكم��������ا ان باالم��������كان لجريم��������ة م��������ا ان تعص��������ف بأمن 
الدولة واس��������تقرارها فيمكن لحادث��������ة انتهاك حقوق 
فرد وامته��������ان كرامته اإلنس��������انية ان تعصف بعدالة 
النظ��������ام الجنائي ومصداقية الدول��������ة وتدفع باتجاه 
الع��������ام للمجتم��������ع بالض��������د منه��������ا. امل��������زاج   انق��������الب 

النظم العقابية الحديثة لم تعد تس��������تند الى أهداف 
عقابي��������ة وزجرية فقط بل ص��������ارت تمتزج بقدر كبير 
من االنس��������نة اإلجرائية والعقابية في اطار ما يسمى 
بعقلنة القانون الجنائي وكل منا يعي ويلمس وجود 
فارق كبير بني املستوى النظري للحقوق والحريات 
كنصوص قانونية ودستورية وبني التطبيق الفعلي 
والعملي لهذه الحقوق من قبل اجهزة العدالة وانفاذ 
القانون اذ يش��������هد الواقع نصوص��������ا قانونية مثالية 
تقابلها انتهاكات كبيرة لحقوق اإلنس��������ان وحرياته 

االساس��������ية وازاء ذل��������ك فال ب��������د من مراع��������اة الحقوق 
املنصوص عليه��������ا قانونا عند القب��������ض على املتهم 
وتوقيفه واج��������راء التحقيق معه وم��������ن ثم محاكمته 
كالحق في الصمت والدفاع والحق في س��������رعة حسم 
القضية وان ال يكون املتهمون مجرد ارقام تندرج في 
السجالت الرسمية وتتبادلها الجهات القائمة على 
التحقيق في مراس��������التها ومخاطباتها الرسمية اذا 
يجب حفظ حقوقه كانسان ينحدر من اسرة ويمتلك 
احاس��������يس ومش��������اعر يجب مراعاتها واالس��������راع في 
حسم قضيته ومراعاة ضماناته عند تنفيذ إجراءات 
وق��������رارات التفتيش والقبض والتوقي��������ف واملحاكمة 
وص��������وال الى تمكينه من الطع��������ن بالقرارات الصادرة 
بحق��������ه ام��������ام محاك��������م اعل��������ى النصاف��������ه م��������ن اي قرار 
تعسفي صدر ضده فالوصول للحقيقة وجمع االدلة 
واصدار االحكام يجب ان ال يكون مصحوبا بوسائل 
اك��������راه او تعذيب وعدم تمكني املتهمني من حقهم في 
الدفاع وتقديم اس��������انيدهم القانوني��������ة الن مثل هذه 
الوس��������ائل ال تعدو كونها ش��������كال من اشكال االرهاب 
النفس��������ي والجس��������دي تلجأ إليها األنظم��������ة املتخلفة 
 ف��������ي مج��������ال التحقي��������ق وكش��������ف مالبس��������ات الجرائم. 
فاجه��������زة التحقيق املهنية واملحترفة هي التي تصل 
الى الحقيقة وتتعرف على مرتكب الجريمة وشركائه 
من خالل وس��������ائل فنية وعلمي��������ة وتقنية نص عليها 
القانون وس��������مح باستخدامها واللجوء اليها وليس 
من خالل اكراه فكري وجس��������دي يم��������ارس على املتهم 
يتجاهل وضعه اإلنس��������اني ويتعام��������ل معه على انه 

مجرد رقم لقضية جنائية.

 رقم جنائي

تضمن التعدي��������ل األول لقانون هيئة 
النزاه��������ة، والكس��������ب غي��������ر املش��������روع، 
الص��������ادر بالقان��������ون رق��������م 30 لس��������نة 
  2019. النص عل��������ى جريمة )تضارب 
املصال��������ح(، التزام��������ًا باتفاقي��������ة األمم 

املتحدة ملكافحة الفساد لعام   2003. 
وانس��������جامًا مع متطلب��������ات مكافحة 
الفساد، والكسب غير املشروع. وقبل 
الحديث عن تفاصي��������ل تلك  الجريمة 
ؤاحكامه��������ا. البد م��������ن التنويه ٕالى ان 
مصطلح )تض��������ارب املصالح(، ليس 
بغري��������ب ع��������ن  التش��������ريعات العراقية 
النافذة. والتي نصت عليه تصريحًا 
وكناية، )والكناية ابلغ من التصريح( 

كما  يقال. 
ومن التش��������ريعات الت��������ي نصت عليه 
القاصرين  رعاي��������ة  قان��������ون  صراحة، 
ف��������ي املادة )37( من��������ه، وقانون  اصول 
املحاكم��������ات الجزائية ف��������ي املادة )5(

منه. 
ام��������ا تلك الت��������ي تضمنت��������ه على نحو 
املرافعات  قان��������ون  فمنه��������ا  الكناي��������ة، 
الخاص��������ة  األح��������كام  ف��������ي  املدني��������ة، 
)ب��������رد  القض��������اة(، وقان��������ون انضباط 
موظف��������ي الدولة والقط��������اع العام في 
)املحظورات(. فضال عن النص على 
 العدي��������د من ص��������وره، في الدس��������تور 
العراق��������ي، مثل نصوص امل��������واد )9/

أوال/ج،18، 98( منه. 
وعودًا عل��������ى بدء، فقد عال��������ج قانون 
هيئة النزاهة ه��������ذه الجريمة، ضمن 
الفصل الرابع منه، الذي جاء  بعنوان 
املش��������روع(. وتضارب  )الكس��������ب غير 
املصالح كما عرفته املادة )1/ثامنًا( 
من القانون  املذكور آنفًا، هو "كل حال 
يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أوالده 
أو م��������ن ل��������ه صل��������ة قرابة ٕال��������ى الدرجة 

 الثاني��������ة، مصلحة مادي��������ة تتعارض 
مع منصبه ٔاو وظيفته". واملكلف هو 
احد األش��������خاص املنص��������وص  عليهم 
في امل��������ادة )16/أوال( من قانون هيئة 
النزاهة. وق��������د رتب القان��������ون عقوبة 
الحبس  املطلق، والعزل من الوظيفة.

ملن تخل��������ف عن ٕازال��������ة التعارض بني 
املصالح، خالل امل��������دة التي تحددها 
 هيئ��������ة النزاهة بتعليم��������ات تصدرها 
التفصي��������ل  الغرض.وحس��������ب  له��������ذا 
املش��������ار ٔاليه، ف��������ي املواد)19/س��������ابعًا 

 و20( من قانون الهيئة. 
وأورد ف��������ي املادة )20( منه، صورتان 
لتضارب املصالح، أولهما عن تعيني 
األق��������ارب ٕال��������ى الدرج��������ة  الثاني��������ة، في 
الوظائ��������ف الدائمة الت��������ي تحت إدارة 
املكل��������ف. وثانيهما ع��������ن حظر العمل 
ف��������ي القطاع��������ني  الخ��������اص واملختلط 
للعاملني في الهيئة. كان ذلك عرضًا 
الت��������ي تضمنها  لألح��������كام  س��������ريعًا، 
قان��������ون هيئ��������ة  النزاه��������ة ع��������ن جريمة 
تضارب املصالح. ولن��������ا بعد هذا أن 
نتناول بالنقد، املعالجة التشريعية 
ف��������ي  املصال��������ح  لجريم��������ة  تض��������ارب 
القان��������ون آن��������ف الذكر. والت��������ي جاءت 
قاص��������رة، ومتأخرة عن التش��������ريعات 
النافذة ف��������ي  الع��������راق، أو املقارنة في 

الدول األخرى. 
فبينما نجد مثال، أن قانون املرافعات 
املدني��������ة العراق��������ي، عن��������د معالجت��������ه 
ملوضوعة رد القضاة، توس��������ع  كثيرًا 
في ضم��������ان حيدة القض��������اة في نظر 
الدعاوى، ونزل ٕال��������ى الدرجة الرابعة 
من األقارب، وٕالى من  أعتاد القاضي 
مٔواكلتهم، أو تلقى منهم هدية حتى. 
أو مثلم��������ا فعل، قانون حظر تعارض 
الدول��������ة  ف��������ي  مصال��������ح  املس��������ٔوولني 

املصرية رقم 106 لس��������نة 2013، الذي 
ن��������زل ٕالى الدرج��������ة الرابع��������ة لألقارب 
 ايض��������ًا، وش��������مل املصلح��������ة املعنوية 
فض��������ال ع��������ن املادية بالتجري��������م. نجد 
أن قان��������ون هيئ��������ة النزاه��������ة، اقتص��������ر 
عل��������ى  املنع لغاي��������ة الدرج��������ة الثانية؟ 
وعلى حظ��������ر تعيني أولئ��������ك األقارب 
ف��������ي الوظائف الدائم��������ة دون  املٔوقتة.
بمعن��������ى أن القانون لم يعاقب املكلف 
الذي يعني أقاربه من الدرجات كافة، 
ف��������ي الوظائ��������ف  املٔوقت��������ة؟ كالعق��������ود 
واألج��������ور، طامل��������ا أنها ل��������م تدخل في 
ع��������داد امل��������الك الدائ��������م. ث��������م ان��������ه قصر 
تضارب  املصالح حس��������ب تعريفه في 
امل��������ادة )ا/ثامن��������ًا(، باملصلحة املادية 
للمكل��������ف أو لألش��������خاص املرتبطني 
 ب��������ه، الت��������ي تتعارض م��������ع منصبه أو 
املصلح��������ة  اخ��������رج  وظيفته.وبذل��������ك 
املعنوية من نطاق  التضارب، والتي 
قد تكون نتيجة لرج��������اء أو توصية، 
دون أن ين��������ال املكل��������ف فيها مصلحة 
ش��������ك  دون  ولكنه��������ا  تمث��������ل  مادي��������ة، 
ٕاخالال جسيمًا بالنزاهة، والشفافية، 
املعالج��������ة  أن  الف��������رص.  وتكاف��������ٔو 
املبتس��������رة لجريمة  تضارب املصالح 
ف��������ي قان��������ون هيئة النزاهة والكس��������ب 
غي��������ر املش��������روع، بحاجة ماس��������ة ٕالى 
ٔاعادة  نظر. وبالش��������كل الذي يجعلها 
أكثر وضوح��������ًا، وأوس��������ع نطاقًا. من 
خالل النزول ٕالى الدرجة الرابعة من 
 درج��������ات القراب��������ة، وتجريم املصلحة 
املعنوية، وتعيني األقارب سواء أكان 
ذلك على املالك الدائم أم  املٔوقت، طاملا 
كان��������ت العلة واح��������دة ف��������ي الحالتني.

وهي كس��������ب ثقة الجمهور، وترسيخ 
ف��������ي  العم��������ل  الوظيف��������ي  أخالقي��������ات 

أوساط العاملني في القطاع العام. 

جريمة تضارب المصالح

القاضي عامر حسن شنته

ال��ب��ح��ث ال��ق��ان��ون��ي وآث����اره

  وما من دولة أهملت البحث العلمي اال وبانت معاناتها 
 من الجه��������ل والتخلف واضحة فالبح��������ث  الدائم  عما هو 
جديد من املعرف��������ة له عظيم األثر في تقدمها وتنميتها، 
فغالبًا ما يكون للبحث العلمي فوائد  علمية بحتة نظرًا 
لبقاء الباحث  في نطاق املعالجة النظرية للمشكالت في 
حني أن البحث الت��������ي  تترتب عليه فوائد علمية وعملية 
أي له مردودات إيجابية ف��������ي الحياة  زيادة على فوائده 
العلمية البحتة  فإنه يحظى بالقبول والرضا التام فهو 
به��������ذا الوص��������ف يقدم خدم��������ات واضحة لخط��������ة  التنمية 
ف��������ي البلد  لذلك  ن��������رى أن التط��������ور العلم��������ي والتقني في 
العالم واإلضافات الجدي��������دة للمعرفة العلمية واألفكار 
 واالبتكارات للمش��������كالت العلمي��������ة واالجتماعية  واآلراء 
املبتك��������رة واإلبداع كان م��������ن ثمار البحوث  والدراس��������ات 
الت��������ي أنتجتها العق��������ول املبدعة والخالق��������ة  وبما انه من 
املس��������لمات أن البح��������ث  القانون��������ي هو  بح��������ث علمي فإن 
الباحث القانوني يس��������ير باتجاه إيجاد حل للمشكالت 
قانوني��������ة أو اجتماعية ذلك أنه  أس��������اس تطبيق القانون 

على  األفراد في املجتمع أما عن إخالل ناش��������ئ عن عالقة 
قانوني��������ة أو مش��������كالت  اجتماعي��������ة ويب��������رز دور القانون 
ف��������ي ح��������ل املش��������كالت االجتماعية  ف��������ي مس��������ائل األحوال 
الش��������خصية كالزواج  والطالق وإثبات النس��������ب وما إلى 
ذلك من املش��������كالت االجتماعية األس��������رية مما يبرز دور 
 القاعدة  القانونية التي يضعها اإلنس��������ان لتنظيم حياة 
الفرد وعالقاته في إطار العدالة واملحبة  والوئام.  وهذه 
ه��������ي مهمة القانون ف��������ي املجتمع ومهما  تع��������ددت اآلراء 
واالجتهادات حول أس��������اس  ومص��������در القاعدة القانونية 
ف��������ال مناص من ض��������رورة وجودها وض��������رورة تطويرها 
ملواكبة مس��������يرة  الحياة  مما ُتظهر دور البحث القانوني 
للقاضي في سد الفراغ في القانون عند سكوت القانون 
ع��������ن إيراد  حكم في نزاع معروض أمامه  ذلك أن القصور 
ف��������ي القانون هو عدم تضمنه الن��������ص القانوني ملا تقوم 
 ب��������ه الحاج��������ة من أح��������كام تفصيلي��������ة وجزئي��������ة،  وبما أن 
القاض��������ي ملزم  بحس��������م الدع��������وى وال عذر ل��������ه باالمتناع 
 ع��������ن الحكم بحجة فق��������دان النص القانون��������ي أو غموضه 

وإال ع��������د ممتنع��������ًا عن إحق��������اق الحق الس��������يما وأن  فكرة 
 الفراغ القانون��������ي معترف بها في التش��������ريعات العربية 
واألجنبي��������ة فيكون م��������ا توصلت له البح��������وث  القانونية 
املعدة م��������ن القضاة والباحث��������ني  القانوني��������ني من نتائج 
ومقترحات سببًا لسد النقص في  التشريعات من خالل 
تعدي��������ل القوان��������ني على وفق تل��������ك املقترح��������ات والنتائج 
الت��������ي  توصل لها الباحثون  القانوني��������ون والقضاة،  ولم 
يقف األمر عن��������د هذا الحد بل كان للبحث القانوني دور 
في تعديل بعض  التش��������ريعات في  ضوء ما توصل إليه 
القض��������اة من نتائ��������ج في بحوثهم من خ��������الل التطبيقات 
العملية  للنصوص القانونية لعدم مالءمتها للتطبيق 
مما  يس��������توجب التعديل فهذه إس��������هامات واضحة لدور 
 البحوث القانونية للقضاء كحل للمش��������كالت القانونية 
واالجتماعية على حد سواء للترابط  بني  املفهومني, وال 
يق��������ف األمر عند هذا بل ويمتد أثر البحث القانوني إلى 
الدوائر القانونية من غير  القضاء, ويبقى الطموح اكبر 
بأن  تتم دراس��������ة النتائج واملقترحات  من بحوث القضاة 

بعم��������ق اكب��������ر  للوصول إل��������ى نتائ��������ج اكبر مم��������ا وصلت 
إلي��������ه الغناء القاع��������دة القانونية بما  تع��������ززه التطبيقات 
العملي��������ة  ومنطلقًا الصدار تش��������ريعات جدي��������دة وبلورة 
أساس��������ها عل��������ى ض��������وء ذلك كم��������ا وادع��������و القائمني على 
العملية  البحثية  ممثلني باألكاديميني من مد الجس��������ور 
بالتعامل بني الجانب األكاديمي للدراس��������ات القانونية 
 والجان��������ب التطبيقي ألن انقط��������اع الصلة بينهما  يجعل 
القضاة منعزلني من التطور على أساس سليم  ويجعل 
 أس��������اتذة القانون منعزلني عن الحقيق��������ة القضائية كما 
ومن املفي��������د زيادة الثقافة  القانوني��������ة للقضاة  وذلك من 
خالل املحاضرات القانونية وتنظيم مؤتمرات قانونية 
لتبادل التجارب القضائية ولخلق  تيار فكري رديف إن 
 لم يكن األس��������اس لبناء نهضة قانونية واصالح قانوني 
مستنيرين بعطاءات أهل  الفكر القانوني لتنطلق العدالة 
برؤيا جديدة في كل ش��������يء  وعن كل ش��������يء مس��������تقبلني 
 ومحتضن��������ني كل  األقالم واألفكار في بناء صرح العدالة 

في املجتمع . 

ي�شهد العامل الي�م نقلة ن�عية وزمنية وعلمية وح�شارية هائلة فنحن نعي�ش قرنًا جديدًا ت�ؤ�شر فيه  املعطيات 
اإىل اأنه �شيك�ن قرن  العجائب  والتح�لت املادية والعلمية والإن�شانية, ومبا ان تقدم  ال�شع�ب وحتديد مراحلها 
احل�شارية يتحدد بتحديد النخبة من العق�ل مما  جعل للبحث العلمي  اأهمية بالغة يف عامل الي�م, فال�شباق قائم 

بني دول العامل لل��ش�ل اإىل املعرفة الدقيقة واملفيدة ملا  لذلك من  انعكا�شات على حياة الفرد يف املجتمع. 

القاضي اياد محسن ضمد

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

https://www.hjc.iq/view.67929/
https://www.hjc.iq/view.67930/
https://www.hjc.iq/view.67932/
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موجز المحاكم

عين قانونية

سالم مكي

متاجرون بالمخدرات  

أعلن��������ت محكم��������ة اس��������تئناف بغداد 
إصدار  ع��������ن  االتحادي��������ة  الرصاف��������ة 
محكمة الجنايات حكما بالس��������جن 

بحق متاجرين باملخدرات. 
اإلعالم��������ي  املرك��������ز  مراس��������ل  وذك��������ر 
ملجلس القضاء األعلى في استئناف 
جناي��������ات  "محكم��������ة  أن  الرصاف��������ة 
الرصاف��������ة أصدرت  حكما بالس��������جن 
ملدة عش��������ر س��������نوات بح��������ق مدانني 
بتجارة املواد املخ��������درة وفق أحكام 
املادة 28/اوال م��������ن قانون املخدرات 

 واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة". 
وأضاف املراسل أن املحكمة ألحقت 
العقوبة أيضا بغرامة مالية قدرها 
عش��������رة مالي��������ني دينار، وف��������ق املادة 

نفسها". 
كان  "املدان��������ني  أن  املراس��������ل  وذك��������ر 
قد الق��������ي القب��������ض عليهم م��������ن قبل 
اح��������دى املف��������ارز االمنية في ش��������ارع 
السعدون ومنطقة ساحة  الخالني 
وبحوزتهما كمية من املواد املخدرة 

كانوا يرومون املتاجرة بها". 

ابتزاز الكتروني  

باب��������ل  اس��������تئناف  محكم��������ة  أك��������دت 
االتحادي��������ة أن محاكمه��������ا اس��������تقبلت 
تتعل��������ق  دع��������وى   65 املاض��������ي  الع��������ام 
باالبتزاز االلكترون��������ي تعاملت  معها 
طبق��������ا لتعليم��������ات مجل��������س القض��������اء 

األعلى والقوانني النافذة. 
وأفاد مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعلى بأن "ش��������عبة اإلحصاء 
إحصائي��������ة  أنج��������زت  الرئاس��������ة  ف��������ي 
تتعل��������ق بقضاي��������ا  التس��������ول واالبتزاز 

االلكتروني". 
وأضاف أن "محاكم بابل سجلت ورود 
67 قضية تتعلق باالبتزاز االلكتروني 
خالل عام 2020، وكانت حصة محاكم 
 الجناي��������ات 5 منها، ومحاك��������م الجنح 
س��������جلت 14 قضية، وس��������جلت محاكم 

التحقيق 49 دعوى". 
وتابع املراس��������ل أن "مجموع القضايا 
الواردة التي تتعلق بالتس��������ول خالل 
العام نفسه وصل إلى 18 قضية 7 في 
األح��������داث،  و4 في الجن��������ح و18 ملحاكم 

التحقيق".  

تهريب نفط

أص��������درت محكم��������ة جنايات صالح 
الدين حكما بالس��������جن ملدة خمسة 
عش��������ر عام��������ا بحق متهم��������ني اثنني 
لقيامهما بكس��������ر أنب��������وب  نفط من 

أجل تهريب املنتج. 
وأف��������اد مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي 
ملجلس القضاء األعلى بأن "الهيئة 
جناي��������ات  محكم��������ة  ف��������ي  الثاني��������ة 
صالح الدين نظرت قضية  تتعلق 
بمتهمني اثنني قاما بكسر أنبوب 
النف��������ط الناق��������ل /16  عقدة والواقع 
ف��������ي قض��������اء بيج��������ي واملخص��������ص 
لنق��������ل النفط م��������ن  مصف��������ى بيجي 
ال��������دورة وتهريب��������ه  إل��������ى مصف��������ى 
إل��������ى محافظ��������ات اربيل بواس��������طة 

صهاريج". 
وذك��������ر املراس��������ل أن "املحكم��������ة بعد 
إكم��������ال إجراءاتها أصدرت حكمها  
بالس��������جن خمسة عش��������ر عاما لكل 
متهم منه��������م، وهو حك��������م  ابتدائي 
قابل للطعن التمييزي في محكمة 

التمييز االتحادية". 

نص��������ت امل��������ادة 430 من قانون العقوب��������ات العراقي رقم 111 
لسنة 1969 املعدل على أن:   

 1 – يعاقب بالس��������جن مدة ال تزيد على س��������بع س��������نوات او 
بالحب��������س كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفس��������ه او 
ماله او ضد  نفس او مال غيره او بإس��������ناد أمور مخدش��������ة 
بالشرف او إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف 

بأمر او االمتناع  عن فعل او مقصودا به ذلك. 
 2 – ويعاق��������ب بالعقوبة ذاته��������ا اذا كان التهديد في خطاب 
خال من اس��������م مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة 

سرية  موجودة او مزعومة. 
كما نص��������ت املادة 431 من قانون العقوب��������ات العراقي  رقم 
111 لس��������نة 1969 املعدل   عل��������ى أن يعاقب بالحبس كل من 
 هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفس��������ه او ماله او ضد نفس 
او مال غيره او باس��������ناد امور خادشة للشرف او االعتبار 

او  افشائها بغير الحاالت املبينة في املادة 430. 
فيم��������ا نصت املادة 432  من قان��������ون العقوبات العراقي رقم 
111 لس��������نة 1969 املعدل على "كل من ه��������دد اخر بالقول او 
 الفعل او االشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص اخر 
ف��������ي غير الح��������االت املبينة في املادت��������ني  430 و 431 يعاقب 
 بالحبس مدة ال تزيد على س��������نة واحدة او بغرامة ال تزيد 

على مائة دينار". 
وينبغي االشارة الى ان الغرامات املشار اليها باملواد انفا 
ت��������م تعديلها بقان��������ون تعديل الغرامات ال��������وارد في قانون 

العقوب��������ات  والقوانني الخاصة االخرى رقم 6 لس��������نة 2008 
حيث أصبحت كما يلي. 

يك��������ون مق��������دار الغرام��������ات املنص��������وص عليها ف��������ي  قانون 
العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل كاآلتي: 

أ( ف��������ي املخالفات مبلغًا ال يقل عن )50000( خمس��������ون ألف 
دينار و ال يزيد عل�ى )200000( مئت�ي أل�ف دين�ار. 

ب( في الجنح مبلغًا اليقل عن )200001( مئتي ألف دينار 
وواحد و اليزيد ع�ن )1000000( ملي�ون دين�ار.  

ج���������( في الجناي��������ات مبلغًا اليق��������ل ع��������ن )1000001( مليون 
وواح��������د دينار و اليزيد ع��������ن )10000000( عش��������رة ماليني 
دينار.  وينبغي االش��������ارة ال��������ى ان الغرامات املش��������ار اليها 
بامل��������واد انفا تم تعديلها بقانون تعدي��������ل الغرامات الوارد 
ف��������ي قانون العقوب��������ات  والقوانني الخاص��������ة االخرى رقم 6 

لسنة 2008 حيث أصبحت كما يلي. 
يك��������ون مق��������دار الغرام��������ات املنص��������وص عليها ف��������ي  قانون 

العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل كاآلتي: 
أ( ف��������ي املخالفات مبلغًا ال يقل عن )50000( خمس��������ون ألف 

دينار و ال يزيد عل�ى )200000( مئت�ي أل�ف دين�ار. 
ب( في الجنح مبلغًا اليقل عن )200001( مئتي ألف دينار 

وواحد و اليزيد ع�ن )1000000( ملي�ون دين�ار . 
ج���������( في الجناي��������ات مبلغًا اليق��������ل ع��������ن )1000001( مليون 
وواح��������د دينار و اليزيد ع��������ن )10000000( عش��������رة ماليني 

دينار. 

التهديد
ثقافة قانونية

رغم أن الس��������لطة القضائية، نص الدستور على ٔانها ٔاحدى 
الس��������لطات الث��������الث التي يتك��������ون منها النظام  السياس��������ي، 
لكنه��������ا في الواق��������ع، تكاد تنف��������رد في باقي الس��������لطات، في 
مس��������ألة هامة، ال تمتلكها س��������لطة غيرها:  الثقة.. فاملواطن 
العراقي، الزال يثق بالقضاء، وئومن بأنه فيما لو لجأ الى 
املحاكم، فٕانه س��������يحصل  على حقه. وهو امر يحمل الكثير 
م��������ن الدالالت والرس��������ائل املهمة وااليجابية. فأول رس��������الة، 
تقول ب��������أن  ثقة املواطن بالقضاء، يعن��������ي وجود أمل يبحر 
ويق��������اوم موجات الخيبة والخس��������ارات الت��������ي يعاني منها 
 املواطن والوطن، ويعني أن ثمة ش��������معة في األفق، مازالت 
موق��������دة، رغم ش��������دة الظالم، والرياح الت��������ي  تهّب عليها بني 
لحظ��������ة وأخرى.. يعني الكثير من األمور واملس��������ائل التي ال 

تخفى على أحد.. 
  وقبل أيام، مّر "عي��������د القضاء"، وكان فرصة مهمة للتذكير 
بال��������دور الكبير والخطير للقاضي  واملٔوسس��������ة القضائية، 
في تطبيق القانون، وأرس��������اء دعائ��������م القانون، الذي يعني 
بالنتيج��������ة النهائية، ب��������ث  روح الطمأنينة والس��������كينة في 
نف��������وس املواطن��������ني.. فما دام هنالك قض��������اء يقف بوجه من 
يه��������دد الحقوق،  ف��������إن هنالك أم��������ال يعتمل ف��������ي نفوس من 
يقعون ضحية تلك الفئة التي تسعى لزعزعة أمن وسالمة 
 األف��������راد واملجتمع بالنهاية.. ربم��������ا وجدت بعض األخطاء 
والهنات في مس��������يرة القض��������اء، والقانون  نفس��������ه، يعترف 
بأن القاض��������ي يخطٔي، لذلك وضع عقوب��������ات بحق القضاة 
املخالف��������ني، ووض��������ع آليات  تطبق بح��������ق القاضي املخالف، 
وكذلك آلي��������ات لحماية حق القاضي بالطعن في العقوبات 
الت��������ي تطال��������ه...  فالقاضي ليس مالكا، هو انس��������ان، يخطئ 
بقص��������د ودون قصد. والنتيج��������ة فٕان الجانب املش��������رق في 
 مس��������يرة القضاء العراق��������ي، هو قدرته على بع��������ث الثقة في 
نفوس األفراد، عكس السلطة السياسية، التي  لم يعد أحد 
يثق بأي سياسي وال مٔوسسة وال جهة، سواء كانت تابعة 

للتنفيذية أو التشريعية..  
وبه��������ذه املناس��������بة، الب��������د م��������ن التذكي��������ر ب��������أن روح القضاء 
ه��������و الن��������ص القانوني، ف��������ال يمكن ألي ق��������اض، مهما  كانت 
مكانت��������ه وموقعه في مجلس القض��������اء األعلى، أو أي مكون 
م��������ن مكونات الس��������لطة القضائية،  يمكن��������ه أن يخالف نصا 
قانونيا، حتى لو كان ذلك النص مخالفا للدستور وللفطرة 
السليمة، وال يمكنه أن يسد الثغرة أو النقص فيه، وهو ما 
يعن��������ي أن بعث الروح في القضاء، وتقويته وتحصينه من 
 الزل��������ل ؤاقصد بالزلل، عدم قدرته عل��������ى ٕاحقاق الحق، البد 
من وض��������ع نصوص قانونية تس��������اعد القاض��������ي  على أداء 
مهامه، وتساعده على أن يحقق الغاية املرجوة من وجود 

القانون. فال يمكن مطالبة  القاضي 
بمحاكمة فاس��������د مثال، والقانون ال 
يجّرم فعله، أو يضع عقوبة خفيفة 
له، ال تناسب جسامة  الضرر والذي 
سببه ذلك الفاسد. وهذه مسٔوولية 
مجل��������س النواب أوال، في أن يش��������رع 
قوان��������ني تخ��������دم  القضاء وتٔوس��������س 
ق��������ادر على  ق��������وي،  لنظ��������ام قضائي 

مواجهة التحديات. 

عيد القضاء.. شعلة في ظالم
تتباي��������ن التش��������ريعات القانوني��������ة ب��������ني دول��������ة واخ��������رى في ما 
يتعلق بمكافحة االتجار بالبش��������ر لكن ت��������كاد تجمع  كافة تلك 
القوانني عل��������ى خطورة هذه  الجريمة وض��������رورة التصدي لها 
كونه��������ا تتعلق بحقوق االنس��������ان  وانها في الغالب تس��������تهدف 
االطفال والقاصرين والنس��������اء عبر اس��������تغاللهم في  العديد من 
الجرائم الت��������ي  تعتبر من الجرائم الدولي��������ة التي اعطتها االمم 
املتح��������دة اهمي��������ة كبيرة عب��������ر اصداره��������ا العديد م��������ن  القرارات 
واالتفاقيات  ومنه��������ا ما يتعلق بمكافح��������ة باالتجار باالطفال 
والرقيق والنس��������اء وقد صادق��������ت  اغلب دول العال��������م على هذه 
االتفاقي��������ات كونها تنس��������جم وحقوق  االنس��������ان وان اغلب هذه 
االتفاقيات  والقرارات تش��������ير الى التعاون الدولي ملكافحة هذه 
الجريم��������ة الخطيرة حيث صاح��������ب التطور الحاصل  في  مجال 
االنترني��������ت وتطور مواقع التواص��������ل االجتماعي تطور خطير 
في هذه الجرائم عبر اس��������تغالل  مواق��������ع التواصل االجتماعي 
في مجال  االيق��������اع بالضحايا عبر الترغي��������ب وجرائم النصب 
واالحتيال  واس��������تغالل حاجة الضعفاء منهم في املتاجرة بهم 
عبر اس��������تغاللهم في جرائم  الدعارة والتس��������ول وبيع  االعضاء 

البشرية وجرائم الرقيق. 
  وهنا البد من االشارة الى ان تطور العالم في مجال االنترنيت 
جعل العالم  قرية صغيرة مما ادى  الى انتقال ظواهر اجرامية 
ل��������م تكن معروف��������ة في بعض الدول اليها عب��������ر هذه املواقع مما 
يس��������تلزم  معها ضرورة  االنتباه الى هذه الجرائم ومكافحتها 
باس��������اليب متط��������ورة وقد ادرك املش��������رع العراق��������ي  خطورة هذه 
الجريم��������ة وش��������رع له��������ا قانونا خاص��������ا ينس��������جم  واالتفاقيات 
والقرارات الدولية لالمم املتحدة  وهو قان��ون مكافح�ة اإلتج�ار 
بالبش����������ر العراقي رق�م )28( لسن��ة 2012 الذي بني في  املادة   1/

أواًل : يقصد باالتجار بالبش��������ر ألغراض ه��������ذا القانون تجنيد 
اش��������خاص أو نقله��������م أو ايوائه��������م أو  اس��������تقبالهم، بوس��������اطة 
التهديد بالقوة أو  اس��������تعمالها أو غير ذلك من أش��������كال القسر 
أو االختطاف أو  االحتيال أو الخداع أو اس��������تغالل الس��������لطة أو 
باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا  لنيل موافقة ش��������خص  له 
سلطة أو والية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغاللهم 
في أعمال الدعارة أو االستغ��الل  الجنس���ي أو  السخرة أو العمل 
القس��������ري أو االس��������ترقاق أو التس��������ول أو املتاج��������رة بأعضائهم 
البشرية أو  ألغراض التجارب الطبية كما اشار القانون  املذكور 
ال��������ى العقوبات الرادع��������ة بحق مرتكبي تل��������ك  الجرائم في املواد 
العقابية من املادة) 5( الى املادة )9( منه وكذلك اش��������ار القانون 
 وانس��������جاما مع  القانون الدولي الى الوسائل الخاصة بحماية 
ضحايا االتجار بالبشر عبر رعايتهم الطبية والنفسية  واعادة 
اندماجهم في  املجتمع وتوفير املأوى املناس��������ب لهم وفي هذا 

املج��������ال وبغية التخص��������ص في  مكافحة 
هذه الجريمة الخطيرة استحدث مكتب 
مكافح��������ة  االتج��������ار بالبش��������ر ف��������ي وزارة 
الداخلي��������ة للتحقي��������ق  في ه��������ذه الجرائم 
ليك��������ون له اختص��������اص نوعي ف��������ي هذا 
املجال مما يس��������اعد على تتبع املجرمني 
 عب��������ر  قاع��������دة معلومات مهم��������ة تراكمت 
لدى هذا املكتب عبر التحقيق املس��������تمر 
واملتك��������رر في ه��������ذ الجريمة  مما س��������اعد 
على القبض عل��������ى العديد  من املجرمني 

لينالوا جزائهم العادل. 

مكافحة االتجار بالبشر

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

ي
ضائ

 ق
ب

كتا

عن دار السنهوري للكتب القانونية والعلوم السياسية صدر للقاضي 
في محكمة بداءة كركوك السيد عواد حسني ياسني  العبيدي  الكتاب 

املوسوم: االختصاص القضائي في منازعات األراضي الزراعية. 
الكت��������اب يتك��������ون م��������ن 287 صفحة ويحت��������وي على ثالث��������ة فصول من 
عدة مباحث تعلقت جميعها بمضم��������ون االختصاص القضائي  في 

منازعات االراضي الزراعية. 
ف��������ي مقدمة الكتاب أش��������ار الباحث الى ان اهمي��������ة املوضوع تأتي من 
خالل تعلقه بتطبيق التشريعات الزراعية وانصبابها على  معالجة 
املش��������اكل املرتبطة باالراضي الزراعية، فكثرة النزاعات بني الفالحني 
على ح��������دود االراضي الزراعية بس��������بب اخطاء  املس��������احني في بعض 
األحيان وفي اختالف مس��������احة األراضي الزراعية املثبتة في العقود 
عن مس��������احتها في واقع الح��������ال ووجود  محرم��������ات للمبازل والطرق 
والخطوط الكهربائية التي يجب اس��������تبعادها من األراضي الزراعية 

اضافة الى مسائل اخرى  تطرق اليها الباحث تتعلق بالجانب ذاته. 
وف��������ي معرض حديث��������ه عن ه��������دف الكتاب يش��������ير الباح��������ث الى ان 
كثرة التش��������ريعات الزراعية وحص��������ول تنازع في االختصاص بني 
 املحاكم املدنية والزراعي��������ة واللجان القضائية واالدارية مع غياب 
الح��������دود الواضح��������ة الختصاص��������ات تل��������ك املحاكم واللج��������ان على 
 اختالف أنواعها يجعل التص��������دي للفصل بهذا املوضوع من قبل 
القضاء املش��������هود ل��������ه في هذا املجال أمرا البد من��������ه، منوها الى  ان 
لقض��������اء محكمة التمييز دورا ال ينك��������ر في فك التداخالت وتحديد 
االختصاصات، فالهدف هو محاولة الوصول الى حدود  واضحة 
الختصاص��������ات تل��������ك الجهات الت��������ي اعطت القوانني رغ��������م كثرتها 
صالحيات لتلك الجهات في الفصل باملنازعات  الزراعية، مش��������يرا 
ال��������ى ان الهدف االساس��������ي يتمث��������ل بمحاولة الوص��������ول الى حدود 
واضح��������ة الختصاصات تل��������ك الجهات التي اعط��������ت  القوانني رغم 

كثرتها صالحيات لتل��������ك الجهات في الفصل باملنازعات الزراعية 
ليوج��������ه الكتاب دع��������وة غايتها وج��������ود قضاء  زراع��������ي متخصص 
يختصر االج��������راءات ويختزل الوقت ويوف��������ر الجهد للوصول الى 
حك��������م عادل يضع األمور في نصابها  ويحس��������م النزاع في مراحله 

االولى قبل اتساعه وتشعبه. 
أم��������ا عن منهجية الكتاب فيش��������ير الباحث ال��������ى أن املنهج القانوني 
التحليل��������ي املبن��������ي عل��������ى تحليل النص��������وص القانونية واس��������تقراء 
 االح��������كام القضائية وم��������ن ثم اعتم��������اد املنطق القانون��������ي الصحيح 
س��������يؤدي الى نتائج قانونية وفقا لذلك، الفتا إلى انه ال يمكن انكار 
 اث��������ر املنهج التاريخ��������ي لكون البحث عن أس��������اس املش��������كلة للتطور 

التاريخي للنص التشريعي الزراعي أمر المناص منه. 
ويختتم الباحث املقدمة باإلش��������ارة الى هيكلية البحث التي تناول 

فيها بإيجاز فصول الكتاب ومحتوياته املتعلقة بذات الجانب. 

االختصاص القضائي في منازعات األراضي الزراعية

 ■ غالف الكتاب

ان لق��������ب القاضي ف��������ي ب��������الد الرافدين يمثل 
االختص��������اص مهنيًا ورس��������ميًا، حيث عرف 
 D ( القاض��������ي الس��������ومري بتس��������مية دي ك��������و
ديان��������و  باالكدي��������ة  تقابله��������ا  الت��������ي   ) –  KU
) Dayyanu (. ام��������ا تس��������مية القضاة الش��������غال 
وظائفهم فكان��������ت من صالحيات امللك وكان 
بعضهم  يحمل لقب قاضي مدينة معينة او 
لقب قاضي امللك أي )دي_كو لوكال( باللغة 
الس��������ومرية. ويمك��������ن لهذا األخي��������ر أن يكون 

 مختصًا بتطبيق القانون امللكي. 
أم��������ا ش��������ريعة حموراب��������ي الت��������ي ج��������اءت في 
الفت��������رات الالحق��������ة )1750 قبل املي��������الد( فقد 
أشارت الى صالحيات القضاة التقنية والى 
 دوره��������م في معالجة حاالت الس��������رقة واالرث 

والخيان��������ة الزوجية وكذل��������ك حماية األرملة 
عديم��������ة الدخل. وهنا البد م��������ن االضافة الى 
 الواجب��������ات وامله��������ام التي حددتها ش��������ريعة 
حموراب��������ي للقاض��������ي، حيث ح��������ددت احدى 
املواد املوثقة في مسلته التاريخية العتيدة 

 واجبات ومهام القضاة في مملكة بابل.  
حيث نصت إحداها عل��������ى منع القاضي من 
التراج��������ع عن حكم أصدره وفرضت عليه في 
ح��������ال اقدامه على ذلك عقوبة صارمة  تتمثل 
بإقصائه م��������ن العمل القضائ��������ي عبر إجراء 
رمزي يتم في املحكمة التي يعمل بها وعلى 
م��������رأى من زمالئ��������ه القضاة مع  ص��������دور قرار 

يقضي برفع الحصانة القضائية عنه. 
ولالش��������ارة نق��������ول أن "القوان��������ني االغريقي��������ة 

والروماني��������ة تعاملت مع هذه املس��������ألة على 
النقي��������ض منه��������ا وذل��������ك باعت��������راف امل��������ؤرخ 
الش��������هير   )هي��������رودوت( ال��������ذي أش��������ار الى أن 
حضارات الغرب مدينة ألرض بابل بأخذهم 
منه��������ا العديد من النصوص والتش��������ريعات 
 القانونية". االمر الذي يشكل داللة أكيدة على 
مدى نضج وعمق وش��������مولية التش��������ريعات 

البابلية. 

اختيار القاضي
القاضي ف��������ي حضارات ب��������الد الرافدين كان 
ينتم��������ي الى فئ��������ة الوجهاء من س��������كان املدن 
واألثرياء واملقربني م��������ن القصر حيث كانت 
 الوظيفة أيضًا )ُعمرية( وتبقى مدى الحياة.  

كما ل��������م يكن القاض��������ي يتلقى راتب��������ا معينا 
م��������ن الدول��������ة إذ كان معاش��������ه يعتم��������د عل��������ى 
  Shulmanu ( )الهداي��������ا )املنح بالعرف الحالي
 ش��������وملانو( املقدم��������ة م��������ن الدولة لق��������اء أدائه 

ملهنته. 

التكوين األكاديمي للقاضي
كان القاض��������ي ف��������ي ب��������الد الرافدي��������ن القديمة 
يس��������تقي علومه من مدرس��������ة الكتبة إذ يقوم 
الطالب املبتدئ بحف��������ظ التعابير الحقوقية 
التي  كانت مشمولة في املجموعة التعليمية 
املعروفة تحت اس��������م )انا – ايتيش��������يو( حيث 
كان الطال��������ب يتألف م��������ن مجموعة التعابير 
 والجمل فأنه في الوقت نفسه يسعى لتفهم 

القرارات والحلول الحقوقية املتعلقة بحالة 
معينة. 

ل��������ذا فم��������ن الطبيع��������ي أن يجد ف��������ي نصوص 
التش��������ريعات املعمول بها بعض مما حفظه 
الط��������الب  كان  اذ  الدراس��������ية  الفت��������رة  خ��������الل 
 ينسخون بدورهم مقتطفات من التشريعات 
وقرارات املحاكم، وإلغناء معارفه القانونية 
كان علي��������ه ان يقصد مدين��������ة نفر التي  كانت 

تعد مدينة الحقوق في بالد الرافدين. 
املصدر:  

 1 -  كتاب التشريعات البابلية لعبد الحكيم 
الذنون

 2 -  د. خمائل ش��������اكر الجنابي: بحث منشور 
على موقع )الصدى نت( االلكتروني

صفات )القاضي( في حضارات بالد الرافدين؟

إعداد 
علي البدراوي

ف���������ي ب������اد 
)2(  ال��راف��دي��ن 

يرى املختصون أن النظام القضائي في العراق القديم قد مر بمرحلتني: األولى هي الفترة التي سبقت العصر البابلي القديم  حيث كان القضاء فيها دينيًا، أي أن 
القاضي يكون من صنف كهنة املعبد.. تلتها املرحلة الثانية التي تبدأ من العصر البابلي  القديم التي كان الجانب القضائي خاللها لم يعرف أحكام الكهنوتية بشكل 

واسع. كما أن مساهمة نخبة من رجال الدين في  بعض القضايا كان يستوجب بها كشف الحقيقة بواسطة القسم. لكن القرار املتخذ كان يعود للسلطة القضائية 
وحدها وفق ما  عبرت عنه وثائق بالد الرافدين اعتبارا من منتصف األلف الثالث قبل امليالد وخالل الفترة السومرية الحديثة وصوال الى  الوثائق البابلية واالشورية. 
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