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بغداد / القضاء

"بمنطق��������ة الب��������اب في محافظ��������ة حلب الس��������ورية انتقلنا 
للسكن مطلع 2013 وبعدها بأيام جاء الشيخ أبو خالد 
ليشاركنا هو وزوجته وأبناؤه البيت، و"أبو خالد" هي 
الكنية األولى ألبي بك��������ر البغدادي زعيم تنظيم داعش، 
قضى البغدادي أكثر من شهر معنا في هذا البيت ومن 

ثم انتقل إلى منطقة الريف العربي".
ف من��������ى جاس��������م محمد  "زوج��������ة الحج��������ي" هك��������ذا تع��������رَّ
الخليف��������اوي، امل��������رأة الت��������ي كان��������ت ضمن صفق��������ة تبادل 

األس��������رى بني تنظي��������م داع��������ش والجيش الح��������ر لصالح 
املخابرات التركي��������ة، وهي زوجة من كان يعرف ب�"حجي 
سمير" وهو "س��������مير عبد محمد الخليفاوي" أحد أكثر 
املقربني ألبي بكر البغدادي ونائبه واملسؤول العسكري 

األول في التنظيم قبل أن يقتل عام 2013.
صّدق قاضي التحقيق املختص بقضايا اإلرهاب أقوال 
املتهمة "من��������ى الخليف��������اوي" وأتاح ل�"القض��������اء" حضور 
التحقيق واالطالع على إفادتها التي سردت فيها كل ما 
تعرفه عن التنظيم اإلرهابي وعالقتها بقيادات متقدمة 
ف��������ي التنظيم وبعائالتهم. ب��������دأت "منى " والتي تبلغ من 

العمر اثنني وأربعني سنة؛ وتنحدر من قضاء الخالدية 
ف��������ي محافظة االنبار، حديثها لقاض��������ي التحقيق بأنها 
"في العام 1989 تزوجت من ابن عمها سمير الخيلفاوي 
وكان وقته��������ا ضابطا طيارا برتب��������ة رائد ضمن الجيش 
العراق��������ي، وبقي في هذا الس��������لك إلى س��������قوط النظام في 

العام 2003 حيث بلغ رتبة "عميد طيار".
تق��������ول الخليفاوي "انتم��������ى زوجي وال��������ذي صار يعرف 
)حجي س��������مير( إل��������ى جماعة التوحي��������د والجهاد  في  ب�
الشهور األولى التي تلت سقوط النظام وقام بمجموعة 
عملي��������ات إرهابي��������ة في مدين��������ة الرمادي ت��������م على أثرها 

اعتقاله مطلع العام 2004 وسجن لدى القوات األميركية 
لثالثة أشهر فقط".

بعد خروجه من السجن �� تكمل منى- طلب منا أن ننتقل 
لقضاء الحبانية، وبالفعل ذهبنا وقضينا هناك خمسة 
أش��������هر ومرة أخرى ألقت القوات االميركية القبض عليه 
بسبب استمراره باألعمال اإلرهابية، اضطررنا بعدها 
أن نع��������ود أنا وأبنائ��������ي إلى قضاء الخالدي��������ة في الفترة 
الت��������ي قضى فيها زوجي محكوميت��������ه والتي دامت أربع 

سنوات". 
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زوجة نائب البغدادي: سكنت مع نساء "الخليفة" األربع.. وتولى عقد قران ابنتي

القاضي عبد الستار بيرقدار

يتصدر القاضي مهمة رئيسية في إعمال حكم 
القان��������ون، وقد أني��������ط به إحقاق الح��������ق وإقامة 
الع��������دل لذل��������ك يس��������توجب ان يك��������ون القاض��������ي 

مستقاًل نزيها محايدا.
 واعتقد جازمًا أن املرش��������د األول لقواعد سلوك 
القاض��������ي ال يكمن في نص��������وص مقننة أو في 
مواد تضمنتها مدونة الس��������لوك القضائي أو 
في مطبوعة ورقية أو دليل إرشادي أو منهاج 
يعد أو محاضرة أو ورشة عمل بقدر ما يكمن 
في ممارس��������ة عملي��������ة يقوم بها الكب��������ار أولئك 
الذي��������ن هم في نظ��������ر الكافة الق��������دوة والنموذج 
واملث��������ال، وهم العنص��������ر األول واألهم في خلق 

بيئة نظيفة ومناخ صالح.
 كم��������ا أن من ض��������رورات خلق البيئ��������ة النظيفة 
واملن��������اخ الصال��������ح، حس��������ن اختي��������ار القاضي، 
وف��������ي ذلك قيل "خي��������ر ضمان��������ات القاضي هي 
تل��������ك التي يس��������تمدها من قرارة نفس��������ه، وخير 
حصن يلج��������أ اليه هو ضميره. فقبل أن تفتش 
ع��������ن ضمانات للقاضي فتش عن اإلنس��������ان في 
داخله، فلن تصنع النص��������وص منه قاضيا ان 
ل��������م يكن له ب��������ني جنبيه نف��������س القاضي، وعزة 
القاض��������ي، وكرامة القاض��������ي، وغضبة القاضي 
لسلطانه واس��������تقالله، هذه الحصانة الذاتية، 
هذه العصمة النفس��������ية، هي أس��������اس استقالل 
القاض��������ي، ال تخلقه��������ا نص��������وص وال تقرره��������ا 
قوانني، انم��������ا تقرر القوان��������ني الضمانات التي 
تؤك��������د هذا الحق وتعززه، وتس��������د كل ثغرة قد 
ينفذ منها الس��������وء الى استقالل القاضي، هي 
ضمان��������ات وضعية تق��������ف بجان��������ب الحصانة 
الذاتي��������ة س��������دا في وج��������ه كل ع��������دوان وضد كل 
انتهاك لحرمة اس��������تقالل القضاء، بل ان شئت 
فهي الس��������الح بيد القوي األم��������ني، يذود به عن 

استقالله ويحمي حماه.

سلوك القاضي 

اإلفتتاحية

حاوره / حيدر زوير

أكد رئي��������س محكمة الجناي��������ات في البصرة 
القاض��������ي جميل صبيح املالك��������ي أن القضاء 
ف��������ي املدينة يواج��������ه تهدي��������دات حقيقية من 
قب��������ل الجماعات املس��������لحة، الفتًا إلى أن هذه 
الجماعات مسؤولة عن مختلف الجرائم من 
الخطف والسطو املسلح وتهريب البضائع.
وفي مقابلة موس��������عة أجرتها معه صحيفة 
"القض��������اء" أفاد املالكي بتع��������رض قضاة إلى 
محاوالت اغتيال واستهداف عائالتهم، والم 
وسائل اإلعالم بس��������بب عدم الحديث عنها. 
وعلى صعي��������د آخر، ال ي��������رى رئيس محكمة 
الجنايات عيبا في قانون املخدرات ملكافحة 

ه��������ذه الظاه��������رة، لكنه يش��������خص األس��������باب 
الرئيسية بفوضى الحدود وتفشي الفساد 

في املنافذ واملوانئ.
ويل��������وم املالك��������ي دور األجه��������زة األمني��������ة في 
النزاعات العشائرية التي تنشب باستمرار 
ف��������ي املدينة، مؤك��������دا أن أي إج��������راءات رادعة 
لم تتخذ أثن��������اء حصول النزاع��������ات إذ تقوم 
األجهزة األمنية بحل املوضوع س��������لميا بني 

الطرفني.
وبشأن األحكام التي صدرت بحق املتهمني 
عن الجرائ��������م االرهابية التي التي أصدرتها 
جنايات البص��������رة يبني املالك��������ي ان "املدينة 
تعرضت الى العديد من التفجيرات االرهابية 
وراح  و2007   2005،2006 االع��������وام  ف��������ي 

ضحيتها العديد من املواطنني األبرياء، وتم 
القبض على العديد م��������ن املتهمني وصدرت 
االحكام بحقهم باإلعدام او الس��������جن املؤبد 
وتب��������ني من خ��������الل التحقيق��������ات ان املتهمني 
كانوا ينتم��������ون الى تنظيم القاعدة س��������ابقا 
وبع��������د ذلك انتم��������وا الى تنظي��������م داعش بعد 
عام 2014، ولديهم خاليا إرهابية نائمة في 
البصرة اال انه خالل الفترة األخيرة تالشى 

خطر تلك الخاليا".
إضاف��������ة إلى ذل��������ك يقول "تم نق��������ل العديد من 
املتهم��������ني قبل س��������نة مم��������ن ارتكب��������وا جرائم 
إرهابي��������ة في م��������دن املوصل وص��������الح الدين 
وديال��������ى واالنب��������ار ال��������ى البصرة بواس��������طة 
مجل��������س القضاء األعلى بعد تدهور الوضع 

األمن��������ي في تلك املدن مع األوراق التحقيقية 
الخاص��������ة بهم وت��������م إج��������راء محاكمتهم في 
محكمة جناي��������ات البصرة وصدرت األحكام 
بحقه��������م". وع��������ن كيفية وص��������ول اإلرهابيني 
ملدينة البص��������رة وقيامهم بارتكاب عمليات، 
تابع املالكي "ورد باعترافات املتهمني أثناء 
التحقي��������ق معهم ب��������ان لهم ص��������الت قرابة او 
صداقة مع أش��������خاص متعاونني في مدينة 
البص��������رة، وان اغلبهم من األنبار او املوصل 
حيث يقوم ه��������ؤالء بإيوائهم ف��������ي مضافات 
وتقديم املساعدة واالشتراك معهم بارتكاب 

أعمال إرهابية".
وانتق��������د املالك��������ي دور األجه��������زة األمنية في 
فرض األمن، الفتا إلى أن "اغلب املنتس��������بني 

ال��������ى األجهزة األمني��������ة غير مؤهل��������ني وغير 
مهني��������ني واغلبهم ال يحملون أي ش��������هادات 
دراسية والبعض منهم ينتمون الى جهات 

وأحزاب سياسية".
وأش��������ار إلى أن "هن��������اك قلة في أع��������داد قوات 
الجيش في املدينة وعدم تجهيز السيطرات 
واملنافذ الحدودية بأجهزة كشف متفجرات 
حديث��������ة، فمازال التفتيش )البدائي( اليدوي 
للس��������يارات واألفراد في السيطرات والطرق 
الخارجي��������ة قائما م��������ا أدى ال��������ى العديد من 
الخروق��������ات األمني��������ة ومنه��������ا ما ح��������دث في 

تفجير مطعم فدك".

التفاصيل في صفحة حوار 

رئيس جنايات البصرة: القضاة يتعرضون 
لتهديدات من عصابات مسلحة معروفة

قال إن احملافظة حتتل الصدارة يف جرمية اخملّدرات بسبب فوضى املنافذ احلدودية

بغداد / عالء محمد

أدن��������ى  االس��������تمالك  دع��������اوى  تس��������ّجل 
مستوياتها بس��������بب الحالة االقتصادية 
للدولة وانشغالها بالحرب ضد اإلرهاب، 
بحس��������ب قضاة متخصص��������ني بالقانون 

املدني.
وفي أحاديث إلى "القضاء" شرح القضاة 

وكيفي��������ة  االس��������تمالك  دع��������وى  ماهي��������ة 
اتها، فيما فّصلوا أنواع  إقامتها وإجراء
االس��������تمالك وفيم��������ا إذا م��������ا كان يحتاج 

قانونه إلى تدخل تشريعي.
إن  الكنان��������ي  ضي��������اء  القاض��������ي  ويق��������ول 
"الدس��������تور العراق��������ي لس��������نة 2005 ضمن 
امللكي��������ة الخاصة من خ��������الل املادة 23 منه 
وه��������ي ان امللكي��������ة الخاص��������ة مصونة وال 

يجوز نزعه��������ا إال ألغراض املنفعة العامة 
ولقاء تعويض عادل وبموجب القانون". 
وعن تعريف االستمالك يضيف الكناني 
أن "االس��������تمالك لم يرد بشأنه تعريف في 
قانون االس��������تمالك النافذ رقم 12 لس��������نة 
1981 على عكس القانون السابق رقم 54 
لس��������نة 1970 والذي عرفه بأنه طلب يقدم 
من قبل )املس��������تملك( ن��������زع ملكية عقار او 

الحقوق املتعلق��������ة به بالنف��������ع العام لقاء 
تعوي��������ض ع��������ادل". وأش��������ار ال��������ى أن "طلب 
االس��������تمالك ال يمك��������ن ان يق��������دم م��������ن قبل 
الشخص الطبيعي )األفراد( وال الشخص 
املعن��������وي )االهلي( بل يقام من قبل دوائر 

الدولة بمختلف أشكالها".
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الحالة االقتصادية تلقي بظاللها على "االستمالك"

بغداد / مروان الفتالوي 

ش��������ددت رئاس��������ة اس��������تئناف ديالى االتحادية على 
ض��������رورة حصر التحقيق بيد القضاء، الفتة إلى أن 
أي جهة أخرى غير مخولة بالتحقيق قانونا، جاء 
ذلك خالل لقاء عقدته االس��������تئناف استضافت فيه 

وفدا من مديرية األمن الوطني.
وعق��������د اجتماع في مقر رئاس��������ة اس��������تئناف ديالى 
املاض��������ي برئاس��������ة رئي��������س  األس��������بوع  االتحادي��������ة 
االستئناف القاضي حسني كاظم وسمي بحضور 
رؤس��������اء محكمتي جنايات ديال��������ى األولى والثانية 
وحض��������ور قض��������اة التحقيق ف��������ي محكم��������ة تحقيق 

بعقوبة.
واس��������تضاف االجتم��������اع الس��������يد مدي��������ر وع��������دد من 
منتس��������بي األمن الوطن��������ي في ديال��������ى للتطرق إلى 
العدي��������د من األمور الت��������ي تخص األمن ف��������ي ديالى 
واملعوق��������ات الت��������ي تواج��������ه العم��������ل م��������ن الناحي��������ة 
التنظيمي��������ة والقضائي��������ة ملديري��������ة األم��������ن الوطني 

وآلي��������ة عملهم م��������ن أجل وضع الحلول للمش��������كالت 
املوجودة.

وقال القاضي وسمي خالل االجتماع إن "مستشارية 
األمن الوطن��������ي وجهاز األمن الوطن��������ي ومديرياته 
في املحافظات اس��������تنادا للتش��������ريعات النافذة فأن 
مهمتها جمع املعلومات عن املجرمني واإلرهابيني 
وتزويدها للس��������ادة قضاة التحقي��������ق إلحالتها إلى 
الجهات املختص��������ة ضمن االختصاص املكاني لكل 
جهة وال يمكنهم إجراء أي تحقيق أو تدوين أقوال 

كونهم ال يتمتعون بأي سلطة تحقيقية".
وأضاف رئيس االستئناف أن "من حقهم فقط تنفيذ 
أوام��������ر القبض بناء على ق��������رار من قاضي التحقيق 
املخت��������ص أو املحكمة املختصة وذل��������ك بموجب ما 
خوله��������م به األم��������ر الديواني املرق��������م )57( من مكتب 
رئيس الوزراء في 2014 وتسليم املتهمني املقبوض 

عليهم إلى جهة الطلب".
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استئناف ديالى تشدد على حصر 
التحقيق بيد القضاء

مقتل رقية .. تعدد املتهمون 
445واختلفت أسبابهم ! من أروقة احملاكم : حب يف 

"فيسبوك" حتول إىل جتارة خمدرات
حتقيق الدورة: القبض على ثالثني 

متهمة بالبغاء ضمنهن 16 قاصرة

ُكتاب العدد

القاضي علي كمال

تكليف باحلضور 
أو االستقدام

■ االستعالمات االلكترونية دليل عصري لمراجعي المحاكم .. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / القضاء 

رغم أنه في ذروة عمر الشباب -الثانية 
والثالثني من العمر-  لكن لن يرى من 
يلتقيه إال موس��������ه وساديته وشهوته 
ال  متناث��������رة  بكلم��������ات  رد  الس��������وداء، 
تفهم معانيه��������ا على صرخة أم إحدى 
ضحاي��������اه عند قالت ل��������ه بصوت عال: 
"ليش بس َكل��������ي ليش!؟" ال تجد محال 
تقف عيناه عنده وهك��������ذا رقبته التي 
تب��������رز عليه��������ا أوردته بس��������بب تصلب 
أعصاب��������ه، املج��������رم الذي ص��������ار يعرف 

بشكل واسع ب�"أبو موس".
صدقت محكمة التحقيق في استئناف 
بغداد الكرخ باالعت��������راف أقوال املتهم 
الذي صار يعرف بش��������كل واسع ب�"أبو 
التحقي��������ق  قاض��������ي  وس��������مح  م��������وس" 

ل�"القضاء" أن تحضر التحقيق.
لم ينكر "أبو موس" أي تهمة نس��������بت 
إلي��������ه؛ وبرغ��������م أن قاض��������ي التحقي��������ق 
س��������أله هل أجبرت على قول أدليت به 
بإفادت��������ك أجاب��������ه بالنف��������ي و أن كل ما 

قال��������ه حصل بالفعل و ص��������ار يتحدث 
بتفاصي��������ل كل جريم��������ة بع��������د أن طلب 
القاض��������ي منه أن يس��������رد ما حدث. قال 
" أب��������و م��������وس" : " قب��������ل ش��������هر رمضان 
املاضي بأي��������ام و حينما كنت في احد 
ش��������وارع ح��������ي الغزالية رأي��������ت طفلني 
"بن��������ت وصبي"  تحدث��������ت لهما بحجة 
أني صدي��������ق أبوهم��������ا وطلبت منهما 
أن يرافقاني كي اش��������تري لهما بعض 
األش��������ياء وأوصلهم��������ا بعد ذل��������ك إلى 

البيت وبالفعل رافقاني.
وأض��������اف " اصطحبتهم��������ا إلى مبنى 
غي��������ر مكتمل البن��������اء "هي��������كل" بالقرب 
م��������ن املنطقة الس��������كنية مارس��������ت فعل 
اللواط��������ة م��������ع الصبي، وبه��������ذا الوقت 
هربت البنت من املكان تركتها تغادر 
املبن��������ى ولم ألحق بها وبقيت أكمل ما 
فعله مع الصبي إلى أن أكملت و قمت 
بجرح��������ه بمنطقة الدبر بموس حالقة 

احمله معي".

التفاصيل ص3

"أبو موس".. وحش بغداد السادي!

بغداد/ غسان مرزة

س��������جلت إحصائي��������ات التقري��������ر اإلحصائ��������ي الفصل��������ي 
للفصل األول لس��������نة 2018 الصادرة عن مجلس القضاء 
األعل��������ى تزايدا الفتا في عقود ال��������زواج في عموم البالد 

خالل 2018 مقارنة باألعوام املاضية.
وبحس��������ب اإلحصائية فان محاكم العراق كافة سجلت 
خالل النصف األول م��������ن هذا العام )76698( حالة زواج 

و)15526( حجج تسجيل زواج. 
وأوضح��������ت اإلحصائي��������ة أن "بغ��������داد بجانب��������ي الك��������رخ 
والرصاف��������ة حل��������ت ف��������ي املرتبة األول��������ى مقارن��������ة ببقية 
املحافظات من خالل تسجيل محاكم العاصمة )11465( 
حال��������ة زواج في جان��������ب الرصاف��������ة و)8314( حالة زواج 
في الكرخ بينما س��������جلت اس��������تئناف املثن��������ى االتحادية 
أقل نس��������بة عقود للزواج ب��������� ) 1903 ( حاالت زواج خالل 

األشهر الثالثة األولى من العام الحالي".

وبينت اإلحصائية ان مجمل القس��������امات لكافة محاكم 
الع��������راق في الفص��������ل األول لس��������نة 2018 بل��������غ )23508(، 
وذكرت ان بغ��������داد بجانبي الك��������رخ والرصافة حلت في 
املرتب��������ة األول��������ى مقارن��������ة ببقي��������ة املحافظ��������ات من خالل 
تس��������جيل محاك��������م العاصمة )3269 ( قس��������اما في جانب 

الرصافة و)2728( قساما في الكرخ.

التفاصيل ص 3

أكثر من 76 ألف عقد زواج خالل ثالثة أشهر 

القاضي حاتم جبار الغريري
حمددات إفراز املساكن 

املنفردة.. دعوة إلعادة النظر
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األطر القانونية لعمل 
مكاتب السياحة والسفر

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

ا هام��������ا من االقتصاد  أصبحت الس��������ياحة ف��������ي العصر الحديث جزء
الوطني ونظرا ألهمية تنظيم وتأمني الخدمات السياحية املتعلقة 
بسفر وإقامة السياح وتنظيم السفرات السياحية الفردية والجماعية 
لهم داخ��������ل العراق وخارجه ولغرض توجيه هذه الفعاليات مركزيا 
فقد شرع املش��������رع العراقي قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت 
السفر والسياحة  رقم 49 لسنة 1983 والذي نظم أحكام إنشاء مكاتب 
السفر والسياحة والتي تقوم بتنظيم الرحالت لألفراد والجماعات 
وتقديم الخدمات والنش��������اطات املتعلقة بها داخ��������ل القطر وخارجه 
وال يجوز لهذه الشركات واملكاتب مزاولة عملها إال بعد استحصال 
عل��������ى إجازة تصدره��������ا الجهة املختص��������ة وفقا للش��������روط القانونية 
ومنها أن يكون مؤهال للعمل في مجال السياحة ومن ذوي الخبرة 
وأن يتخذ مكتبا الئقا ومس��������تقال اس��������تقالال مادي��������ا وإداريا وتقديم 
الكفالة املصرفية  ويتم فرض الغرامات على الش��������ركة او املكتب عند 
مخالفتها الح��������كام القانون او التعليمات الصادرة بموجبه او عند 

التقصير او التقاعس  في تأدية الخدمات السياحية.

 وق��������د ص��������درت التعليمات رقم 4 لس��������نة 1991 واملتعلقة بالش��������روط 
الخاصة باجازة تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة 
وعلى الش��������ركة او املكتب تخصيص مقر لغرض ممارس��������ة العمل ال 
تقل مساحته عن ثالثني مترا مربعا والتعهد باستخدام مدير فني 
الدارة املكت��������ب او الش��������ركة متخرج��������ا في احدى الكلي��������ات او املعاهد 
املتخصصة في مجال السفر والس��������ياحة وان يحسن احدى اللغات 
األجنبية وتلتزم الش��������ركات بمس��������ك الس��������جالت والتقي��������د بالبرامج 
واملواعيد لالنش��������طة املعلنة واعداد مطبوع��������ات وااللتزام باملواعيد 
لحركة املجموعات الس��������ياحية في النقل واإلقامة واس��������تخدام أدالء 
س��������ياحيني مجازين وضمان س��������المة وراحة الس��������ياح باس��������تخدام 
وس��������ائط نقل مناس��������بة ومكيفة وامينة تحمل كل منها اسم الشركة 
او املكت��������ب او الوكالة باللغتني العربي��������ة واإلنكليزية وتزود بجهاز 
راديو ومكبرة صوت وصيدلية وان يكون س��������كن السياح وطعامهم 

في مرافق ومنشات سياحية مصنفة.
 ومع ازدياد عدد مكاتب السياحة والسفر والكثير منها ممن تمارس 

نش��������اطها دون اس��������تحصال االجازة املطلوبة وعدم توفر الش��������روط 
الالزمة العتبارها شركات او مكاتب للسياحة والسفر وعد االلتزام 
براحة املس��������افر خصوصا وانه��������ا تعلن عن برامج س��������ياحية وبعد 
السفر يفاجأ املس��������افر بعد االلتزام بالبرنامج املعلن عنه باإلضافة 
ال��������ى عدم وجود ضوابط في ما يتعلق باألس��������عار وااللتزام بها من 
قبل الش��������ركات السياحية وبعض تلك املكاتب وهمية وال عالقة لها 
بالسياحة والسفر وان املشرع العراقي قد نص على عقوبة الغرامة 
بح��������ق من يخالف أح��������كام قانون تنظيم ش��������ركات ومكاتب ووكاالت 
الس��������فر والس��������ياحة رقم 49 لس��������نة 1983 ونرى من الضروري إعادة 
النظر بالتش��������ريعات الت��������ي تتعلق بتنظيم أعمال مكاتب الس��������ياحة 
والس��������فر خصوصا مع كثرة الس��������ياح وذلك بتش��������ريع قانون جديد 
لتنظي��������م الش��������ركات واملكات��������ب الس��������ياحية وكذلك إع��������ادة النظر في 
التعليمات رقم 4 لس��������نة 1991 الن الضرورة تقتضي ذلك وان تكون 
هن��������اك رقابة واتخ��������اذ إج��������راءات قانونية بحق الش��������ركات واملكاتب 

السياحية التي تخالف القانون.

منى اخلليفاوي تسرد لـ"                       " تفاصيل خاصة عن التنظيم اإلرهابي وعائالت قياداته

زوجة نائب البغدادي: سكنت مع نساء "الخليفة" األربع
وتولى عقد قران ابنتي

بغداد / حيدر زوير

 

ف منى جاس��������م محمد  "زوجة الحجي" هكذا تعرَّ
الخليفاوي، املرأة التي كانت ضمن صفقة تبادل 
األس��������رى بني تنظيم داعش والجيش الحر ، وهي 
زوجة من كان يعرف ب�"حجي سمير" وهو "سمير 
عبد محمد الخليفاوي" أح��������د أكثر املقربني ألبي 
بكر البغدادي ونائبه واملس��������ؤول العسكري األول 

في التنظيم قبل أن يقتل عام 2013.
صّدق قاضي التحقيق املختص بقضايا اإلرهاب 
أقوال املتهمة "منى الخليفاوي" وأتاح ل�"القضاء" 
حض��������ور التحقي��������ق واالطالع عل��������ى إفادتها التي 
س��������ردت فيها كل ما تعرفه عن التنظيم اإلرهابي 
التنظي��������م  ف��������ي  متقدم��������ة  بقي��������ادات  وعالقته��������ا 

وبعائالتهم.
بدأت "منى " والتي تبلغ من العمر اثنني وأربعني 
س��������نة؛ وتنحدر من قضاء الخالدية في محافظة 
االنب��������ار، حديثها لقاض��������ي التحقي��������ق بأنها "في 
الع��������ام 1989 تزوج��������ت م��������ن اب��������ن عمه��������ا س��������مير 
الخيلف��������اوي وكان وقته��������ا ضابطا طي��������ارا برتبة 
رائد ضمن الجيش العراقي، وبقي في هذا السلك 
إلى سقوط النظام في العام 2003 حيث بلغ رتبة 

"عميد طيار".
تق��������ول الخليف��������اوي "انتمى زوج��������ي والذي صار 
)حجي س��������مير( إلى جماع��������ة التوحيد  يع��������رف ب�
والجهاد  في الش��������هور األولى التي تلت س��������قوط 
النظ��������ام وق��������ام بمجموع��������ة عملي��������ات إرهابية في 
مدينة الرمادي تم على أثرها اعتقاله مطلع العام 
2004 وسجن لدى القوات األميركية لثالثة أشهر 

فقط".

إرهابي "طيار"
بعد خروجه من الس��������جن �� تكمل منى- طلب منا أن 
ننتقل لقضاء الحبانية، وبالفعل ذهبنا وقضينا 
هناك خمس��������ة أش��������هر ومرة أخ��������رى ألق��������ت القوات 
االميركية القبض عليه بسبب استمراره باألعمال 
اإلرهابي��������ة، اضطررنا بعدها أن نعود أنا وأبنائي 
إلى قض��������اء الخالدية في الفت��������رة التي قضى فيها 

زوجي محكوميته والتي دامت أربع سنوات". 
وتضيف زوج��������ة اإلرهابي "بعد أن خرج )الحجي( 
-وتعن��������ي زوجها س��������مير الخليف��������اوي- بعد إكمال 
محكوميته، خرج بطريقة غير شرعية إلى سوريا 

وم��������ن ثم طلب من��������ا أن نلتح��������ق به، وعب��������ر الطرق 
الرسمية استطعنا الس��������فر وااللتحاق به، قضينا 
س��������تة أش��������هر في محافظة حلب ومن ثم عدنا إلى 

العراق".
"بعد عودتنا إلى الع��������راق �توضح منى- لم نقصد 
محافظ��������ة األنبار وذلك ألس��������باب تتعلق بمالحقة 
زوجي م��������ن قبل القوات األميركية والقوات األمنية 
العراقية، ولذا طلب منا أن نقصد بغداد وتحديدا 
ح��������ي "الغزالية" والذي لم يدم س��������كننا فيه أكثر من 
ش��������هرين ليطلب منا مرة أخرى �� زوجي �� أن ننتقل 

لقضاء الطارمية".

تنقالت مستمرة
وتكمل الخليفاوي "كذلك لم يدم سكننا طويال في 
قضاء الطارمية وكنا وتحت أمر من حجي سمير 
ننتق��������ل من بيت إل��������ى آخر داخل قض��������اء الطارمية 
وخارجه��������ا ف��������ي كل م��������رة، لم أك��������ن أعرف ف��������ي هذا 
الوق��������ت ماذا كان يعمل زوجي بالضبط لكن ما أنا 
متأك��������دة منه أنه كان ضم��������ن الجماعات اإلرهابية 
ويقوم��������ون آن��������ذاك بأعم��������ال إرهابية وهذا س��������بب 

تنقلنا املستمر".
"تسببت مالحقة زوجي من قبل القوات األمريكية 
والعراقية -تش��������رح منى-  في أن يسافر مرة أخرى 
إل��������ى س��������وريا، وطل��������ب من��������ا أن نع��������ود إل��������ى قضاء 
الخالدية، لم نره بع��������د ذلك حتى عام 2013 عندما 
طل��������ب مني أن أصطح��������ب األبناء وألتح��������ق به إلى 

سوريا مرة أخرى".

ف��������ور وصولنا إل��������ى األراض��������ي الس��������ورية قصدنا 
محافظ��������ة حل��������ب وتحديدا ح��������ي "الب��������اب"، كان قد 
هيئ لنا بيت للس��������كن هناك، وبعد أن سكّنا هناك 
بأيام جاء الشيخ أبو خالد ليشاركنا هو وزوجته 
وأبن��������اؤه البيت، و"أب��������و خالد" ه��������ي الكنية األولى 
ألب��������ي بكر البغ��������دادي زعيم تنظي��������م داعش. قضى 
البغدادي أكثر من ش��������هر معنا في هذا البيت ومن 
ثم انتقل إلى منطقة الريف العربي، تكش��������ف منى 

الخليفاوي.

مناصب رفيعة!
وتب��������ني "ان��������ه في ه��������ذا الوقت كان زوج��������ي من أكثر 
املقربني ألبي بكر البغدادي وكان يش��������غل منصب 
نائبه واملسؤول العسكري، وكان البغدادي يعتمد 
عليه بش��������كل كبير خاصة باملواضيع العس��������كرية 

كونه ضابطا ولديه خبرة في هذا املوضوع".
ف��������ي محافظ��������ة حل��������ب كان زوجي "حجي س��������مير" 
يتول��������ى مس��������ؤولية معس��������كر لتدري��������ب املقاتل��������ني 
األجانب والسوريني مّمن كانوا ينضمون لتنظيم 
داعش يعرف بمعس��������كر "الش��������يخ س��������ليمان" وكان 
ممن انضموا للتنظيم والتدريب في هذا املعسكر 

أبنائي الثالثة "أحمد ومحمد فائق".
"تقدم ف��������ي هذا الوق��������ت لخطبة ابنت��������ي "فاتن" أبو 
الحس��������ن –زاهر وهو أحد قي��������ادات التنظيم- وقام 
بعقد الق��������ران لهما أب��������و بكر البغ��������دادي في بيتنا 
بحل��������ب، وزاه��������ر كان يش��������غل منص��������ب املتح��������دث 
الرسمي باسم التنظيم قبل أن يشغل هذا املنصب 

أبو محمد العدناني"، كما تكشف. 
وفي نهاية ع��������ام 2013؛ اقتحمت قوات من الجيش 
الحر بيتنا في حلب، وطلبت من زوجي أن يس��������لم 
نفس��������ه لهم، على الرغم من أن��������ه كان يتمتع بعالقة 
وثيقة بهم وكان يتولى مس��������ؤولية فض النزاعات 
الت��������ي تح��������دث بينهم وب��������ني تنظيم داع��������ش والتي 
تسببت في ذلك الوقت بمقتل أكثر من 700 مقاتل 
من تنظيم داعش، إال أنه رفض تس��������ليم نفسه لهم 
حت��������ى صار الطرف��������ان يتبادالن التهدي��������دات داخل 

البيت".

مقتل زوجي
وبعد مش��������ادات حامية بينهما -تكمل منى- صار 
بينه��������م تب��������ادل للني��������ران وألن زوج��������ي كان يرتدي 
حزاما ناس��������فا حول جس��������ده ف��������ي أغل��������ب األوقات 
اس��������تطاع مقاتل��������و الجي��������ش الحر قتل��������ه بأكثر من 
عش��������رين إطالقة وتفّج��������ر حزامه الناس��������ف، وتمت 
إصابتي برصاص��������ة وكذلك ابني محمد الذي كان 

معنا في البيت نفسه".
وتتاب��������ع الخليف��������اوي الت��������ي تجلس أم��������ام محكمة 
التحقيق لتدوين إفادتها بتهمة اإلرهاب "اقتادنا 
مقاتل��������و الجيش الحر كأس��������رى إلى مكان ال أعرف 
أين يقع، لكنه خارج محافظة حلب وبقينا في هذا 
امل��������كان املهجور ملدة ثمانية أش��������هر، خضعنا فيها 
إل��������ى التحقيق من قبل أفراد تابعني للجيش الحر، 
وكان��������ت أغلب األس��������ئلة تدور حول أم��������كان تواجد 
قيادات تنظيم داعش وهوياته��������م". بعدها �� تؤكد 

من��������ى �� حصلت صفقة بني الجي��������ش الحر وتنظيم 
داعش، تم بموجبها تبادل أسرى للتنظيم مقابل 
تس��������ليم دبلوماس��������يني أترك كانوا محتجزين لدى 
التنظيم إلى الجيش الحر، وكنت أنا وأبني محمد 

ضمن من تم تبادلهم بهذه الصفقة".
"اقتادنا ش��������خص ينتمي للجيش الحر يدعى "أبو 
بكر الس��������وري" إلى تركيا وبس��������بب س��������وء حالتي 
الصحي��������ة أدخلن��������ي إل��������ى مستش��������فى ال أعرف في 
أي مدين��������ة يق��������ع، وبع��������د انته��������اء معالجتي حضر 
للمستشفى مجموعة من الرجال يرتدون املالبس 
الرس��������مية ونقلوني بسيارة إس��������عاف إلى منطقة 

غازي عنتاب" .
مكثنا في منطقة غازي عنتاب بضعة أيام �� تكمل 
منى �� وحضر األش��������خاص الذين يرتدون املالبس 
الرس��������مية ذاتهم ، وعبر طائرة نقلوني أنا وولدي 
محمد إل��������ى منطقة نائي��������ة على الح��������دود التركية 

السورية". 
في ه��������ذه املنطقة النائية �� تس��������تمر منى بالحديث 
���������� أس��������كنونا بمبنى يحتوي عل��������ى بعض األجهزة 
واألس��������ّرة الطبية رغم أن البناي��������ة ال تدل على أنها 
مستش��������فى، وأتضح أن امل��������كان لعالج الجرحى، إال 
أن��������ه على م��������دى مكوث��������ي فيه كنت أس��������مع أصوات 
تعذيب عب��������ر الض��������رب والصع��������ق الكهربائي، وال 
أعرف الجهة القائمة على التعذيب ومن هم الذين 

يتعرضون له".
وبع��������د أي��������ام م��������ن مكوثن��������ا � توضح من��������ى � حضر 
أش��������خاص ال أعرف هويتهم إال أن مظهرهم ال يدل 

أنه��������م من الجي��������ش الحر أو من أي م��������ن الجماعات 
املس��������لحة وص��������اروا يحقق��������ون مع��������ي وم��������ع ولدي 
محمد، وكانت أغلب األسئلة تدور حول دوري في 
تنظيم داعش وهل لدي منصب فيه وما هو دوري 
ومكانت��������ي، وكنت أكتف��������ي باإلجابة أن مكانتي من 

مكانة زوجي".
بعد أكثر من أس��������بوعني حضر األشخاص ذاتهم، 
ونقلونا إلى الحدود الس��������ورية وكان باستقبالنا 
ش��������خص يدعى "محم��������د حدود" لم أك��������ن أعرفه في 
بادئ األمر، إال أني اكتش��������فت بع��������د ذلك أنه عراقي 
الجنسية ويشغل منصب "والي" تلك املنطقة التي 
تقع على الح��������دود التركية والتي يس��������يطر عليها 

تنظيم داعش". 
وعب��������ر وس��������طاء ومراح��������ل متعددة -تش��������رح منى- 
انتقلنا بعد أن التحق��������ت بنا ابنتي فاتن وزوجها 
وقصدنا قض��������اء "البو كمال" في العراق وبس��������بب 
القصف من قب��������ل القوات العراقي��������ة اضطررنا إلى 
االنتقال إلى منطقة تدعى "الشعيطات" بمحافظة 
األنب��������ار ونزلنا ف��������ي بيت كبير تتجاوز مس��������احته 
األل��������ف مت��������ر مربع ويحت��������وي على ع��������دد كبير من 

الغرف".

رعاية خاصة
"في هذا البيت -تكش��������ف منى- ش��������اركتنا الس��������كن 
زوجات أبو بكر البغ��������دادي األربع وهن عراقيتان 
وواحدة من س��������وريا وأخرى شيشانية باإلضافة 
إلى أبنائه وأخواته وزوجات أخوانه وعدد آخر من 
زوجات القي��������ادات املتقدمة في التنظيم وأبنائهم، 
هذا بما يتعلق بالقس��������م الذي تس��������كنه النساء أما 
القس��������م اآلخر واملخصص للرجال فقد س��������كن إلى 
جنب ولدي محمد أبناء أبو بكر البغدادي وابناء 

آخرين لقيادات في التنظيم".
حضينا في هذا البيت -تؤكد منى- برعاية خاصة 
من قبل أبو بكر البغدادي وكان يرسل لنا األموال 
بالعملة األميركية، وكان يحضر للبيت شخص ال 
أعرف أسمه يطلب مني أن أزوده بكل احتياجاتي 
وأنه مكلف بتلبيتها بأمر من زعيم تنظيم داعش 
الذي كان يخبرني أن أبا بكر يبلغني الس��������الم في 

كل مرة ألتقيه". 
بعد ش��������هرين من مكوثنا، طلب منا مغادرة البيت 
���������� تكمل منى ���������� وعبر وس��������طاء ومراح��������ل متعددة 
وبس��������يارات "حم��������ل" قطعن��������ا مناط��������ق صحراوية 
وبمس��������ير دام ليومني وكان برفقت��������ي أبني محمد 
وابنت��������ي وأطفالهم��������ا، حت��������ى وصلنا إل��������ى منطقة 

يسكنها نازحون تعرف ب�"مخيمات الجدعة". 

مخيم الجدعة
تق��������ول الخليفاوي "في مخيمات الجدعة اتصلت 
بأخي وكان ال يزال يسكن قضاء الخالدية وطلبت 
منه أن يزودني بهويات "مزورة " كي نستعملها 
لدخول محافظة السليمانية التي قررت أن أنتقل 
للعيش واالس��������تقرار فيها، وبالفعل تم تزويدي 
بهذه الهوي��������ات من قبل أخي ال��������ذي أوصلها لي 

عبر وسيط في املخيمات التي كنا نسكنها".
توجهن��������ا جميع��������ا -تضيف منى- إل��������ى محافظة 
الس��������ليمانية وكان بحوزتن��������ا مبل��������غ م��������ن امل��������ال 
ال��������ذي يكفينا الس��������تئجار بي��������ت وتأثيثه وباقي 
املصروف��������ات املعيش��������ية، إال أن الق��������وات األمني��������ة 
اكتش��������فت أن الهويات م��������زورة ورفضت دخولنا 
إل��������ى املحافظ��������ة فاضطررنا أن نس��������كن في فندق 
خارج الس��������ليمانية، وبعد ليل��������ة واحدة اقتحمت 
قوات م��������ن األمن العراقي الفن��������دق وألقت القبض 

علينا".
وم��������ن جانبه، أكد قاضي التحقيق أن التحقيقات 
ما زالت مس��������تمرة مع من��������ى الخليفاوي وابنيها 
ومن ثم س��������تحال إل��������ى املحكم��������ة املختصة لتنال 

جزاءها وفق القانون العراقي.

■ حظت الخليفاوي برعاية خاصة من زعيم اإلرهاب كونها إحدى أهم نساء داعش

"بمنطقة الباب في 
محافظة حلب السورية 

انتقلنا للسكن مطلع 
2013 وبعدها بأيام 

جاء الشيخ أبو خالد 
ليشاركنا هو وزوجته 

وأبناؤه البيت، و"أبو 
خالد" هي الكنية األولى 
ألبي بكر البغدادي زعيم 

تنظيم داعش، قضى 
البغدادي أكثر من شهر 

معنا في هذا البيت ومن 
ثم انتقل إلى منطقة 

الريف العربي".

كنت ضمن صفقة تبادل األسرى بني تنظيم داعش واجليش احلر 

وألن زوجي كان يرتدي حزاما ناسفا حول جسده يف أغلب األوقات استطاع مقاتلو اجليش احلر قتله 
بأكرث من عشرين إطالقة وتفجري حزامه الناسف

تقدم أبو احلسن –زاهر خلطبة ابنتي "فاتن" وقام بعقد القران لهما أبو بكر البغدادي يف بيتنا بحلب، وزاهر 
كان يشغل منصب املتحدث الرسمي باسم التنظيم قبل أن يشغل هذا املنصب أبو حممد العدناين
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3ملف خاص
حمكمة حتقيق الكرخ صدقت اعرتافاته

"أبو موس".. مجرم سادي يسرد تفاصيل خطفه 
ألطفال من اجل اغتصابهم وتعذيبهم

دعاوى االستمالك تسجل ندرة 
في المحاكم بسبب الحالة االقتصادية للبالد

بغداد / عالء محمد

أدن��������ى  االس��������تمالك  دع��������اوى  تس��������ّجل 
مستوياتها بس��������بب الحالة االقتصادية 
للدولة وانشغالها بالحرب ضد اإلرهاب، 
بحس��������ب قضاة متخصص��������ني بالقانون 

املدني.
"القض��������اء" ش��������رح  إل��������ى  وف��������ي أحادي��������ث 
القضاة ماهية دعوى االستمالك وكيفية 
اتها، فيما فّصلوا أنواع  إقامتها وإجراء
االس��������تمالك وفيم��������ا إذا م��������ا كان يحتاج 

قانونه إلى تدخل تشريعي.
إن  الكنان��������ي  القاض��������ي ضي��������اء  ويق��������ول 
"الدس��������تور العراق��������ي لس��������نة 2005 ضمن 
امللكي��������ة الخاص��������ة من خ��������الل امل��������ادة 23 
من��������ه وهي )امللكي��������ة الخاص��������ة مصونة( 
وال يج��������وز نزعه��������ا إال ألغ��������راض املنفعة 
العام��������ة ولقاء تعويض ع��������ادل وبموجب 

القانون".
وعن تعريف االستمالك يضيف الكناني 
أن "االستمالك لم يرد بشأنه تعريف في 
قانون االس��������تمالك النافذ رقم 12 لس��������نة 
1981 على عكس القانون السابق رقم 54 
لس��������نة 1970 والذي عرفه بأنه طلب يقدم 
من قبل )املس��������تملك( نزع ملكية عقار او 
الحق��������وق املتعلقة به بالنف��������ع العام لقاء 

تعويض عادل".
واش��������ار الى ان "طلب االستمالك ال يمكن 
ان يق��������دم م��������ن قب��������ل الش��������خص الطبيعي 
)األفراد( وال الشخص املعنوي )االهلي( 
بل يقام من قب��������ل دوائر الدولة بمختلف 

أشكالها".

إقامة الدعوى
من جانبها توضح القاضية اميلة مفرود 
عب��������ود أن "إقامة دعوى )االس��������تمالك( من 
اختص��������اص محكم��������ة الب��������داءة الت��������ي يتم 

التقدي��������م فيها على اس��������تمالك اي عقار او 
جزء منه ألغراض تنفيذ مشاريع، ويكون 
ذلك بان يقدم املس��������تملك طلبا ألي محكمة 
ب��������داءة ضمن موقع العقار يتضمن الطلب 
تأيي��������دا بع��������دم وجود مان��������ع تخطيطي او 

قانوني من االستمالك".   
وتكمل مفرود "يجب أن يرفق مع عريضة 
الطل��������ب نس��������خة من آخ��������ر قي��������د للعقار مع 
خارط��������ة مصدقة مؤش��������ر عليها املس��������احة 
تقدي��������م  وكذل��������ك  اس��������تمالكها  املطل��������وب 
البيان��������ات الخاصة باملطلوب االس��������تمالك 
منه��������م اي مالك��������ي العق��������ار وعناوينهم او 
عن��������وان احدهم على االق��������ل وبعد ذلك يتم 
تس��������جيل الطلب م��������ن قبل املحكم��������ة ويتم 
تحدي��������د موع��������د للنظ��������ر في الطل��������ب خالل 

عشرة ايام".
أما إذا كان املس��������تملك من��������ه أكثر من واحد 
او كان بينهم متوفى تؤكد مفرود "يجوز 
للمحكم��������ة تبليغ احدهم ودع��������وة الباقني 
عن طريق اإلعالن بصحيفة محلية يومية 
واحدة بموجب أسمائهم الواردة في آخر 
سجل للعقار ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء 

كافة وورثة املتوفني منهم".

تقدير التعويض
وفي الخطوة الالحقة يتم تقدير القيمة 
املالي��������ة للعقار املراد اس��������تمالكه لغرض 

تعويض صاحبها، عبر هيئة خاصة.
القاض��������ي ضي��������اء الكنان��������ي يوضح ذلك 
ب��������أن "الهيئة تتكون م��������ن قاضي محكمة 
الب��������داءة وعضوية كل م��������ن رئيس دائرة 
التسجيل العقاري أو من ينوب عنه من 
معاونيه وبحضور ممثل عن املستملك 
وممثل عن املس��������تملك منه ف��������ان تعددوا 
ول��������م يتفقوا عل��������ى انتخاب م��������ن يمثلهم 
او كان بعضه��������م غائبا فتق��������وم املحكمة 
بتنصيب خبراء قضائيني عنهم لغرض 

تقدي��������ر قيمة العق��������ار لتعويض صاحبه 
ونقل ملكيته".

أنواع االستمالك
ويت��������م تقس��������يم االس��������تمالك إل��������ى ثالثة 
أنواع بحس��������ب م��������ا تحدث ب��������ه القضاة. 
النوع األول ه��������و الرضائي، ويكون هذا 
االستمالك بناء على اتفاق الطرفني وهم 
طالب االستمالك وصاحب العقار، واذا 
كان العقار ش��������ائعا وجب موافقة جميع 
الش��������ركاء على هذا االس��������تمالك ويكون 

مقابل مبلغ مالي يتفق عليه الطرفان.
اإلداري،  االس��������تمالك  الثان��������ي  الن��������وع 
فهو بحس��������ب القاض��������ي الكناني "عندما 
يكون العق��������ار أو الحق العيني املطلوب 
اس��������تمالكه عائدا للدولة )عدا األوقاف( 
باتف��������اق  هن��������ا  التعوي��������ض  ويتح��������دد 
الطرفني أي يكون هنا املس��������تملك دائرة 
من دوائر الدولة واملس��������تملك منه أيضا 
أحد دوائر الدول��������ة ويتحدد التعويض 
حس��������ب االتفاق بني الطرف��������ني، أما اذا لم 
يتفقا فان الوزير املختص يفصل بذلك 

)أي اذا كانا من الوزارة نفسها(".
ويضيف الكناني "أما إذا كان املستملك 
دائرة من دوائر الدولة كان تكون )وزارة 
الداخلية( واملس��������تملك منه أيضًا دائرة 
م��������ن دوائ��������ر الدول��������ة كان تك��������ون )وزارة 
الصح��������ة( ف��������ان مجلس ال��������وزراء يفصل 

بذلك".
بينما الن��������وع الثالث وهو االس��������تمالك 
القضائي، فتبني القاضية اميلة مفرود 
بأنه "يكون بموجب الطلب الذي يقدم من 
قبل احد دوائر الدولة إلى محكمة املحل 
الذي يق��������ع فيه العقار املراد اس��������تمالكه 
كال أو جزءًا يحدد فيه املساحة املطلوب 
اس��������تمالكها وموقعها واسم املالكني او 

الحائزين".

إلغاء االستمالك
ويوضح القاضي الكناني ان "للمستملك 
من��������ه الح��������ق ف��������ي إقام��������ة دع��������وى إلغ��������اء 
االستمالك اذا لم يتم اداء بدل االستمالك 
في املحكمة خالل 3 أش��������هر من اكتس��������اب 
الق��������رار الدرجة القطعي��������ة وبعد مضي 10 
أي��������ام من توجيه إنذار من املس��������تملك منه 
الى املس��������تملك )الدول��������ة( ويطالبه بمبلغ 

التعويض".
ويشير القاضي هنا الى ان "املشرع وضع 
هذا النص حفاظا على حقوق املس��������تملك 
من��������ه الحتمال ارتف��������اع أس��������عار العقارات 
او انخف��������اض قيمة بدل االس��������تمالك وان 
الق��������رارات التي تصدر من محكمة البداءة 
بخص��������وص طل��������ب االس��������تمالك خاضعة 
للطعن تمييزا امام محكمة االس��������تئناف 
املختص��������ة بصفته��������ا التمييزي��������ة وتكون 
مدة الطعن خالل مدة 15 يوما من تاريخ 

صدور القرار".
وعن قضايا االس��������تمالك في الوقت الراهن 
أفاد بتراجعها وقلتها عازيا الس��������بب إلى 
"الظ��������روف االقتصادي��������ة وانش��������غال الدولة 
بمحارب��������ة اإلرهاب"، الفتا إلى أن "الدعاوى 

حاليا قليلة وفي ادنى مستوى لها".
وعّم��������ا اذا كان قان��������ون االس��������تمالك يحتاج 
ال��������ى تدخل تش��������ريعي أوض��������ح الكناني ان 
"مجلس القضاء األعلى والقضاة العاملني 
فيه قدموا الكثير من املشاريع والدراسات 
إلص��������دار تش��������ريعات جدي��������دة بخصوص 
قانون االستمالك"، مشيرا إلى أن "محكمة 
التميي��������ز املوق��������رة ومحاك��������م االس��������تئناف 
بصفته��������ا التمييزي��������ة قد اص��������درت الكثير 
من الق��������رارات التمييزية التي تمثل مبادئ 
قضائية منصفة وعادلة غطت ما يش��������وب 
بعض النواقص في التش��������ريعات الحالية 
مما يحفظ التوازن بني حق امللكية لألفراد 

وتحقيق املصلحة العامة والنفع العام".

بغداد / حيدر زوير 

رغ��������م  أن��������ه ف��������ي ذروة عم��������ر 
-الثانية والثالثني  الش��������باب 
من العم��������ر-  لكن لن يرى من 
يلتقيه إال موس��������ه وساديته 
رد  الس��������وداء،  وش��������هوته 
بكلم��������ات متناث��������رة ال تفه��������م 
معانيه��������ا عل��������ى صرخ��������ة أم 
إحدى ضحاياه عند قالت له 
بصوت عال: "ليش بس َكلي 
لي��������ش!؟" ال تج��������د محال تقف 
عين��������اه عنده وهك��������ذا رقبته 
الت��������ي تب��������رز عليه��������ا أوردته 
أعصاب��������ه،  تصل��������ب  بس��������بب 
املج��������رم ال��������ذي ص��������ار يعرف 

بشكل واسع ب�"أبو موس".
التحقيق  محكم��������ة  صدق��������ت 
الكرخ  اس��������تئناف بغداد  في 
باالعتراف أقوال املتهم الذي 
صار يعرف بش��������كل واس��������ع 
ب�"أبو موس" وس��������مح قاضي 
أن  ل�"القض��������اء"  التحقي��������ق 

تحضر التحقيق.
ل��������م ينك��������ر "أب��������و م��������وس" أي 
تهمة نسبت إليه؛ وبرغم أن 
قاض��������ي التحقيق س��������أله هل 
أجبرت على ق��������ول أدليت به 
بإفادت��������ك أجابه بالنفي و أن 
كل م��������ا قاله حصل بالفعل و 
صار يتح��������دث بتفاصيل كل 
جريمة بعد أن طلب القاضي 

منه أن يسرد ما حدث.
قال " أبو موس" : " قبل شهر 
رمض��������ان املاض��������ي بأي��������ام و 
حينما كنت في احد شوارع 
ح��������ي الغزالية رأي��������ت طفلني 
"بنت وصبي"  تحدثت لهما 
بحجة أن��������ي صديق أبوهما 
وطلب��������ت منهما أن يرافقاني 
ك��������ي اش��������تري لهم��������ا بع��������ض 
األشياء وأوصلهما بعد ذلك 
إلى البيت وبالفعل رافقاني.

وأضاف " اصطحبتهما إلى 
مبن��������ى غي��������ر مكتم��������ل البناء 
"هيكل" بالق��������رب من املنطقة 
فع��������ل  مارس��������ت  الس��������كنية 

اللواطة م��������ع الصبي، وبهذا 
الوق��������ت هرب��������ت البن��������ت م��������ن 
املكان تركته��������ا تغادر املبنى 
ولم ألح��������ق بها وبقيت أكمل 
م��������ا فعله م��������ع الصب��������ي إلى 
أن أكمل��������ت و قم��������ت بجرحه 
بمنطقة الدبر بموس حالقة 

احمله معي".
وبعد ه��������ذه الحادث��������ة بأيام 
يكم��������ل "أبو م��������وس" وعندما 
كن��������ت أتجول ب��������ذات املنطقة 
���������� الغزالية����������� رأي��������ت بنتني لم 
العاشرة،  أعمارهن  تتجاوز 
وكن  إقناعه��������ن  اس��������تطاعت 
يرافقان��������ي  ب��������أن  ش��������قيقات 
لش��������راء كل م��������ا يرغبان به، و 

توجه��������ت به��������ن إل��������ى منطقة 
الهي��������اكل القريبة من املنطقة 

السكنية".
يكش��������ف -أبو موس- حاولت 
الفتي��������ات اله��������روب بمج��������رد 
وصولنا إل��������ى املبنى لكنني 
بخل��������ع  وقم��������ت  منعته��������ن 
مالبسهن سوية و تخبئتها، 
بمواقعته��������ن  وهمم��������ت 
س��������وية بعد أحكام قبضتي 
وبمج��������رد  بالق��������وة  عليه��������ن 
أخرج��������ت  كذل��������ك  انتهائ��������ي 
من جيبي  الحالق��������ة"  "موس 
املكان  ب��������ه بنفس  ألجرحهن 
ال��������ذي جرح��������ت ب��������ه الصبي 

السابق".

يس��������تمر   ���������� أخ��������رى  وم��������رة 
م��������وس بإكم��������ال أفادته  "أبو 
لقاض��������ي التحقي��������ق ����������� وبعد 
أي��������ام وحينم��������ا كنت في حي 
الش��������علة رأيت بنتا تمش��������ي 
و  الش��������ارع،  ف��������ي  لوحده��������ا 
نجح��������ت باصطحابها معي 
ول��������م أكن أع��������رف إل��������ى مكان 
أقصده ووجدت في طريقي 
مبن��������ى غير مكتم��������ل "عمارة 

تجارية" فأدخلتها إليها".
كن��������ت أظن أن املبنى خال من 
السكان " يوضح أبو موس" 
و فور مواقعتي للفتاة قامت 
وأتضح  والص��������راخ  بالبكاء 
كان��������ت  عائ��������الت  هنال��������ك  أن 

تسكن بأحد أجزاء البناية و 
باتجاهنا  يهرولون  صاروا 
و كادوا أن يمسكوا بي لوال 

نجاحي بالفرار". 
"وف��������ي الحي الس��������كني ذاته �� 
يكمل أبو موس �� اس��������تطعت 
مرة أخرى اختطاف بنت لم 
تتجاوز السادسة من العمر 
بالش��������ارع،  تمش��������ي  كان��������ت 
واقتدتها إلى مبنى يحتوي 
على مخازن للبضائع وقمت 
بمواقعتها و مرة أخرى بعد 
أن أكمل��������ت قم��������ت بجرحه��������ا 

باملوس".
وأج��������اب "أب��������و م��������وس" على 
س��������ؤال القاض��������ي: ك��������م م��������رة 

فعلت ه��������ذه الجريمة؟ أجاب 
"فعلتها أحدى عش��������رة مرة ؛ 
و جميع قصصهن يتشابهن 
بأخذ فتيات أو الصبيان من 
الشارع إلى مناطق مختلفة 
رغم  بالغصب  ومواقعته��������م 
الت��������ي  الجس��������دية  األض��������رار 

كانت تلحق ِبهم".
قاض��������ي  أك��������د  جانب��������ه  م��������ن 
اس��������تئناف  ف��������ي  التحقي��������ق 
بغ��������داد الكرخ أن "املجرم كان 
بالس��������جن  محكوما س��������ابقا 
املؤب��������د إال أن��������ه أف��������رج عن��������ه 
لشموله بقانون العفو العام 
الذي ش��������رعه مجلس النواب 

العراقي مؤخرا".

■ مبنى رئاسة استئناف الكرخ في بغداد.. عدسة/ محمد سامي

قضاة يشرحون االستمالك وأنواعه
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محددات إفراز المساكن المنفردة.. 
دعوة إلعادة النظر

رب��������ع قرن مضى على تش��������ريع ق��������رار مجلس قيادة الث��������ورة املنحل رقم ٨٥٠ لس��������نة ١٩٧٩ 
وبموحبه تم تحديد الحد األدنى إلفراز الوحدات السكنية املنفردة  في املناطق السكنية 
املحددة في التصميم األساس��������ي ملراكز امل��������دن في املحافظات واألقضية والنواحي، حيث 
اوجب ان يكون الحد األدنى إلفراز الوحدة السكنية في مركز املحافظة بما ال يقل عن ٢٠٠ 
متر مربع وبمس��������احة ال تقل عن ٢٥٠ مترا مربعا في مركز القضاء  وبمساحة ال تقل عن 

٣٠٠ متر مربع في مركز الناحية. 
وبنظره تأملية في هذا القرار وانطالقا من القاعدة الفقهية القائلة )ال ينكر تغير األحكام 
بتغير األزمان(، وكل ذلك من مبدأ الحاجة اليومية التي توجب إعادة النظر في التشريع 
القديم حيثما أصبح ال يلبي هذه الحاجة بل وأحيانا يتحول الى عبء ثقيل يثقل كاهل 
املواطن والذي وهو املستهدف االول واألخير من كل تشريع ، الن الفرض هو انه قد شرع 

لتلبية حاجاته الحياتية تيسيرا لها وضبطا لعالقته باملجتمع. 
 نقول: لقد صدر هذا التش��������ريع في ظروف كانت تقتضي صدوره حس��������بما دار في خلد 
املش��������رع في حينه آخذا بنظر االعتبار الطبيعة التكوينية للمجتمع العراقي س��������واء من 
حيث عدد نفوس��������ه او من حيث الوضع االقتصادي للفرد ناهيك حركة التطور املحدودة 
التي كانت س��������ائدة وقت تش��������ريعه، ولكن مم��������ا ال يخفى على احد ، ان��������ه وبعد عام ٢٠٠٣ 
ش��������هد العراق تحوال كبيرا وانفتاحا على مس��������توى األصعدة كاف��������ة ومنها االقتصادية 
واالجتماعي��������ة على وجه الخصوص جريًا مع حرك��������ة املجتمعات االخرى املجاورة منها 
وغير املجاورة إقليميا، وقد انعكس ذلك بش��������كل واضح من خالل تصاعد الخط البياني 
ألع��������داد أف��������راد املجتم��������ع، وبمعنى اكثر دق��������ة، ما يع��������رف بمصطلح  االنفجار الس��������كاني 
واالنش��������طار العددي للعائل��������ة الواحدة ناهيك عن تنوع في الدخ��������ل اليومي للفرد والذي 
أتاح لها هذا االزدياد في عدد أفرادها بالزواج ومن ثم اإلنجاب وينسحب ذلك على وجه 
الخصوص على الفرد الذي كان مصنفا ضمن الطبقتني الفقيرة واملتوس��������طة ، الس��������يما 

وأنهما الطبقتان السائدتان في املجتمع العراقي حاليًا.
كل ذل��������ك ألقى بظالله على طبيعة الوحدة الس��������كنية التي تش��������غلها ه��������ذه العائلة ووفقا 
للتش��������ريع املتقدم فقد بات من املحال السكن تحت سقف واحد ضمن مساحة من االرض 
محدودة جدا وال تلبي الحد األدنى من ظروف معيشتها اليومية وضمن مستوى الئق، 
االمر الذي يوجب وبش��������كل حتمي ان يس��������تقل أفرادها بوحدات س��������كنية مس��������تقلة تالئم 

وضعها املستجد.
 وعلى هذا األس��������اس فقد بات معروفا ، بل وأصبح من املس��������لمات الواقعية ان عموم هذه 
الطبقات االجتماعية صارت مجبرة على مخالفة إرادة املشرع وفق تشريعه املذكور آنفا 
وعمدت الى ش��������راء مس��������احات تقل عن الحدود  الدنيا لإلفراز الت��������ي حددها القرار األنف 
الذك��������ر لتص��������ل الى حد ١٠٠ متر مربع ب��������ل وأقل من ذلك في حاالت معينة لتنش��������أ عليها 
وحده س��������كنية ضمن إمكانياتها املحدودة لتلم تحت س��������قفها شتات العائلة، وال خيار 
لديها بغير ذلك ، بل ان هذا الوضع لم يكن وليدا ملرحلة ما بعد عام ٢٠٠٣ بل  ان بوادرها 
بدأت قبل ذلك ومنذ عهد التس��������عينات، ورغم األصوات التي نادت بإعادة النظر في هذا 
التشريع في حينها اال انه لم يتم االلتفات لها بدعوى املحافظة على التصميم األساسي 

ملراكز املدن.
ولكن امام هذه الحاجة امللحة للمواطن بل واملتزايدة يوما بعد آخر، فقد بات لزاما على 
املشرع ووفقا لوجه نظرنا ان يتم إخضاع هذا الطرح الى الدراسة العملية الجادة، ومن 
ثم الخروج بنتائج إيجابية تخدم الشرائح املستهدفة من التشريع كما أسلفنا، وباتجاه 
خف��������ض الحد األدن��������ى إلفراز الوحدة الس��������كنية في مراك��������ز املدن بما يت��������الءم مع الزحف 
السكاني املتزايد ، بل ان ما يثير االستغراب ، هو ان سياسة الدولة تدفع باتجاه التوسع 
في املش��������اريع االس��������تثمارية ومنها االس��������تثمار في مجال بناء الوحدات السكنية واطئة 
الكلفة لتخدم اكبر شريحة في املجتمع ، وعلى هذا األساس شرع قانون االستثمار رقم 
١٣ لس��������نة ٢٠٠٦ اال انها مازالت عاجزة عن إيجاد حل تشريعي في مواجهة قرار الحدود 
الدنيا لألفراد آنفي الذكر حيث يقف هذا القرار حائال دون املضي باي مشروع استثماري 
حقيقي يخدم هذه الفئات من املجتمع، ناهيك عن املشكالت اليومية التي تعج بها املحاكم 

الناتجة عن امللكية الش��������ائعة وما ينتج عنها من نزاعات 
لها اول وليس لها آخر سببها اشتراك أكثر من شخص 
في ملكية الوحدة السكنية التي تم إحداث الدور عليها 
خالفا ملنطوق اجازة البناء او بدون االستحصال على 
اج��������ازة البناء اص��������ال المتناع دائ��������رة البلدية املختصة 
من منحها لعدم توفر ش��������روطها ومنها كون مس��������احة 
الوحدة السكنية دون الحد األدنى املقرر قانونا وكذلك 
تعذر الحصول على موافقة الشريك اآلخر على الشيوع 
في منح اإلجازة.. إنها دعوة جادة إلعادة النظر في هذا 

القاضي حاتم جبار الغريريالتشريع.

بغداد/ غسان مرزة

سجلت إحصائيات التقرير اإلحصائي الفصلي للفصل األول لسنة 2018 الصادرة 
من دائرة العالقات العامة والش��������ؤون القانونية )قس��������م التخطيط واإلحصاء( في 
مجلس القض��������اء األعلى تزايدا الفتا في عقود الزواج في عموم البالد خالل 2018 

مقارنة باألعوام املاضية.
وبحسب اإلحصائية فان محاكم العراق كافة سجلت خالل النصف األول من هذا 

العام )76698( حالة زواج و)15526( حجج تسجيل زواج. 
وأوضحت اإلحصائية أن "بغداد بجانبي الكرخ والرصافة حلت في املرتبة األولى 
مقارنة ببقية املحافظات من خالل تس��������جيل محاكم العاصمة )11465( حالة زواج 
في جانب الرصافة و)8314( حالة زواج في الكرخ بينما س��������جلت استئناف املثنى 
االتحادية أقل نس��������بة عقود للزواج ب� ) 1903 ( حاالت زواج خالل األش��������هر الثالثة 

األولى من العام الحالي".
وبينت اإلحصائية ان مجمل القسامات لكافة محاكم العراق في الفصل األول لسنة 
2018 بل��������غ )23508( وذكرت اإلحصائي��������ة ان بغداد بجانبي الكرخ والرصافة حلت 
في املرتبة األولى مقارنة ببقية املحافظات من خالل تس��������جيل محاكم العاصمة ) 

3269 ( قساما في جانب الرصافة و) 2728( قساما في الكرخ .
وأب��������رزت األحصائية )810( حالة تخارج خ��������الل النصف األول من هذا العام لكافة 
محاك��������م العراق وذكرت اإلحصائية ان بغداد بجانب��������ي الكرخ والرصافة حلت في 
املرتبة األولى مقارنة ببقية املحافظات من خالل تسجيل محاكم العاصمة )168( 

حالة تخارج في جانب الرصافة و) 212( حالة في الكرخ.
وأوضح��������ت اإلحصائية أن ح��������االت الوصاية بلغ��������ت )6805( حال��������ة لكافة محاكم 
العراق في الفصل األول لس��������نة 2018، مشيرة إلى تصدر محكمة استئناف نينوى 
 )928 ( )1050( حالة وصاية تلتها بغداد بجانبي الكرخ والرصافة ب� االتحادي��������ة ب�

في جانب الرصافة و) 592( في الكرخ. 
وكشفت اإلحصائية عن )2193( حالة أذن بالزواج سجلت خالل النصف األول من 

هذا العام لكافة محاكم العراق.
) 404( حاالت أذن بالزواج تلتها  وتصدرت محكمة استئناف البصرة االتحادية ب�
 )80( اس��������تئناف كربالء االتحادية ب� )345( حالة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة ب�

في جانب الرصافة و)88( في الكرخ.
م��������ن جانبه��������ا علقت مدير البح��������ث االجتماعي انعام صاحب س��������لمان  في تعقيب 
له��������ا عن  ح��������االت اإلذن بال��������زواج أن "هناك نوعني من اإلذن بال��������زواج األول يخص 

القاصرات والثاني يختص باألذن بالزواج الثاني".
وأفادت بأن "مكاتب البحث االجتماعي تردها الكثير من حاالت تزويج القاصرات 
يتضح أنهن غير مدركات ملاهية الزواج آو املسؤولية ويقوم  مكاتب البحث بشرح 
وتفصيل املس��������وؤليات  لهن ولذويهن والكثير من ح��������االت الزواج تم تأجيلها او 

إبطالها".
وفي ما يخص حاالت اإلذن للزوجة الثانية تقول صاحب "يشترط موافقة الزوجة 
األولى بعضهن عند التبليغ يكن لديهن علم ومتقبلة والبعض اآلخر رافضة وفي 
ه��������ذه الحالة يمكنها رفع دع��������وى في محكمة الجنح التي غالبا ما تقضي بعقوبة 

)غرامة بسيطة( وليس كلهن يرفعن دعوى تتقبل األمر على مضض".

أكثر من 76 ألف عقد زواج 
خالل ثالثة أشهر في العراق



حوار خاص

أجرى الحوار / حيدر زوير

* يف �لبدء نريد �أن نتعرف على هيكلية 
حمكمة �جلنايات يف �لب�سرة ال�سيما 

�أن �ملدينة كبرية، فكم عدد �لهيئات ومم 
تتكون هذه �ملحكمة؟

- محكمة جنايات البصرة تتكون من هيئتني 
االولى تتألف من ثالثة قضاة ضمنهم رئيس 
املحكمة والثاني��������ة أيض��������ا، وان الهيئة االولى 
تختص بنظ��������ر الدعاوى الجزائي��������ة في داخل 
مدينة البص��������رة، أما الثاني��������ة فتختص بنظر 
الدع��������اوى الجزائي��������ة في األقضي��������ة والنواحي 

التابعة إلى املحافظة. 

* هل �الأعد�د �سو�ء يف �لتحقيق 
و�جلنايات على م�ستوى �لق�ساة و�لكو�در 

�لعاملة معهم كافية لتحقيق حقوق 
�لتقا�سي يف �ملدينة؟

- بخصوص أعداد القضاة والكوادر العاملة 
في محكم��������ة التحقي��������ق والجناي��������ات فإنها 
لم ت��������زل غير كافية بس��������بب كث��������رة الدعاوى 
التحقي��������ق ومحاك��������م  قب��������ل  م��������ن  املنظ��������ورة 
الجنايات، حيث تصل أعداد الش��������كاوى في 
محاكم التحقيق الى اآلالف وما يحال منها 
ال��������ى الجنايات تصل إلى م��������ا يقارب األلفي 

دعوى جزائية.

* ما هو �سبب �لنق�ص بر�أيك؟
- س��������بب قل��������ة أع��������داد القضاة هو قل��������ة الطالب 
املعه��������د القضائي املتخرج��������ني حديثا وفي ما 
يخ��������ص املوظف��������ني وقلتهم فبس��������بب عدم فتح 
باب التعيين��������ات في الس��������نوات األخيرة لعدم 

وجود التخصيصات في موازنة الدولة.

*  ن�سمع عن �أحكام تخت�ص بق�سايا 
�الإرهاب يف حمكمتكم؛ برغم �ن �لب�سرة 
لي�ست من �ملدن �لتي تن�سط فيها جماعات 

�إرهابية؟
- بخص��������وص االح��������كام التي ص��������درت بحق 
املتهم��������ني ع��������ن الجرائ��������م االرهابي��������ة الت��������ي 
حصل��������ت في مدين��������ة البصرة ن��������ود ان نبني 
ان مدين��������ة البص��������رة تعرض��������ت ال��������ى العديد 
م��������ن التفجي��������رات االرهابي��������ة ف��������ي االع��������وام 
2005،2006 و2007 وراح ضحيته��������ا العديد 
م��������ن املواطن��������ني األبرياء، وت��������م القبض على 
العدي��������د م��������ن املتهم��������ني وص��������درت االحكام 
بحقهم باإلعدام او السجن املؤبد وتبني من 
خالل التحقيقات ان املتهمني كانوا ينتمون 
الى تنظيم القاعدة سابقا وبعد ذلك انتموا 
ال��������ى تنظيم داعش بعد ع��������ام 2014، ولديهم 
خالي��������ا إرهابي��������ة نائمة في البص��������رة اال انه 
خ��������الل الفت��������رة األخي��������رة تالش��������ى خطر تلك 

الخاليا.
إضافة إلى ذلك، تم نقل العديد من املتهمني 
قبل س��������نة ممن ارتكب��������وا جرائم إرهابية في 
مدن املوصل وصالح الدين وديالى واالنبار 
الى مدينة البصرة بواسطة مجلس القضاء 
األعلى بعد تده��������ور الوضع األمني في تلك 
امل��������دن مع األوراق التحقيقي��������ة الخاصة بهم 
وتم إج��������راء محاكمتهم في محكمة جنايات 

البصرة وصدرت األحكام بحقهم.

* �لعمليات �الإرهابية �لتي ح�سلت يف 
�لب�سرة �سابقا ونظرمت دعاو�ها من �أين 

ي�سل �لقائمون عليها للمدينة؟
- بالنس��������بة لكيفي��������ة وصول املتهم��������ني ملدينة 
البصرة وقيامهم بارت��������كاب عمليات فقد ورد 
باعترافات املتهمني أثناء التحقيق معهم بان 
لديه��������م صالت قرابة او صداقة مع أش��������خاص 
متعاونني لهم في مدينة البصرة، وان اغلبهم 
م��������ن األنب��������ار او املوص��������ل حي��������ث يق��������وم هؤالء 
بإيوائه��������م ف��������ي مضاف��������ات وتقديم املس��������اعدة 

واالشتراك معهم بارتكاب أعمال إرهابية.

* حذرت جهات غري ر�سمية من �أن د�ع�ص 
قد ينتقل باأفر�ده �إىل مدن جنوبية هل 

ت�ساركونهم هذه �خل�سية ؟
- نش��������اطر ه��������ذا ال��������رأي فه��������ذه امل��������دن حيوية 
الس��������يما البصرة، وفي الوقت نفس��������ه تعاني 
م��������ن ضعف األجهزة األمنية االس��������تخباراتية 
وقل��������ة الدعم املادي املقدم له��������ا، إضافة إلى أن 
اغلب املنتس��������بني ال��������ى األجه��������زة األمنية غير 
مؤهلني وغير مهني��������ني واغلبهم ال يحملون 
أي شهادات دراسية والبعض منهم ينتمون 
ال��������ى جهات وأحزاب سياس��������ية، كما أن هناك 
قل��������ة في أعداد قوات الجيش في املدينة وعدم 
تجهيز السيطرات واملنافذ الحدودية بأجهزة 
كشف متفجرات حديثة ما يسهل دخول هذه 
األسلحة الى املدن، فمازال التفتيش )البدائي( 
اليدوي للس��������يارات واألفراد في الس��������يطرات 
والط��������رق الخارجية قائما ما أدى الى العديد 
م��������ن الخروق��������ات األمنية ومنها م��������ا حدث في 
تفجير مطعم ف��������دك وقتل العديد من األبرياء 
م��������ن قب��������ل اإلرهابي��������ني عل��������ى طري��������ق بصرة- 
ناصري��������ة إذ اثبتت التحقيقات وبعد القبض 
على بعض املتهمني بأنهم تقدموا عن طريق 

صحراء السماوة بواسطة عجالت.

* تن�سط �أ�سناف متعددة من �جلرمية يف 
�ملدن �جلنوبية �أكرث من غريها و��سمح لنا 
�ن نبد�أ من جرمية �ملخدر�ت مب�ستوياتها 

�ملتعددة، هل ت�سارك �لر�أي �لقائل �ن 
هنالك م�سكلة كبرية تكمن يف قانون 

مكافحة �ملخدر�ت؟
- بالنسبة لجريمة املخدرات فنرى ان املشكلة 
ال تكم��������ن ف��������ي قان��������ون مكافحة املخ��������درات بل 
العك��������س حيث نص في امل��������ادة 28 منه على ان 
يعاق��������ب بالس��������جن املؤبد او املؤق��������ت وبغرامة 
ال تقل عن عش��������رة ماليني دين��������ار وال تزيد عن 
ثالث��������ني ملي��������ون دين��������ار كل من ح��������از أو أحرز 
أو اش��������ترى أو ب��������اع أو تملك م��������واد مخدرة أو 
مؤثرات عقلية أو س��������الئف كيميائية أو نباتا 
من النبات��������ات التي تنتج عنه��������ا مواد مخدرة 
أو مؤث��������رات عقلية أو س��������لمها أو تس��������لمها أو 
نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها 
بأية صفة كانت أو توس��������ط في ش��������يء من ذلك 
بقصد االتجار فيها بأية صورة وذلك في غير 

األحوال التي أجازها القانون.

* هل من عقوبات �أخرى ؟
- نص��������ت امل��������ادة 32 من��������ه عل��������ى أن )يعاق��������ب 
بالحب��������س م��������دة ال تقل عن س��������نة واحدة وال 
تزيد على )3( ثالث سنوات وبغرامة ال تقل 

ع��������ن )5000000( خمس��������ة مالي��������ني دينار وال 
تزيد على )1000000( عش��������رة ماليني دينار 
كل من اس��������تورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو 
أحرز أو اش��������ترى مواد مخ��������درة أو مؤثرات 
عقلية أو سالئف كيميائية أو زرع نباتا من 
النباتات التي ينت��������ج عنها مواد مخدرة أو 
مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي 

واالستعمال الشخصي.

* كيف ترى �لقانون باملح�سلة �لنهائية؟
- نرى ان القانون أعاله يتضمن أحكاما شديدة 
وقاس��������ية بحق املدانني باملتاج��������رة باملخدرات 
إال أن الخلل يكمن في عدم استطاعة األجهزة 
األمنية واالس��������تخبارية القبض على املتهمني 
الذي��������ن يهربون املخدرات من ال��������دول املجاورة 
بأعداد كبي��������رة، ولعدم وج��������ود أجهزة حديثة 
في املنافذ الحدودية ومراكز الكمارك للكشف 
عنهم، ونود ان نوضح لكم بان محاكم الجنح 
وبموج��������ب التعدي��������ل األخير لقان��������ون مكافحة 
املخدرات رقم 50 لس��������نة 2017 تنظر في جرائم 
تعاط��������ي املخدرات فقط، اما بالنس��������بة لجرائم 
املتاج��������رة باملخ��������درات تنظر من قب��������ل محاكم 

الجنايات.

* ما هي �الأنو�ع �ملتد�ولة يف �ل�سارع؟
- املخ��������درات املتداولة حاليا ه��������ي ما يعرف 
بالكريس��������تال والت��������ي تعرف طبي��������ا )املثيل 
املعروف��������ة  و)الحشيش��������ة(  أمفيثام��������ني( 
)راتن��������ج الكناب��������س( والتري��������اك املع��������روف  ب�
)االفي��������ون( و)الهيرويني( وحب��������وب األرتان 
)البتزهكس��������ول(، وأكث��������ر م��������ادة مخ��������درة تم 
تداولها هي مادة الكريس��������تال والحشيش��������ة 
بس��������بب رخص ثمنه��������ا حيث يق��������در الغرام 
الواحد -40 50 ألف دينار وقطعة الحشيشة 
بمبلغ 25 ألف دينار. ولكون مادة الكريستال 
أيضًا م��������ادة صناعية يت��������م صنعها محليا 
م��������ن قب��������ل تج��������ار املخ��������درات، حي��������ث أثبتت 

التحقيق��������ات ب��������أن م��������ادة الكريس��������تال يت��������م 
تصنيعه��������ا في مصان��������ع محلية ف��������ي دولة 
مج��������اورة ويتم تهريبه��������ا إلى الع��������راق وتم 
نقل بعض املصانع الى مدينة البصرة وتم 

ضبط العديد منها.

* ما هو طريق �ملخدر�ت للولوج �إىل 
�لب�سرة؟

- رغ��������م املناش��������دات والدعوات لغ��������رض ضبط 
الح��������دود لكننا ن��������رى أن الح��������دود العراقية ما 
زال��������ت مخترقة إذ أثبتت التحقيقات بان املواد 
املخ��������درة تدخل ف��������ي األصل عن طري��������ق إيران 
إما عن طريق املهربني من مدينة الس��������ماوة او 
مدينة العزيز او عن طريق منفذ الش��������المجة، 
وتوجد هناك عصابات منظمة تقوم بتهريب 
املخدرات بس��������بب ضعف األجهزة االمنية في 
الحدود الش��������رقية للعراق، الس��������يما مع وجود 
من يتواطأ مع تلك العصابات وبس��������بب كثرة 
املتعاطني واملتاجرين باملخدرات فقد أصبحت 
مدينة البصرة ه��������ي املدينة األولى في العراق 

تجارة وتعاطيا.

* هل هناك م�سحات �أو مر�كز �سحية 
ملعاجلة �ملدمنني يف �لب�سرة؟

- حاولنا التنسيق مع دائرة صحة البصرة 
لغ��������رض تهيئة مصح��������ات ملعالجة املدمنني 
باملخ��������درات إال أن دائ��������رة صح��������ة البص��������رة 
اعتذرت لعدم وجود أماكن وقاعات وأسرة 
خاص��������ة للمدمنني لديها. ون��������ود ان نوضح 
لكم ب��������أن أع��������داد املتهم��������ني باملخ��������درات في 
تزايد مس��������تمر حيث وصل��������ت أعدادهم الى 
اآلالف وال توج��������د س��������جون ومواقف خاصة 
الستيعاب هذا العدد رغم أن البعض قد تم 
تس��������فيرهم إلى بعض الس��������جون في مدينة 
بغ��������داد حيث يبلغ مجم��������وع املتهمني الذين 
تصدر بحقهم أحكام مختلفة لقيام املتاجرة 
 والتعاط��������ي ش��������هريا من قبل ه��������ذه املحكمة 

فقط )50( متهمًا.

* ر�أيكم جدير باالعتبار ب�سكل مميز مبا 
يتعلق يف كيفية �لقيام مبو�جهة �أمنوذجية 

لهذه �لظاهرة �خلطرية، ما هو �ل�سبيل؟
- ن��������رى ب��������أن مواجهة خط��������ر املخ��������درات يكون 
بضب��������ط الح��������دود من قب��������ل األجه��������زة األمنية 
وتدري��������ب  االس��������تخباري  الجه��������د  وتكثي��������ف 
بعض األجهزة املختص��������ة بمكافحة املخدرات 
وإدخاله��������م دورات خاص��������ة، حي��������ث لوحظ أن 
أغلبية املنتس��������بني ليست لديهم خبرة بكيفية 

ضبط املخدرات والتعرف عليها.

* من �أ�سناف �جلر�ئم �لتي تكرث يف �ملدن 
�جلنوبية ومنها �لب�سرة ب�سكل كبري هي 
�لنز�عات �لع�سائرية، ملاذ� رغم �أن �غلب 
�ملدن �لعر�قية ع�سائرية تكرث �لنز�عات 

يف �جلنوب وحتديد� نتحدث عن �لب�سرة 
�كرث من غريها؟

- تعرفون ب��������ان العراق هو مجتمع عش��������ائري 
وكلم��������ا ضعفت الدول��������ة تظهر قوة العش��������ائر 
وبس��������بب االنفالت الذي حصل بعد عام 2003 
فقد اس��������تحوذ العدي��������د منهم على االس��������لحة 
املختلف��������ة ومنها الخفيفة واملتوس��������طة وحتى 
الثقيلة وبعد سقوط مدينة املوصل عام 2014 
ق��������ام العديد م��������ن الجماعات املس��������لحة بجلب 
األس��������لحة وت��������م بيعها ف��������ي االس��������واق املحلية 
بحي��������ث اصب��������ح البعض م��������ن العش��������ائر أقوى 
م��������ن الدولة م��������ن ناحي��������ة كثرة األس��������لحة التي 

بحوزتهم.

* هل ما ز�لت هنالك ع�سائر ت�سيطر 
على جغر�فيات معّينة وتفر�ص قو�نينها 

�خلا�سة كما ينقل؟
- نعم، هناك من العشائر تسيطر على مناطق 
بأكملها وخاصة األراضي التي تحتوي على 
النفط بحيث ال يسمح للمستثمرين والشرطة 
النفطي��������ة من التنقيب عن النفط اال بموافقتها 
ويتم ذلك بمرأى ومسمع من الجهات األمنية 

في مدينة البصرة.

* على من تقع بتقديرك �مل�سوؤولية �الأكرب 
يف جتاوز م�سكلة �لنز�عات �لع�سائرية 

�لتي متتد ملئات �ل�سنني؟
- نود ان نوضح بأن قيادات األجهزة األمنية 
لم تتخ��������ذ أي إجراءات رادع��������ة أثناء حصول 
النزاع��������ات العش��������ائرية حي��������ث تق��������وم بح��������ل 
املوضوع او املش��������كلة س��������لميا ب��������ني الطرفني 
ولم ينفذ الق��������رار الصادر م��������ن القضاء بحق 
األش��������خاص الذين قاموا باالشتراك بالنزاع 

بني العشائر علما.

* �لعمل �جلاري �سد هذ� �ل�سنف 
من �جلرمية يتم باملعاقبة عرب �الأحكام 
�لق�سائية و�لتنفيذية لكن �أال ترى �أن 

�جلهات �مل�سوؤولة ومنها �لق�ساء مل تقم 
مبعاجلة وقائية مفرت�سة؟

 - جمي��������ع األجه��������زة القضائية ف��������ي البصرة 
قد تصدت لهذه النزاعات خاصة بالنس��������بة 
م��������ن  العدي��������د  القت��������ل وأص��������درت  لح��������وادث 
األح��������كام، ونعتق��������د ب��������ان العش��������ائر ال زالت 
تمتلك االسلحة املختلفة ولم تقم بتسليمها 
إلى الدولة خاصة وان أفرادها ش��������اركوا في 
الفصائل املس��������لحة وقاموا بجلب األسلحة 

الى دورهم.

* هل تتعر�ص �ملوؤ�س�سات �لق�سائية يف 
�لب�سرة �إىل �سغوطات يف ما يتعلق 

بالدعاوى �خلا�سة بالنز�عات �لع�سائرية؟

- نع��������م ال ننكر أن هن��������اك ضغوطات، إال أن 
القضاء لم يتأثر بها لكن األخطر والسؤال 
الذي لم يوجه إلينا بخصوص هل القضاء 
يواج��������ه تهدي��������دات وضغوط��������ات م��������ن قبل 
الجماعات املس��������لحة في مدين��������ة البصرة؟! 
فان��������ي أؤك��������د لكم ب��������ان القضاء ف��������ي مدينة 
البصرة يواجه تهدي��������دات حقيقية من قبل 
الجماعات املسلحة في املدينة حيث يوجد 
قسمان تابعان الى تلك الجماعات املسلحة 
يقوم��������ون بمختل��������ف الجرائم م��������ن الخطف 
والس��������طو املس��������لح وتهريب البضائع وقد 
تعرض العديد من القض��������اة الى محاوالت 
قت��������ل واس��������تهداف عائالتهم ول��������م تتحدث 
عنه��������ا وس��������ائل اإلع��������الم وخاص��������ة املرك��������ز 
اإلعالم��������ي وان ه��������ذه الجماعات املس��������لحة 

معروفة للجميع.

* نريد يف هذ� �ملحور �أن ن�سلط �ل�سوء 
على �لدعاوى و�الأحكام �لق�سائية �ملتعلقة 

بالتهريب و�حلدود، �لتقارير توؤكد �أن 
هنالك حاالت كبرية تتعلق بالتجارة غري 

�ل�سرعية على �حلدود �جلنوبية مبد�أيا ما 
طبيعة هذه �جلر�ئم؟

- أما بخصوص الفساد في املنافذ الحدودية 
فالكل يع��������رف ذل��������ك، بعد عام 2003 تفش��������ى 
الفس��������اد هناك الس��������يما في األجهزة اإلدارية 
وخاص��������ة مديرية كم��������ارك املنطقة الجنوبية 
واملناطق الحدودية باالضافة الى املشكالت 
الفني��������ة كعدم وج��������ود أجهزة حديث��������ة تقوم 
بالكش��������ف على البضائع وحت��������ى ان وجدت 
يقوم بعض املوظفني بتعطيل تلك األجهزة 
وكذلك وجود جماعات مسلحة تقوم بتهريب 
البضائع حيث جرى إدخ��������ال بضائع بدون 
دفع الرس��������وم القانونية وعدم دفع الضرائب 
عنها او يتم إدخال أغذية مستوردة فاسدة 

مقابل مبالغ مالية وبهيئة رشوة.
وق��������د لوحظ بان اغلب موظف��������ي الكمارك في 
املناف��������ذ الحدودي��������ة ه��������م من س��������كنة املناطق 
رواتبه��������م  وان  بغ��������داد  مدين��������ة  او  القريب��������ة 
الش��������هرية ال تتج��������اوز ) 1000000( ملي��������ون 
دينار ويتم تس��������ليمهم م��������ن املديرية العامة 
للكم��������ارك، وتمت احال��������ة العدي��������د منهم الى 
محكم��������ة تحقي��������ق النزاه��������ة وال��������ى محكم��������ة 
الجناي��������ات حيث تبني قيامه��������م بإهدار املال 

العام أو تعاطي الرشوة.

* خربتكم تدفعني لل�سوؤ�ل عّما تقرتحونه 
الأد�ء �سليم للمنافذ �حلدودية و�لتغلب على 

ما ينقل من حاالت ف�ساد؟
- نعتق��������د إذا أرادت الدول��������ة الس��������يطرة على 
املنافذ الحدودي��������ة فيجب ان تقوم بالقضاء 
عل��������ى الجماعات املس��������لحة املس��������يطرة على 
املناف��������ذ الحدودي��������ة والت��������ي تق��������وم بتهريب 
البضائ��������ع الداخل��������ة الى العراق ب��������دون دفع 
الرسوم والضرائب والسيطرة على أرصفة 
رسو الس��������فن واختيار قيادات أمنية مهيئة 
في املنافذ الحدودية ال تنتمي الى أي جهة 
سياس��������ية او حزبية حيث ن��������رى بان تعيني 
املوظفني والقي��������ادات األمنية يتم عن طريق 
املحاصص��������ة الحزبية وان ذل��������ك كله مرتبط 
بمؤسس��������ات هذه الدولة والنظام السياسي 
املحاصص��������ة  أس��������اس  عل��������ى  بن��������ي  ال��������ذي 

الحزبية.

* كلمة �أخرية؟
- وفي الختام ال يس��������عني إال ان اش��������كر جميع 
كادر املرك��������ز اإلعالم��������ي ف��������ي مجل��������س القضاء 
األعل��������ى، وصحيف��������ة القض��������اة لفتح مس��������احة 

للحديث عن شؤون القضاء في البصرة.
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* إذا أرادت الدولة السيطرة على املنافذ الحدودية فيجب ان تقوم 
بالقضاء على الجماعات املسلحة املسيطرة على املنافذ الحدودية 

وأرصفة رسو السفن
■ قضاة الجنايات في البصرة أثناء إحدى املحاكمات.. عدسة/ حيدر الدليمي 

يؤكد رئيس محكمة الجنايات في البصرة القاضي جميل صبيح املالكي أن القضاء في املدينة يواجه تهديدات حقيقية من قبل الجماعات املسلحة، 
الفتًا إلى أن هذه الجماعات مسؤولة عن مختلف الجرائم من الخطف والسطو املسلح وتهريب البضائع.

اغتيال واستهداف عائالتهم، والم وسائل اإلعالم  إلى محاوالت  املالكي بتعرض قضاة  أف��اد  "القضاء"  وفي مقابلة موسعة أجرتها معه صحيفة 
بسبب عدم الحديث عنها. وعلى صعيد آخر، ال يرى رئيس محكمة الجنايات عيبا في قانون املخدرات ملكافحة هذه الظاهرة، لكنه يشخص األسباب 

الرئيسية بفوضى الحدود وتفشي الفساد في املنافذ واملوانئ.
وينتقد املالكي دور األجهزة األمنية في النزاعات العشائرية التي تنشب باستمرار في املدينة، مؤكدا أن أي إجراءات رادعة لم تتخذ أثناء حصول 

النزاعات إذ تقوم األجهزة األمنية بحل املوضوع سلميا بني الطرفني.

رئيس جنايات البصرة: القضاة يتعرضون لتهديدات 
من عصابات مسلحة معروفة

نص الحوار في ما يلي:

* يرد في اعترافات املتهمني باإلرهاب أثناء التحقيق معهم بان لديهم 
صالت قرابة او صداقة مع أشخاص متعاونني في مدينة البصرة

* قانون املخدرات تضمن أحكاما شديدة وقاسية بحق املدانني باملتاجرة 
إال أن الخلل يكمن في عدم استطاعة األجهزة األمنية واالستخبارية 

القبض على املتهمني الذين يهربون املخدرات من الدول املجاورة 

قال إن البصرة حتتل الصدارة يف جرمية اخملّدرات بسبب فوضى املنافذ احلدودية
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■ مواقع التواصل االجتماعي فتحت بابا واسعا أمام الجريمة

شريط الصق
التحقيق��������ات جرت للبحث عن الطفلة في 
أماكنها املعت��������ادة ودار ع��������ّم والدها ولم 
يت��������م العثور عليها، أثناء ذلك استفس��������ر 
الش��������رطة عن وج��������ود ش��������ريط الصق في 
س��������طح ال��������دار املقص��������ود، فأخبره��������م ابن 
صاح��������ب ال��������دار )الطف��������ل ح��������ارث( أن عّم 
املجن��������ى عليها )مرتض��������ى( كان قد طلب 
منه ش��������راء ش��������ريط الصق وأعطاه املبلغ 

إال أنه طلب منه عدم إخبار أي أحد.
لوحظ وجود رائح��������ة غريبة تنبعث من 
داخل املنزل واس��������تمروا ف��������ي البحث عن 
مصدرها حتى وجدوا الجثة في مخزن 

املياه الثقيلة في دار عّم والدها )فؤاد(.
أثناء التحقيق مع )مرتضى( اعترف بأن 
املتهمني )هدى( وشقيقها )عالء( طلبوا 
منه إحضار الطفلة إلى دارهم ليقتلوها 
ويدس��������وها في مخزن املي��������اه الثقيلة في 
دار عم والدها )فؤاد( كون األخير طليق 
املتهمة )هدى( وبس��������بب الخالفات بينه 
وب��������ني طليقت��������ه أرادت األخي��������رة االنتقام 
عبر اتهامه بقت��������ل الطفلة بوضع الجثة 

في داره.
وواص��������ل )مرتض��������ى( ش��������قيق والداه��������ا، 
اعترافه عن األسباب التي دفعته للقبول 
بجل��������ب الطفل��������ة وقتله��������ا متذرع��������ا ب��������أن 

"والديها يسيئون معاملته وهو يعيش 
معهم ف��������ي الدار نفس��������ها فانتقاما منهم 
أراد أن تقت��������ل ابنته��������م، لذل��������ك وافق على 

عرض )هدى( وشقيقها".

فالش باك
بالع��������ودة إلى تفاصي��������ل الحادثة فأن عّم 
الطفل��������ة جلبها إل��������ى دار املتهمني )هدى 
وعالء( وإلى هن��������ا اقتصرت مهّمته على 

املراقبة فقط خارج الدار.
املتهم عالء مع متهم آخر مفرقة قضيته 
توّلوا إنهاء عملية القتل بصورة بشعة، 
فكما يروي أحد املتهمني أمام املحكمة إن 

"عالء أعطاه مشروبا تعاطاه قبل تنفيذ 
عملية وصعدوا بالطفلة إلى سطح الدار 
جردوها من مالبسها ثم أدخل أحدهما 
أصبع��������ه في فرجها وم��������ارس اآلخر فعل 

اللواطة معها".
يذكر املته��������م أن الطفلة ب��������دأت بالصراخ 
وفي محاولة إلس��������كاتها قام املتهم عالء 

بخنقها حتى لفظت أنفاسها األخيرة.
وضع��������وا الجثة في كيس طحني فارغ ثم 
نزلوا بها إلى هدى شقيقة املتهم وبدأوا 
بالتفكي��������ر ف��������ي كيفية إيصاله��������ا إلى دار 

)طليقها( وهو عم والد الطفلة.
في األثناء تأت��������ي )زهور( والدة املتهمني 

لتس��������أل عّما في الكيس فيخبروها أنها 
جثة الطفلة )رقية(.

وت��������روي أوراق القضي��������ة الت��������ي حصلت 
عليها "القض��������اء" أن األم بدأت بالصراخ 
والسب واللوم لكنها تقبلت األمر الواقع 
في النهاية ليب��������دأوا بالبحث عن مخرج 
أو وسيلة إليصال الجثة إلى دار )فؤاد( 

طليق ابنتها وعم والد الطفلة.
خط��������ت املتهمة هدى بض��������ع خطوات الى 
دار طليقه��������ا وهي تحمل الكيس إال أنها 
سرعان ما تراجعت خشية من أن يروها، 
بعد ذلك ذهبت "األم" معها حاملة الكيس 
برفقة املتهمني اآلخرين و)مرتضى/ عم 

الطفلة( فدس��������وا الجثة م��������ن تحت الباب 
أثن��������اء م��������ا كان البي��������ت فارغا النش��������غال 

الجميع بالبحث عن الطفلة الغائبة.
تكفل مرتض��������ى بفك الكيس وربط الجثة 
بشريط الصق ثم رماها في مخزن املياه 
الثقيلة، لتنتهي حياة رقية وسط بحث 

والديها عنها بال جدوى.

المحاكمة
إلى ذلك، نظرت الهيئة األولى في محكمة 
جناي��������ات باب��������ل القضية وف��������ي الدعوى 
الت��������ي تتعلق باملتهم ع��������الء ووالدته فقد 
وجدت أن األدل��������ة املتحصلة بحق املتهم 
هي أق��������وال املدع��������ني بالحق الش��������خصي 
وش��������هادة املتهم الح��������دث املفرقة قضيته 
)مرتض��������ى( وأق��������وال املخب��������ر والتقري��������ر 
الطبي التشريحي ومحضر الكشف عن 
محل الحادث اضافة الى اعتراف املتهم ، 

وجدتها أدلة كافية إلدانته.
ووج��������دت أن االعتراف ج��������اء مطابقا من 
حيث الزم��������ان واملكان وطريق��������ة التنفيذ 
ملا ورد بالتقرير الطبي املتضمن وجود 
آث��������ار لتكمي��������م فتحتي األن��������ف والفم وأن 
غشاء البكارة ممزق من مدة حديثة وأن 
س��������بب الوفاة هو االختناق إثر التعرض 
للخنق الرباطي واليدوي مع كسر عظم 

الالمي في الرقبة.
ول��������م تلتم��������س املحكم��������ة ع��������ذرا لتخفيف 
العقوبة لبش��������اعة الجريمة السيما أنها 
طال��������ت روح طفل��������ة بريئة مع اس��������تعمال 

طرق وحشية لتنفيذ الجريمة.
محكم��������ة جنايات باب��������ل بهيئتها األولى 
حكمت على املدان عالء باإلعدام ش��������نقا 
حتى املوت اس��������تنادا ألح��������كام املادة 406 
من قانون العقوبات العراقي عن جريمة 
قتل الطفلة رقية، فيما قضت حكما آخر 
على املدانة والدته بالحبس الشديد ملدة 
أربع س��������نوات استنادا ألحكام املادة 420 
من قانون العقوبات العراقي عن جريمة 
إخف��������اء جثة املجن��������ى عليها بع��������د قتلها 
بدوافع دنيئة واستعمال طرق وحشية.

* أغلب األسماء في القصة 
مستعارة

بغداد / محمد سامي

مع انتشار مواقع التواصل االجتماعي 
بمختلف مسمياتها وسوء استخدامها 
وخاص��������ة من فئة الش��������باب إذ أصبحت 
الش��������اغل،  وش��������غلهم  الوحيد  مالذه��������م 
طفحت املش��������كالت التي أصبحت ش��������به 
يومية وغزت املحاكم ومراكز الش��������رطة 
العراقي��������ة.  املحافظ��������ات  جمي��������ع  ف��������ي 
ولع��������ل أخطر الظواهر كانت اس��������تغالل 
التنظيم��������ات االرهابي��������ة ه��������ذه املواق��������ع 
لغس��������ل عقول بعض الش��������باب, وليست 
أق��������ل خط��������ورة غيره��������ا م��������ن املش��������كالت 
االجتماعي��������ة األخرى التي ترد بس��������بب 

املواقع منها االبتزاز االلكتروني.
تب��������دأ قص��������ة ن��������ور عندما تعرف��������ت على 
ش��������اب يدع��������ى وليد ع��������ن طري��������ق موقع 
التواصل االجتماع��������ي "فيس بوك" بعد 
عدة محاوالت منه ف��������ي التعرف عليها 
م��������ن خ��������الل متابعتها عل��������ى صفحتها 
الش��������خصية واملش��������اركة في التعليقات 
وإرس��������ال العديد من الرس��������ائل ويطلب 

منها اإلجابة. 
في الس��������اعات االولى من الليل وعندما 
استمر وليد بإرسال الرسائل الخاصة 
عل��������ى الصفحة الش��������خصية ال��������ى نور, 
أجابت��������ه ببع��������ض الكلم��������ات محاولة أن 
تع��������رف منه من هو وماذا يريد وملا هذا 
اإلصرار في ارس��������ال الرسائل واملتابعة 

بشكل مستمر.
تطورت العالقة بينهما ش��������يئا فش��������يئا 
وأصبح��������ت هنال��������ك ثق��������ة وتمس��������ك من 
قبل ن��������ور تجاه ولي��������د، وكانت هيمنته 
وس��������يطرته عليها كبيرة م��������ن خالل ما 
يس��������معها من كلمات بعد أن التقى بها 
ألول م��������رة في احد املوالت املوجودة في 

بغداد.
استمرت العالقة ما يقارب ثالثة أشهر 
وتكررت بها اللقاءات ملرات عديدة وكان 
يعدها في كل مرة بالزواج ولكن هناك 
مشكالت مادية هي العائق الوحيد كما 
يدعي ويجب ان يكثف جهوده بالعمل 
لكي يستطيع تحمل مسوؤلية تكاليف 

هذا الزواج.
كل ه��������ذا كان مخطط��������ا م��������ن قب��������ل وليد 
لكي يس��������تغلها بما يري��������د وهو عملية 
ف��������ي الوس��������ائط  التروي��������ج للمخ��������درات 

العام��������ة وكان يبح��������ث ع��������ن ش��������خص ال 
يج��������ذب أنظ��������ار االجه��������زة االمنية حيث 
كانت امل��������رة االولى له عندما طلب منها 
ان  تذه��������ب بعلبة ألحد االش��������خاص في 
احد االماكن العامة كونه ال يريد اللقاء 
به وعندما س��������ألت عما في داخلها كان 
الجواب "كرستال" وهو احد انواع املواد 
املخدرة وأقنعها بأن "العملية بس��������يطة 
وس��������تدر علينا أمواال حتى نس��������تطيع 

الزواج بأسرع وقت". 
وافقت بعد امتع��������اض وكانت هذه هي 
امل��������رة األولى له��������ا، ونجحت ف��������ي إتمام 
املهمة على أكمل وجه وكانت س��������عيدة 
م��������ن نجاحه��������ا وان الق��������وات األمني��������ة ال 
يمكن ان تش��������ك فيها، وهن��������ا وقعت في 
هذه الدائرة وبدأت تعمل بهذه التجارة 
حي��������ث أصبحت من مروج��������ي املخدرات 

"كرستال" في األوساط الشبابية.
كانت ال تس��������تطيع الخ��������روج من البيت 
بش��������كل مس��������تمر  فاس��������تخدمت الفيس 

بوك ايضا في ه��������ذا املجال حيث قامت 
بمحاولة الترويج في صفحات خاصة 
بالنساء بنشر بعض املقاطع عن النساء 
الت��������ي تتناول هذه امل��������واد وانها تجعل 
الحياة تب��������دو أجمل وتجعل االنس��������ان 

ينسى كل ما يدور بالحياة من مآس.
ونجحت ف��������ي بيع هذه امل��������ادة املخدرة 
إلحدى النساء املشتركات في الصفحة 
وهذه هي املرة الثانية كانت لها, لكنها  
لم تستطع الترويج او البيع مرة اخرى 
به��������ذه الطريق��������ة الن املش��������رف على هذه 

الصفحة قام بحذفها. 
املرة الثالثة كانت عن طريق وليد الذي 
أرس��������لها ال��������ى احد املطاع��������م الراقية في 
بغداد للقاء احد األشخاص املتعاطني 
وذهب��������ت وه��������ي تحمل معه��������ا باقة من 
ال��������ورد ف��������ي داخله��������ا كي��������س يحت��������وي 
ما يق��������ارب العش��������رين غراما م��������ن مادة 

الكريستال.
امل��������رة الرابعة واالخيرة كانت لنور بعد 

حوالي ش��������هرين من بدئها بهذا العمل 
مع وليد عندم��������ا توجهت إليه في احد 
العاصمة  ش��������مالي  الواقع��������ة  املناط��������ق 
بغداد واس��������تلمت منه مادة الكريستال 
وبكمي��������ة اكب��������ر لغ��������رض توزيعها على 
ثالثة أش��������خاص كان يتواص��������ل معهم 
ولي��������د عبر مواقع التواصل االجتماعي 
وبالفعل اس��������تلمتها من��������ه وعند اللقاء 
بأول شخص من الثالثة تم إلقاء القبض 
عليها وهي متلبسة وكان هذا كمني قد 
وضع من قبل القوات االمنية وبإشراف 
قاضي تحقيق الكرخ املتخصص بنظر 

قضايا املخدرات.
وبعدها تم االستدالل على مكان وليد 
بعد ان تم استدراجه عن طريق نور وتم 
إلقاء القبض عليه واعترف امام قاضي 
تحقيق بالجريمة وبشكل مفصل وتم 
إحالته الى محكمة جنايات الكرخ وفق 
قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 

50 لسنة 2017.

مقتل رقية .. تعدد المتهمون واختلفت أسبابهم !

من أروقة المحاكم : حب في "فيسبوك" 
تحول إلى تجارة مخدرات

بابل / مروان الفتالوي

ذهبت طفلة في مقتبل العمر 
ضحية خالفات وأطماع 

الكبار من أقاربها في حادثة 
قتل غريبة وشنيعة شهدتها 
محافظة بابل، وتكمن غرابة 

الحادثة في تعّدد املتهمني 
بالقتل واختالف أسبابهم 

وذرائعهم التي دفعتهم الرتكاب 
هذه الجريمة.

في حي نادر أحدى ضواحي 
مدينة الحلة ذهبت الطفلة 

"رقية" إلى دار عم والدها في 
مشوار قصير إال أنها لم تعد 

حتى بعد يومني.

بغداد / إيناس جبار

ألقت الق��������وات األمنية املختصة القب��������ض على متهم في 
منطقة الطارمية ش��������مالي العاصمة بغ��������داد تعاون مع 
اإلره��������اب، وبين��������ت األوراق التحقيقي��������ة إن املته��������م الذي 
أجريت التحقيقات معه بعد إلقاء القبض علبيه وورود 
معلومات اس��������تخبارتية يعم��������ل حدادا، وه��������و ما دفعه 
للعم��������ل ضمن صفوف اإلرهاب. وأف��������ادت التحقيقات أن 
املتهم كان يقوم بعمل وصناعة الهياكل الحديدية التي 
تس��������تخدم في العبوات الناسفة التي تقتنيها املجاميع 

اإلرهابية وتمكنهم من تنفيذ أعمالهم اإلجرامية.
وأفاد املته��������م لدى تدوين أقواله أم��������ام قاضي التحقيق 
بقيامه بعمل قوالب حديدية خاصة للعبوات الناس��������فة 
كونه كان يعمل في الحدادة، حيث أقدم على عمل قوالب 
مستطيلة الشكل يتم وضع املادة املتفجرة داخلها ويتم 

تسليكها وتستخدم كعبوة ناسفة.
وتش��������ير وقائع القضية واألدلة املتحصلة  واملدونة في  
األوراق إن جمي��������ع م��������ا ورد  هذه القضي��������ة مقنع ويكفي 
لتجري��������م املته��������م وفق م��������ادة التهم��������ة املوجهة الس��������يما 
اعترافات املتهم املفصلة أمام قاضي التحقيق بارتكابه 
األفع��������ال واألعمال املناطة به، حي��������ث جاء اعترافه معلال 
ومسببا وواضحا ومترابط مع بعضه البعض ويجمعه 

وحدة املوضوع  والتفاصيل والترابط. 
وأكد الشهود في هذه القضية على قيام املتهم باألعمال 
والتهم املنس��������وبة له بش��������هادة عيانية وأقواله مصدقة 
إضافة للتقري��������ر الفني الخاص بتقاط��������ع أرقام هواتف 

املتهم.
وف��������رت املحكم��������ة للمته��������م كاف��������ة الضمان��������ات القانونية 
املتمثلة بحضور الس��������يد نائ��������ب املدعي العام واملحامي 
املنتدب وملا تق��������دم فان املحكمة تول��������دت لديها القناعة 
التامة بصحة اعتراف املتهم وان األدلة املتحصلة كافية 
للتجري��������م وفق مادة التهمة عليه وان أعماله تهدف إلى 
زعزعة األمن واالستقرار في البالد وبث الرعب والخوف 
والف��������زع ب��������ني صف��������وف املواطن��������ني وتعري��������ض حياتهم 

وممتلكاتهم للخطر تحقيقا لغايات إرهابية.
ق��������ررت املحكمة تجريم املتهم وفق إحكام املادة الربعة / 
1 وبدالل��������ة املادة الثانية /3 من قانون مكافحة اإلرهاب 
وحددت عقوبته وحكم بالس��������جن خمس��������ة عش��������ر سنة 
واس��������تدلت املحكمة بإحكام املادة 132 /1 عقوبات عند 
فرض العقوبة بحقه كونه شابا في مقتبل العمر وصدر 
القرار باالتفاق استنادا ألحكام املادة 182 / أ األصولية 
ق��������رارا وجاهيا قابال للتميز والتميي��������ز التلقائي وافهم 

علنا.

السجن 15 سنة 
إلرهابي عمل في 

حدادة هياكل للعبوات

■ رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
5شؤون قضائية
..

بالقب��������ض  أوام��������ر  وأدت 
من قب��������ل قاض��������ي التحقيق 
إل��������ى  املباش��������ر  وإش��������رافه 
ضبط اغلب تلك الش��������بكات 
وتمت إحال��������ة املتهمني إلى 
املحاك��������م املختص��������ة حت��������ى 

صدرت أح��������كام على الكثير 
منهم وصلت الى الس��������جن 
م��������دى الحي��������اة الس��������يما أن 
ضم��������ت  الش��������بكات  ه��������ذه 
قاصرات ملمارسة البغاء تم 
اس��������تدراجهن عبر وس��������ائل 

التواصل االجتماعي.
ويق��������ول قاضي أول محكمة 
محم��������د  ال��������دورة  تحقي��������ق 
العبدلي "كانت هنالك منازل 
البغاء  ملمارس��������ة  وشبكات 
منتشرة في مناطق الدورة 

وبش��������كل أش��������به بالعلن��������ي، 
وت��������دار أغلبه��������ا م��������ن قب��������ل 
 

ّ
نساء متمرس��������ات ويمتهن

)السمس��������رة  الجرائم  ه��������ذه 
والبغاء( ويعملن بإس��������ناد 
واتفاق مع بعض العناصر 

األمنية الفاسدة".
العبدلي  القاضي  ويضيف 
"القضاء"  إل��������ى  في حدي��������ث 
أن "م��������ن ضم��������ن املتهم��������ات 
البغ��������اء  يمارس��������ن  الالت��������ي 
قاص��������رات ل��������م يبلغن س��������ن 

الرش��������د وغالبًا م��������ا يكن قد 
هرب��������ن م��������ن ذويه��������ن وم��������ن 
منازلهن ويتم استدراجهن 
التواصل  عن طريق مواقع 
وإيهامه��������ن  االجتماع��������ي 
بال��������زواج ث��������م إخضاعه��������ن 
بالقوة أو االبتزاز ملمارسة 
أفعال ال أخالقية لالنخراط 

في مهنة البغاء".
ال��������ى  العبدل��������ي  واش��������ار    
"صدور العديد من مذكرات 
القب��������ض وتنفيذ عدد كبير 
منه��������ا ،حيث الق��������ي القبض 
على اغلبه��������ن وتم تصديق 
اعترافاتهن وتمت إحالة من 
بحقهن  اإلجراءات  اكتملت 
املوض��������وع  محاك��������م  ال��������ى 
وص��������درت بحقه��������ن العديد 
من األحكام بالسجن حتى 
وصل��������ت بعضها للس��������جن 

املؤبد".
وزاد قاض��������ي اول تحقي��������ق 
"املحكم��������ة  ان  ال��������دورة 
س��������اهمت ومن خ��������الل هذه 
ف��������ي  الحازم��������ة  اإلج��������راءات 
املمارس��������ات  ه��������ذه  تقلي��������ل 
وانخفاضه��������ا  والجرائ��������م 
بحي��������ث  كبي��������رة،  بنس��������بة 
ي��������كاد ينع��������دم وجودها في 
مناط��������ق الدورة حاليا، وقد 
ملسنا هذا من خالل إشادة 
املواطنني وارتياحهم لهذه 

اإلجراءات".
ان  ال��������ى  العبدل��������ي  ولف��������ت 
"عدد املتهمات الالتي القي 
القبض عليه��������ن وصل إلى 
30 متهم��������ة من ضمنهن 16 

متهمة قاصرة لم تبلغ سن 
الى  الرش��������د تمت إحالتهن 
محكم��������ة األح��������داث واحالة 
محكم��������ة  ال��������ى  متهم��������ة   12
الجنايات فضاًل عن القبض 
على 15 متهما بالسمسرة 
ت��������م تصدي��������ق اعترافاته��������م 
وإكم��������ال كاف��������ة اإلج��������راءات 

بحقهم".
وأك��������د قاض��������ي التحقيق أن 
"جمي��������ع االج��������راءات الت��������ي 
املتهم��������ني  بح��������ق  اتخ��������ذت 
اعترافاته��������م  وتصدي��������ق 
اكتمل��������ت  م��������ن  واحال��������ة 
وفق��������ًا  بحق��������ه  اإلج��������راءات 
ألح��������كام القرار 234 لس��������نة 

."2001
 ومن جانبه اوضح العميد 
س��������مير احمد مدي��������ر مكتب 
مكافح��������ة إجرام ال��������دورة ان 
"مع��������دل جريمة السمس��������رة 
ف��������ي  انخف��������ض  والبغ��������اء 
منطقة الدورة بش��������كل كبير 
الثالث��������ة  األش��������هر  خ��������الل 
لإلجراءات  نتيجة  املاضية 
الت��������ي اتخ��������ذت  القانوني��������ة 

بشكل سريع".
 وأشاد العميد سمير بدور 
في  الدورة  محكمة تحقيق 
اج��������راء التحقي��������ق الف��������وري 
وسالمة االجراءات ودقتها، 
مؤكدا عل��������ى "تنفيذ جميع 
الق��������رارات الت��������ي تصدر من 
املمكنة  بالس��������رعة  املحكمة 
والس��������رية التام��������ة ما حقق 
الالفتة في  النتائ��������ج  ه��������ذه 

الحد من هذه الجرائم".

تحقيق الدورة: القبض على ثالثين متهمة بالبغاء ضمنهن 16 قاصرة

قسم التكنولوجيا والنظم يطلق أسلوب الروابط االلكترونية
بغداد/ عالء محمد

أطل��������ق قس��������م التكنولوجي��������ا والنظ��������م ف��������ي 
مجلس القض��������اء االعلى أس��������لوب الروابط 
االلكترونية ف��������ي اإلدارة وجم��������ع البيانات 
اإلحصائية بني تشكيالت ودوائر املجلس 

واملحاكم التابعة له.
مدير قسم التكنولوجيا والنظم منى عبد 
الحس��������ني أوضح��������ت أن "العم��������ل بمش��������روع 
أس��������لوب الروابط االلكترونية ف��������ي االدارة 
وجمع البيانات اإلحصائية بني تشكيالت 
ودوائ��������ر املجلس واملحاك��������م جاء للتخلص 
من كثرة املراس��������الت من قبل جميع محاكم 

االستئناف وشعبة اإلحصاء"، الفتة إلى ان 
"عملية الجمع والفرز تأخذ حوالي ثالثني 
يوم��������ا كي يت��������م الحص��������ول عل��������ى النتيجة 

النهائية من قبل كل محكمة استئناف".
وأضافت عبد الحس��������ني أن "ه��������ذه الخطوة 
تأت��������ي للتح��������ول التدريج��������ي نح��������و اإلدارة 
باس��������لوب الكترون��������ي ب��������دال م��������ن الورق��������ي 
وال��������ذي س��������يفتح املج��������ال لتطبي��������ق الرؤية 
اإلس��������تراتيجية للتطوير عن طريق معرفة 
اماكن العجز لتوفير املستلزمات الالزمة".

وبينت ان "ذلك سيعتمد على بناء سياسات 
مالية تعتمد الواقع الحالي للتطوير، األمر 
الذي سيوفر الكثير من املراسالت الورقية 

ومستلزماتها املادية واإلدارية".

قس��������م  مدي��������ر  مع��������اون  يضي��������ف  فيم��������ا 
التكنولوجي��������ا والنظ��������م قتيب��������ة قص��������ي أن 
"القس��������م عمل على هذا املش��������روع كون عدد 
االي��������ام طوي��������ل وان العملي��������ات الحس��������ابية 
ورياضي��������ة فلذلك ارتأى القس��������م الى العمل 

بما هو آني".
واشار قصي الى ان "هناك ايجابيات كثيرة 
في هذا املش��������روع وهو إلغ��������اء عامل الورق 
والعمل عل��������ى أنظمة الحاس��������بة عن طريق 
موق��������ع خاص بني قس��������م اإلحصاء وجميع 
محاك��������م االس��������تئناف"، مبين��������ا ان "العم��������ل 
واالش��������راف كان من قبل قسم التكنولوجيا 
والنظم حيث أصب��������ح العمل ينجز بما هو 

آني وهو مشروع أطلق منذ سنة".

وأوضح انه بعد النجاح بهذا املشروع فان 
ما نتج عنه هو عام��������ل الوقت وقلة الجهد 
الوظيف��������ي فضال ع��������ن دقة البيان��������ات التي 

ترسل وتقليل الكلف املالية.
كم��������ا تطرق��������ت مدي��������ر قس��������م التكنولوجيا 
والنظم منى عبد الحس��������ني ال��������ى أن العمل 
بمشروع اس��������لوب الروابط االلكترونية في 
االدارة وجم��������ع البيان��������ات االحصائية بني 
تش��������كيالت ودوائر املجل��������س واملحاكم هو 
لبناء رؤية اس��������تراتيجية مستقبلية داخل 
العمل االلكتروني اضاف��������ة الى بناء قاعدة 
بيانات رصينة لكل موجودات الحاسبات 
وتوابعها وتقليل املخاطبات الرسمية كما 
سيتم معرفة موجودات الحاسبات لكل من 

دور القضاء التابعة لها فضال عن سهولة 
الوصول الى املعلومة عن طريق )البحث(.

كم��������ا كش��������فت عب��������د الحس��������ني ع��������ن "وجود 
اس��������تمارة الكترونية تمأل من قبل موظفي 
مس��������ؤولي ش��������عبة الحاس��������بة ف��������ي محاكم 
االس��������تئناف ودور القض��������اء التابع��������ة له��������ا 
والغاي��������ة منه��������ا اختصار الوق��������ت والجهد 
وهي تابعة الى قسم التكنولوجيا والنظم 
ملعرفة ماذا تحتاج كل محكمة من حاسبات 
وغيرها من األمور الحسابية"، مضيفة ان 
هن��������اك مش��������اريع او رواب��������ط جديدة تخص 
موج��������ودات الضب��������ط االلكترون��������ي وكذلك 
احصائيات الضبط االلكتروني س��������تطلق 

في املستقبل.

استئناف ديالى تؤكد ضرورة حصر التحقيق بيد الجهات القضائية
بغداد / مروان الفتالوي 

ديال��������ى  اس��������تئناف  رئاس��������ة  أك��������دت 
االتحادي��������ة ضرورة حص��������ر التحقيق 
بي��������د القض��������اء، الفتة إل��������ى أن أي جهة 
أخرى غير مخولة بالتحقيق قانونا، 
جاء ذلك خالل لقاء عقدته االستئناف 
استضافت فيه وفدا من مديرية األمن 

الوطني.
وعقد اجتماع في مقر رئاسة استئناف 
ديال��������ى االتحادية األس��������بوع املاضي 
برئاسة رئيس االس��������تئناف القاضي 
حسني كاظم وسمي بحضور رؤساء 
محكمت��������ي جناي��������ات ديال��������ى األول��������ى 
والثاني��������ة وحضور قض��������اة التحقيق 

في محكمة تحقيق بعقوبة.
واس��������تضاف االجتماع الس��������يد مدير 
وع��������دد من منتس��������بي األم��������ن الوطني 
ف��������ي ديالى للتط��������رق إل��������ى العديد من 
األم��������ور التي تخص األم��������ن في ديالى 
واملعوق��������ات الت��������ي تواج��������ه العمل من 
والقضائي��������ة  التنظيمي��������ة  الناحي��������ة 
ملديري��������ة األمن الوطن��������ي وآلية عملهم 
م��������ن أجل وض��������ع الحلول للمش��������كالت 

املوجودة.
واستهل رئيس االستئناف االجتماع 
بالترحيب بالحضور واإلش��������ارة إلى 
قيم��������ة هذه اللق��������اءات املس��������تمرة كون 
القض��������اء والجه��������ات األمني��������ة يعمالن 
له��������دف واح��������د وه��������و "القض��������اء على 
قب��������ل  كش��������فها  ومحاول��������ة  الجريم��������ة 

وقوعها".
وقال القاضي وسمي خالل االجتماع 
الوطن��������ي  األم��������ن  "مستش��������ارية  إن 
وجه��������از األم��������ن الوطن��������ي ومديرياته 
في املحافظات اس��������تنادا للتشريعات 
الناف��������ذة فأن مهمتها جمع املعلومات 

املجرمني واإلرهابيني وتزويدها  عن 
للسادة قضاة التحقيق إلحالتها إلى 
الجهات املختصة ضمن االختصاص 
املكان��������ي لكل جه��������ة وال يمكنهم إجراء 
أي تحقي��������ق أو تدوين أقوال كونهم ال 

يتمتعون بأي سلطة تحقيقية".

وأضاف رئي��������س االس��������تئناف أن "من 
حقه��������م فق��������ط تنفي��������ذ أوام��������ر القبض 
بناء عل��������ى قرار من قاض��������ي التحقيق 
املختص أو املحكم��������ة املختصة وذلك 
بموجب ما خولهم به األمر الديواني 
املرقم )57( من مكت��������ب رئيس الوزراء 

في 2014 وتس��������ليم املتهمني املقبوض 
عليهم إلى جهة الطلب".

من جانبه تحدث الس��������يد مدير األمن 
الوطني في ديالى الى القضاة شاكرا 
دعوت��������ه لالجتم��������اع الذي ع��������د أن من 
شأنه "رسم دائرة طريق لعمل دائرته 

ملعرفة أدوارهم في العمل".
وأفاد مدير األم��������ن الوطني في ديالى 
يحصل��������ون  الت��������ي  "املعلوم��������ات  ب��������أن 
عليه��������ا أغلبه��������ا ع��������ن طري��������ق أجه��������زة 
تنص��������ت دقيق��������ة ج��������دا وأن العامل��������ني 
عل��������ى تل��������ك األجه��������زة ذوي خب��������رة في 
هذا املجال وأن عملهم يتس��������م بالدقة 
والس��������رعة املتناهية وأن معلوماتهم 
عن املجاميع اإلرهابي��������ة والجماعات 
اإلجرامية كثيرة وباإلمكان االستفادة 
منه��������ا ف��������ي التحقي��������ق وطل��������ب أن يتم 
التحقي��������ق من قبلهم في الجرائم التي 
لديهم معلوم��������ات عنها أو املعلومات 
التي تصلهم م��������ن مصادرهم  وإنهاء 

التحقيق فيها من قبلهم".
لك��������ن رئي��������س االس��������تئناف القاض��������ي 
حسني كاظم وسمي أكد أن "التحقيق 
م��������ن قب��������ل األم��������ن الوطن��������ي مخال��������ف 
للقان��������ون ويع��������رض القائم��������ني علي��������ه 
لة القانوني��������ة"، الفتا إلى  إل��������ى املس��������اء
أن "بإمكانه��������م تزويد الس��������يد قاضي 
التحقيق املخت��������ص بكل ما لديهم من 
معلوم��������ات فنية بموج��������ب تقرير فني 
ومطالع��������ة مفصلة يش��������رح فيها هذه 

املعلومات والتفاصيل".

وأكد وس��������مي ض��������رورة "أن تكون تلك 
املعلوم��������ات واملطالع��������ة موقع��������ة م��������ن 
قبل األش��������خاص العاملني على جمع 
والضاب��������ط  وتحليله��������ا  املعلوم��������ات 
املس��������ؤول عنهم وعرضها على السيد 
قاض��������ي التحقي��������ق ليق��������رر اعتمادها 
كدلي��������ل ض��������د املته��������م من عدم��������ه ومن 
ثم إص��������دار األمر املناس��������ب بذلك وفي 
ح��������ال إصدار أمر القب��������ض بحق متهم 
فباإلم��������كان تزويده��������م بنس��������خة م��������ن 
املذك��������رة لتنفيذها م��������ن قبلهم وكذلك 
باإلم��������كان إضافة فقرة لق��������رار قاضي 
م��������ن  التحقي��������ق بمتابع��������ة التحقي��������ق 
قبلهم بالتنسيق مع الجهة املختصة 
بالتحقيق لتزويدهم باملعلومات عن 
الجرائ��������م التي تم إلق��������اء القبض على 
املته��������م فيها في حال اس��������تجدت أمور 

اته". أخرى تفيد التحقيق وإجراء
م��������ن جانبه��������م، أش��������اد الس��������ادة قضاة 
بالجرائ��������م  املختص��������ني  التحقي��������ق 
اإلرهابي��������ة وجرائم الخط��������ف بالعمل 
الذي تقوم ب��������ه مديرية األمن الوطني 
م��������ن خالل أدائه��������ا لواجبه��������ا بصورة 
بصورة فنية وعملية تخدم التحقيق 

وتكشف عن املجرمني.
وخل��������ص رئي��������س االس��������تئناف إلى أن 
"العمل الذي يقومون به يجب أن يكون 
لخدم��������ة املجتمع واملواطن واملحافظة 
على أمن واستقرار املجتمع وتغليب 
املصلحة العامة بالعمل على املصلحة 

الخاصة".

■ واجهة مبنى رئاسة استئناف ديالى

بغداد/ سيف محمد

أسهمت جهود 
استثنائية ملحكمة 

تحقيق الدورة 
وبالتعاون مع 

األجهزة األمنية 
بإطاحة عدد من 

الشبكات التي 
تمارس السمسرة 

والبغاء، اتخذت من 
منطقة الدورة في 

بغداد مأوى الرتكاب 
جرائمها.

إجراءاتنا خفضت معدل جرمية السمسرة والبغاء يف املدينة بشكل كبري
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استضافت مدير األمن الوطني يف احملافظة

■ بعض الفتيات تم اغراؤهن بالزواج عبر الفيسبوك وجلبوهن للدعارة
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ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
)JAMC( للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

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

فم��������ا تقول��������ه صنادي��������ق االقت��������راع ه��������و الرؤى 
والرؤي��������ا التي اراده��������ا الناخ��������ب لطريقة ادارة 
الدولة ومنهجه��������ا وبرنامجها ونظام حكمها 
وح��������ني يداخ��������ل الص��������وت االنتخاب��������ي الش��������ك 
وغي��������ر  وطارئ��������ة  دخيل��������ة  وإرادات  بأص��������وات 
حقيقية ف��������ان هناك ضابطا مهم��������ا قادرا على 
ان يضع االمور بمسارها الصحيح لذلك جاء 
في االسباب املوجبة لتشريع  التعديل الثالث 
لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 
45 لس��������نة 2013 ما نصه )تحقيقا للش��������فافية 
ف��������ي نتائج االنتخابات وحفاظ��������ا على النظام 
الديمقراط��������ي ف��������ي الع��������راق وحماي��������ة العملية 
االنتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة االنتخابات 
وثبوت عدم صالحية جهاز تس��������ريع النتائج 
االلكترونية وتس��������ببه في عدم ظهور النتائج 
بصورة حقيقية وإلجراء العد والفرز اليدوي 

في عموم العراق شرع هذا القانون(.
 وم��������ن ق��������راءة األس��������باب املوجب��������ة للتش��������ريع 
نس��������تطيع أن نح��������دد النقاط املهم��������ة التي جاء 
التعدي��������ل ملعالجته��������ا على اثر م��������ا حصل في 
العملي��������ة االنتخابية التي ج��������رت بتاريخ 12/ 

5 / 2018 وم��������ا رافقه��������ا من اش��������كاالت واهمها 
التش��������كيك في نزاهتها وهي املهمة التي شرع 
القانون ملعالجتها  بغية  اس��������تجالء الحقيقة 
وتصوي��������ب العملية االنتخابي��������ة والتي اثبتت 
اللجنة التحقيقية العليا التي شكلها مجلس 
ال��������وزراء بان هن��������اك حاجة ضروري��������ة وملحة 
تتعل��������ق ببن��������اء الدولة واع��������ادة الثق��������ة للنظام 
الديمقراطي تستدعي اتخاذ اجراءات واصدار 
تشريعات ملعالجة الخروقات التي حدثت في 

العملية االنتخابية.
 وجاءت توصيات اللجنة التحقيقية املشكلة 
م��������ن قبل مجل��������س رئاس��������ة ال��������وزراء واملتعلقة 
ب��������دور مجلس النواب والت��������ي تضمنت اتخاذ 
املجلس إجراءات تشريعية تستدعي معالجة 
الخروق��������ات االنتخابية وبالتأكي��������د ان ذلك ال 
يتم اال من خالل تشريع قانون يمنح الجهات 
التحقيقية صالحيات جديدة لكشف الحقيقة 
وتصوي��������ب عم��������ل املفوضية العليا املس��������تقلة 
لالنتخابات ولم يذهب مجلس النواب بعيدًا 
عن الرقابة القضائية ف��������ي تحديد التصويب 
وتبي��������ان الحقيق��������ة وه��������و اتج��������اه اش��������ار اليه 

الدس��������تور حني منح  الرقابة على دس��������تورية 
القوان��������ني  للمحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا  في 
املادة )92 /اواًل( من الدستور، فمنح التعديل 
مجلس القضاء االعلى انتداب تس��������عة قضاة 
إلدارة مجل��������س املفوضي��������ة العلي��������ا املس��������تقلة 
مجل��������س  صالحي��������ة  يتول��������ون  لالنتخاب��������ات 
املفوضني ب��������دال من مجلس املفوضني الحالي 
وقاض ل��������كل مكت��������ب م��������ن مكات��������ب املفوضية 
العلي��������ا ف��������ي املحافظ��������ات ب��������دال م��������ن امل��������دراء 
الحالي��������ني وتنته��������ي مهام القض��������اة املنتدبني 
عند مصادق��������ة املحكمة االتحادية العليا على 
نتائ��������ج االنتخابات وهو امر تعرض ملواجهة 
التدقيق بدستوريته أمام املحكمة االتحادية 
والت��������ي صادقت عليه بقراراته��������ا بالعدد )99، 
104، 106 / اتحادي��������ة / 2018 بتاري��������خ 21 / 6 
/ 2018   واعتبرت��������ه تعديال للم��������ادة )49( من 
قان��������ون التنظيم القضائي رقم )160 ( لس��������نة 
1979 وردت الطع��������ن بش��������أنه كم��������ا ان القانون 
يوق��������ف اعض��������اء مجلس املفوض��������ني الحاليني 
وم��������دراء مكاتب املحافظات ع��������ن العمل لحني 
االنته��������اء م��������ن التحقيق ف��������ي جرائ��������م التزوير 

التي اش��������ار اليها قرار مجلس الوزراء وحسب 
امل��������ادة )4( من قان��������ون التعدي��������ل وبذلك تكون 
صالحية القضاة املنتدب��������ني محددة بما جاء 
في قانون التعديل فيق��������وم القضاة املنتدبني 
بأداء االعمال وممارسة الصالحيات الخاصة 
بمجلس مفوضني بإعادة العد والفرز اليدوي 
وبحضور وكالء الكيانات السياس��������ية والغاء 

العمل بجهاز تسريع النتائج االلكترونية. 
وتعتم��������د النتائج على اس��������اس الع��������د والفرز 
اليدوي ويشمل هذا العد والفرز كافة املحطات 
حتى املحطات امللغاة منها حس��������ب املادة )1( 
من قانون التعديل كذلك اإلشراف على اجراء 
مطابقة اوراق االقتراع مع التقرير الصادر من 
جه��������از التحقق االلكتروني الخ��������اص باركود 
اوراق االقت��������راع وباتخ��������اذ الق��������رارات الالزمة 
لذلك وتنته��������ي مهمة القض��������اة املنتدبني بعد 
املصادق��������ة على االنتخابات م��������ن قبل املحكمة 

االتحادية العليا.
ال��������وارد  املفوض��������ني  ان صالحي��������ات مجل��������س 
ذكره��������ا في قانون املفوضية العليا املس��������تقلة 
لالنتخاب��������ات املمنوح��������ة للقض��������اة املنتدب��������ني 

محص��������ورة بالصالحي��������ات ال��������واردة ملجل��������س 
املفوض��������ني باملهمة وهي التحقق من س��������المة 
العملية االنتخابية وما ش��������ابها حفاظًا على 
الديمقراطية  والتجرب��������ة  االنتخابية  العملية 
وق��������د وردت ف��������ي الفصل الرابع امل��������ادة )4( من 
قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
مجل��������س  صالحي��������ات   2007 11لس��������نة  رق��������م 

املفوضني وهي :
الناخب��������ني  س��������جل  وتحدي��������ث  انش��������اء   : أواًل 
بالتع��������اون والتنس��������يق م��������ع مكات��������ب األقاليم 

واملحافظات.
ثاني��������ًا : تنظيم س��������جل الكيانات السياس��������ية 
واملصادقة عليها لغرض خوض االنتخابات.
املرش��������حني  قوائ��������م  س��������جل  تنظي��������م   : ثالث��������ًا 

لالنتخابات واملصادقة عليها.
رابع��������ًا : اعتماد مراقب��������ي االنتخابات ووكالء 

الكيانات السياسية واإلعالميني.
: الب��������ت ف��������ي الش��������كاوى والطع��������ون  خامس��������ًا 
االنتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن 

امام هيئة قضائية تمييزية مختصة.
سادسًا : املصادقة على إجراءات العد والفرز.

س��������ابعًا : إعالن النتائج النهائية لالنتخابات 
واالستفتاء بعد املصادقة عليها من الجهات 
نتائ��������ج  باس��������تثناء  املختص��������ة  القضائي��������ة 
انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها 

املحكمة االتحادية العليا.
ثامن��������ًا : وض��������ع االنظم��������ة والتعليم��������ات التي 

تحفظ للعملية االنتخابية نزاهتها.
االدارة  هيكلي��������ة  عل��������ى  املصادق��������ة   : تاس��������عًا 

االنتخابية والتعيينات في الوظائف العليا.
عاشرًا : رسم السياسة املالية للمفوضية. 

م��������ع التأكي��������د ان ق��������رارات مجل��������س املفوضني 
املنت��������دب تخض��������ع للطعن واالس��������تئناف امام 
الهيئ��������ة القضائية لالنتخاب��������ات والتي  نص 
قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
رقم )11( لس��������نة 2007 ومن قبله االمر الصادر 
من سلطة االئتالف املؤقتة رقم 92 لسنة 2004 
عل��������ى تش��������كيل ه��������ذه الهيئ��������ة القضائية حيث 
نص��������ت امل��������ادة )8/ ثالثا ( م��������ن القانون )تقوم 
محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة 
القضائية لالنتخابات تتألف من ثالثة قضاة 

غير متفرغني(.

تصويب العملية االنتخابية قضائيا

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

�لق�ساء �لهام�ص و�لتفا�سيل يف بناء �جلمل �لدميقر�طية �لتي يت�سكل على �أ�سا�سها �لن�سيج �ملعريف لكيان �لدولة وبنائها 
�ملوؤ�س�سي �مل�ستند على �لن�سو�ص �لقانونية �خلارجة من �سلب �لوثيقة �لد�ستورية �لتي �سوت عليها �ل�سعب يف ��ستفتاء عام 

وعلني كانت فيه مفردة )نعم ( هي �العلى �سوتًا يف �سناديق �القرت�ع �لتي متثل �لتج�سيد �لفعلي الإر�دة �ل�سعب

او  بالحض��������ور  التكلي��������ف  يع��������رف   
االس��������تقدام انه دعوة املتهم للحضور 
امام س��������لطة التحقيق في زمان ومكان 
معينني في الطلب ويكون املتهم هناك 
أمام العديد من االجراءات التحقيقية 
التي يمكن للسلطات املختصة اللجوء 
اليها م��������ن اجل الوصول الى الحقيقية 
ف��������ي الدعوى الجزائي��������ة واتخاذ القرار 
املناس��������ب فيها بع��������د تكوي��������ن القناعة 
القانونية والقضائية لديها من خالل 

االدلة املتحصلة من تلك االجراءات.
 وه��������ذه اإلج��������راءات منها م��������ا ال يجوز 
اللج��������وء ف��������ي التنفي��������ذ ال��������ى الق��������وة او 
واتخ��������اذ  املطل��������وب  بح��������ق  االك��������راه 
االج��������راء بحقه عند رفض��������ه االنصياع 
طواعية واختيارًا كم��������ا هو الحال في 
التكلي��������ف بالحض��������ور واالس��������تجواب 
بالنسبة للمتهم واال تعرض املخالف 
لة القانوني��������ة التي تصل حد  للمس��������اء
فرض العقوبة بحقه كون الفعل شكل 
جريمة منص��������وص عليها في القانون 
العقوب��������ات العراق��������ي كم��������ا ه��������و الحال 
في تج��������اوز حدود الس��������لطة املمنوحة 
للموظ��������ف املخت��������ص في ح��������ني يجوز 
اللج��������وء في ن��������وع آخر م��������ن اإلجراءات 
الق��������وى  اس��������تخدام  ال��������ى  التحقيقي��������ة 
بح��������ق م��������ن ي��������راد التنفي��������ذ تجاهه من 
قبل الس��������لطات املختصة السيما عند 
عدم االس��������تجابة والخضوع الطوعي 
لتنفيذ تلك اإلجراءات والتي قد تصل 

الى حد اإلجازة والتصريح باستخدام 
السالح والقوة املميتة دون أن يترتب 
على القائ��������م بالتنفيذ اية مس��������ؤولية 
قانونية ومن تل��������ك اإلجراءات القبض 
والتوقيف والتفتيش م��������ا لم يتجاوز 
القائ��������م بالتكلي��������ف الحدود املس��������موح 

بها.
 ون��������رى أن املش��������رع العراق��������ي عندم��������ا 
أدرج التكلي��������ف بالحضور ضمن طرق 
اإلجب��������ار عل��������ى الحض��������ور ل��������م يقصد 
بذل��������ك إجازة اس��������تخدام الق��������وة املادية 
)اإلجب��������ار املادي( ضد املته��������م املمتنع 
عن الحضور, الن التكليف بالحضور 
ام��������ر مت��������روك إلرادة املته��������م وال يجوز 
اس��������تخدام القوة معه عند امتناعه عن 
الحضور بمقتضاها وال يجوز الزامه 
بالحضور جبرا وهنا الي وجد اجبار 
مادي وانما يق��������ع االجبار عند امتناع 
املتهم عن الحضور وبن��������اًء على ورقة 
التكليف بالحضور اذ تصدر السلطة 
املختصة ام��������را بالقبض او باالحضار 
وهن��������ا ينتف��������ي اث��������ر ورق��������ة التكلي��������ف 
بالحض��������ور بص��������دور ام��������ر قب��������ض من 
املحكمة املختصة وبذلك يكون مقصد 
املشرع من االجبار هو القانوني وليس 
امل��������ادي.  وكذل��������ك تج��������در االش��������ارة الى 
ما اش��������ار اليه املش��������رع اضافة الى عدم 
االجب��������ار املادي اذ رس��������م قانون اصول 
املحاكم��������ات الجزائية اإلج��������راءات عند 
امتناع املكل��������ف بالحضور او املتهم او 

امتناعه عن الحض��������ور فعند االمتناع 
املتهم عن التوقيع على ورقة التكليف 
بالحض��������ور فعلى القائ��������م بالتبليغ ان 
يقوم بتثبيت ذلك وان يفهمه بمضمون 
الورق��������ة وبحض��������ور ش��������اهدين وكذلك 
الحال عند  عجزه عن التوقيع ويشرح 
ذلك ويقوم باعادتها للمحكمة التخاذ 
الق��������رار املناس��������ب بض��������وء االج��������راءات 
االصولي��������ة التي تمت. وكذلك س��������ارت 
اغلب التش��������ريعات على ما نحىا عليه 
املشرع العراقي اذ نص املشرع االردني 
عل��������ى ذلك في امل��������ادة 2/111 من قانون 
اص��������ول املحاكمات الجزائي��������ة االردني 
وكذلك املش��������رع التونس��������ي في الفصل 
68 من مجلة االج��������راءات الجزائية رقم 
23لس��������نة 1968 واملادة 102 من قانون 

اصول املحاكمات السوري.
 وان اجراءات املحكمة تعتمد في طلب 
احضار املتهم سواء الستجوابه او ألي 
اجراء آخر من إج��������راءات التحقيق, اما 
بالنس��������بة للجرائم التي اجاز للقاضي 
اصدار ورقة التكلي��������ف بالحضور فان 
االس��������تثناء هو صدور ام��������ر قبض في 
الجرائ��������م املعاق��������ب عليه��������ا باالعدام او 
السجن املؤبد اذ اوجب املشرع صدور 
ام��������ر قب��������ض ابت��������داء ام��������ا ف��������ي الجرائم 
املعاق��������ب عليه��������ا بالحبس مل��������دة تزيد 
على السنة فيتم احضاره باصدار امر 
قبض بحقه اال اذا استصوب القاضي 

احضاره بورقة تكليف بالحضور.  

القاضي علي كمال

تكليف بالحضور أو االستقدام

من �الإجر�ء�ت �لتي تلجاأ �إليها �ل�سلطات �لتحقيقية وفقًا لل�سلطة �لتقديرية لها يف ظل �ل�سو�بط �لقانونية 
�لو�ردة يف قانون ��سول �ملحاكمات �جلز�ئية ال �سيما يف �جلر�ئم �لب�سيطة وغري �خلطرة و�لتي ال 

يخ�سى فيها من هروب �ملتهم �و تاأثريه على �سري �لتحقيق �و �أطر�ف �لدعوى �جلز�ئية.

وهو

يظل

�أن تلتقي ب�سخ�ص تتعلم منه در�سا يف �لنز�هة و�ال�ستقامة، در�ٌص ناجٌت عن �سلوك و�قعي حقيقي 
ملوقف ميثل �ختبار� وحمكا �سعبا قلما ينجح يف �جتيازه �سخ�ص غريه، در�ٌص يبثه لك بهدوء 

و�سمت، وتتلقاه �أنت بده�سة كبرية.. ده�سة �ملتعط�ص للنز�هة و�ال�ستقامة يف هذ� �لزمن �لذي �سهد 
�نهيار� قيميا و�إن�سانيا من �ل�سعب تد�ركه. در�ص يعيد �الأمور �أمامك �ىل ن�سابها �ل�سحيح يخربك �أن 

ثمة �أمال ما ز�ل ميكن �ن ميثل طوق جناة من هذ� �خلر�ب.

يحدث

في إحدى املؤسسات التي عملت بها 
كان هناك زمي��������ل يدعى رأفت وحيث 
ان املؤسس��������ة حينه��������ا كان��������ت تمن��������ح 
ووفق السياقات اإلدارية والقانونية 
لكل مدير قس��������م رصي��������د هاتف نقال 
بمبل��������غ يعادل ثالثني أل��������ف دينار أي 
ثالث��������ة كارت��������ات من فئة عش��������رة آالف 
دينار كي يس��������تخدمها في اتصاالته 
الناش��������ئة بس��������بب حاجة العمل، وفي 
الوقت الذي كان جميع مدراء األقسام 
بم��������ن فيهم كاتب املقال يتس��������لمونها 
بضمير مس��������تقر كونها صرفت وفق 
سياقات صحيحة كان رأفت يعيدها 
عل��������ى  ويجي��������ب  العام��������ة  للخزين��������ة 
تساؤالت الزمالء بان طبيعة عمله ال 
تستوجب إجراء أي اتصال وبالتالي 
فان صرفها له يكون في غير محله. 

 ويتك��������رر هذا األمر ش��������هريًا وس��������ط 
س��������خرية البعض واندهاش البعض 
يتهاف��������ت  كان  وق��������ت  ف��������ي  اآلخ��������ر، 
الكثي��������رون للحصول عل��������ى امتيازات 
غير قانوني��������ة نجح رأفت في اختبار 
النزاهة على مستوى السلوك وليس 
على مستوى الحديث الشفوي الذي 

يتح��������دث به الكثي��������رون دون مصداق 
واقعي.

وفي إح��������دى اللجان التي اش��������تركت 
بها قبل فترة ليست بالبعيدة، كانت 
اح��������د أعض��������اء اللجن��������ة س��������يدة قوية 
الش��������خصية صعبة امل��������راس يمكن ان 
تعت��������رض على أي قرار او رأي يصدر 
م��������ن األعض��������اء اآلخري��������ن، تمتلك من 
الثقاف��������ة واملعلومة واملنطق الس��������ليم 
ما يجعلها شخصية الفتة ومميزة، 
هذه السيدة تدعى شيرين تجعل من 
مصلحة الوطن أساسًا لكل ما تتبناه 
م��������ن آراء وما تتخذه م��������ن قرارات وما 

يصدر عنها من مواقف.
 وكانت تعترض عل��������ى اغلب قرارات 
اللجنة ألنها تعتقد وبنية صافية ان 
القرارات قاص��������رة عن تحقيق أهداف 
اللجن��������ة وس��������ط امتع��������اض األعضاء 
اآلخري��������ن واتهامها بعرقل��������ة العمل، 
وفي خض��������م النقاش��������ات حدثنا احد 
األعضاء انه كان يعمل تدريسيا مع 
شيرين في إحدى الجامعات العربية 
عام 2004 وأنها اتخ��������ذت قرارا بحق 
إح��������دى الطالب��������ات م��������ن ذوات النفوذ 

والس��������لطة ورفض��������ت ش��������يرين برغم 
جمي��������ع الضغوط��������ات التن��������ازل عن��������ه 
وكان ثمن ذلك ان قدمت اس��������تقالتها 
م��������ن العمل وما زالت ب��������ال وظيفة من 

العام 2004 لغاية اآلن..
لم اصدق ما قاله الزميل حتى التفت 
ال��������ى ش��������يرين وأجاب��������ت بابتس��������امة 
شجاعة أن الكالم صحيح وانها رغم 
خس��������ارتها امل��������ال والوظيف��������ة إال أنها 
كس��������بت ذاتها ونفس��������ها وان أصعب 
واش��������د واقس��������ى ان��������واع الخس��������ارات 
خسارة اإلنسان لنفسه حني يضعف 
ويتنازل عما تحمله هذه النفس من 

قيم لقاء مصلحة او ميزة عابرة. 
ووج��������وه  وس��������نني  أي��������ام  م��������رت 
وش��������خصيات كثي��������رة وبق��������ي اس��������ما 
ش��������يرين ورأفت عالقني ف��������ي ذاكرتي 
استوحي منهما ما شئت من دروس 
االس��������تقامة واتخذهما مثلني رائعني 
الحترام الذات وكسبها دون أن يعلما 
حت��������ى ما ت��������ركاه في داخل��������ي من اثر 
وربما لن يتس��������نى لهما حتى قراءة 
ما كتبته عن تجربتيهما في النزاهة 

واالستقامة.

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

 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

املطالبة بقيمة االعمال املنفذة على غير املوقع 
املتفق عليه وعلى خالف شروط عقد املقاولة 
املب��������رم بني الطرفني ال س��������ند لها م��������ن القانون 

وواجبة الرد .

القرار :
ل��������دى التدقيق واملداولة وج��������د أن الطعن التمييزي 
مقدم ضمن املدة القانونية والشتماله على اسبابه 
قرر قبوله ش��������كال ول��������دى عطف النظ��������ر على الحكم 
املميز تبني بانه ملا اس��������تند اليه من اس��������باب موافق 
لالص��������ول واحكام القانون اذ تاي��������د من التحقيقات 
التي اجرتها محكمة الب��������داءة ومن بعدها محكمة 
االس��������تئناف ب��������ان املدع��������ي )املميز( لم ينف��������ذ اي من 
اعمال املش��������روع الخاص بانشاء )مدرسة 18 صف 
م��������ع التاثي��������ث في قض��������اء املج��������ر الكبي��������ر( املطالب 
بقيمتها على موقع املش��������روع املتفق عليه في عقد 
املقاول��������ة املبرم ب��������ني الطرفني في املنطق��������ة الغربية 
التابع��������ة لقض��������اء املج��������ر الكبي��������ر بس��������بب وج��������ود 
التجاوزات على قطعة االرض املخصصة للمشروع 
وان املدع��������ي قدم طلب��������ا بايقاف العمل بس��������بب تلك 
التج��������اوزات وان االعم��������ار التي نفذه��������ا على املوقع 
الجديد في املنطقة الش��������رقية تمت من دون موافقة 
رب العم��������ل )املمي��������ز علي��������ه( والذي كان قد تس��������لمه 
م��������ن رئيس الوحدة االدارية ف��������ي القضاء وليس من 
املميز عليه اذ اعترضت على تسليم املوقع الجديد 
الشركة العامة لصناعة السكر كون املشروع يلحق 
االض��������رار باعمالها واذ ان املقاول اس��������تنادا للمادة 
الحادية عش��������رة من الشروط العامة ملقاوالت اعمال 
الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني يعتبر انه 
كش��������ف على موقع املشروع وتحرى عنه قبل تقديم 
عطائه وانه اقتنع بنفس��������ه بح��������ال موقع وطبيعته 
وم��������ا يحيط ب��������ه وس��������بل الوصول الي��������ه مما يجعل 
دع��������وى املدعي الت��������ي انصبت عل��������ى املطالبة بقيمة 

االعمال املنف��������ذة على غير املوقع املتفق عليه وعلى 
خالف ش��������روط عقد املقاولة املبرم ب��������ني الطرفني ال 
س��������ند لها من القانون وواجبة الرد وهذا ما قضى 
به الحكم املميز لذا واس��������تنادا للمادتني )2/210 و 
218( مرافع��������ات مدنية قرر تصديق��������ه ورد الطعون 
التمييزية واسبابها وتحميل املميز رسم التمييز 
وصدر القرار باالتفاق في 9/صفر/1439ه� املواف�ق 

2017/10/29م.

)2(
املبدأ:

تكييف الدعوى واعطائها الوصف الصحيح 
مس��������الة قانونية بحتة تس��������تقل بها املحكمة 
دون الخص��������وم ف��������ال تتقيد بتكيي��������ف املدعي 

لدعواه .

القرار :
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن قبل الهيئة املوس��������عة 
املدنية ف��������ي محكمة التمييز االتحادي��������ة لوحظ بأن 
الطع��������ن التميي��������زي مقدم ف��������ي مدت��������ه القانونية قرر 
قبوله ش��������كاًل. ولدى عطف النظ��������ر على الحكم املميز 
الص��������ادر من محكم��������ة الب��������داءة املختص��������ة بقضايا 
االس��������تثمار ف��������ي ذي ق��������ار بالع��������دد 1/ب/أ.س/2016 
ف��������ي 2017/4/23 وجد بأنه غي��������ر صحيح ومخالف 
ألح��������كام القان��������ون الن املدع��������ي قد ذكر ف��������ي عريضة 
دعواه البدائية ب��������ان املدعى عليه االول رئيس هيئة 
اس��������تثمار ذي ق��������ار إضافة لوظيفته ق��������د منح اجازة 
االس��������تثمار املرقمة )37( للمدعى عليه الثاني املدير 
املفوض ملجموعة شركات تينا لالستثمار العقاري 
وذلك بناًء عل��������ى االتفاق ب��������ني وزارة املالية واملدعى 
عليه الثاني النش��������اء مجمع سكني ملنتسبي جامعة 
ذي قار على قطعة  االرض املرقمة 30/6992 شامية 
العائدة لوزارة املالية وتحت اشراف ومراقبة املدعى 
علي��������ه االول. عل��������ى ان تأول هذه الدور ف��������ي ملكيتها 

الى ش��������اغليها من منتس��������بي جامع��������ة ذي قار. وبعد 
تعاقده مع شركة املدعى عليه الثاني بموجب العقد 
املرقم )57( في 2013/2/19 ولكون الدار التي تعاقد 
عليها تحتوي على مساحة اضافية )فضله( كونها 
دار س��������كنية وملوافقة املدعى علي��������ه األول ومصادقة 
وزارة االعم��������ار واالس��������كان على إضاف��������ة الفضلة الى 
الدار املرقمة )176( العائدة له وعند مباشرة املدعى 
عليه الثاني بالتنفي��������ذ اعترضت دائرة املدعى عليه 
االول عل��������ى إضاف��������ة الفضل��������ة باعتبارها مس��������احات 
خض��������راء. ومل��������ا كان ه��������ذا االعت��������راض يعتب��������ر ضربًا 
من ض��������روب املعارض��������ة الصريحة لذا طل��������ب الحكم 
بالزام املدع��������ى عليهما بعدم تعرضه له من االنتفاع 
باملس��������احة املحاذية ل��������داره املرق��������م )176( والبد قبل 
التصدي ملوضوع الدع��������وى الفراغ اواًل من تكييفها 
التكييف القانوني الصحيح. ألن املدعي في عريضة 
دعواه تارة يص��������ف دعواه )بمن��������ع معارضة( وتارة 
اخرى يطلب )بمنع التص��������رف( والن تكيف الدعوى 
واعطائها الوصف الصحيح مس��������ألة قانونية بحته 
تستقل بها املحكمة دون الخصوم فال تتقيد بتكيف 
املدع��������ي لدع��������واه والن الثاب��������ت م��������ن محاضر ضبط 
جلس��������ات املرافعة واملس��������تندات املبرزة ف��������ي الدعوى 
بأن املدع��������ي يس��������تند باملطالبة بض��������م الفضلة على 
عقد بيع الوحدة السكنية املرقمة )176( املرقم االول 
)57( ف��������ي 2013/2/19 والثانية الالحق بالعدد )57( 
في 2015/6/15 واملوافق��������ات الحاصلة التي يدعيها 
م��������ن الجه��������ات االخ��������رى. أي ان حقيقة طل��������ب املدعي 
ف��������ي عريضة دعواه هو تس��������جيل الفضل��������ه املجاورة 
لوحدته الس��������كنية باس��������مه وبالتالي تك��������ون دعواه 
مطالبة بح��������ق عيني وهي من دعاوي امللكية وليس 
من دعاوي الحي��������ازة وحقيقة دعواه هي دعوى منع 
معارضة ولي��������س منع تصرف. الس��������يما وان املدعي 
بال��������ذات ف��������ي محض��������ر جلس��������ة 2016/9/8 ق��������د طلب 
صراح��������ة الحكم ل��������ه بمنع معارض��������ة املدعى عليهما 
االول والثاني باضافة املس��������احة )الفائضة( الفضلة 
ال��������ى الوحدة الس��������كنية املرقم��������ة 176 ودعوى املدعي 
بوصفه��������ا الراهن واجبة الرد ابت��������داء الن الثابت من 
عقد تمليك العقار املبرم ما بني وزارة املالية وشركة 
تينا لالس��������تثمار العقارية املبرم وفقًا ألحكام قانون 

االس��������تثمار رقم 13 لسنة 2006 املعدل تمليك الطرف 
االول للطرف الثاني العقار املرقم 30/6992 ش��������امية 
البال��������غ مس��������احته )114( دونمًا الواق��������ع في محافظة 
ذي قار الغراض السكن مجانًا. من خالل صورة قيد 
العقار اعاله املس��������جل بالقيد 23/ت2014/1 جلد 51 
باسم وزارة املالية ملك صرف املساحة )114( دونمًا 
ولم يتم افراز الوحدات السكنية لكل مشتري لحد اآلن 
وبهذا ال يمك��������ن املطالبة بأي جزء من العقار وضمه 
للوحدة الس��������كنية طاملا القطع��������ة االم لم يتم افرازها 
لحد االن لوحدات عقارية س��������كنية مس��������تقلة. الن من 
شروط ضم الفضالت العقارية الى الوحدة السكنية 
العقاري��������ة املج��������اورة هو بتس��������جيل الفضل��������ة بدائرة 
التس��������جيل العقاري املختصة ابتداءًا بوحدة عقارية 
مستقلة كما ان كتاب وزارة االسكان واالعمار بالعدد 
13952 ف��������ي 2015/10/27 أك��������د ب��������أن موض��������وع قطع 
االركان من حيث ضم الفضالت لها لتصبح اكبر من 
)200م2( في القطع غير النظامية متروك الى جامعة 
ذي قار الن جميع مس��������احات الوحدات السكنية في 
التصمي��������م القطاع��������ي املصادق عليه للمش��������روع هي 
)200م2( للدار الواحدة وال يوجد أي س��������ند قانوني 
يجيز إضافة مساحات اخرى على الوحدة السكنية 
سيما وان موضوع ضم الفضالت العقارية يخضع 
ال��������ى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس��������نة 
2013 الن سند التسجيل العقاري يشير صراحة الى 
ان عائدي��������ة االرض الى وزارة املالية، كما ان موضوع 
املس��������احة املتعاقد عليها بني املدع��������ي واملدعى عليه 
الثاني ش��������ركة تينا بموج��������ب العقد املب��������رم بينهما 
والبالغ��������ة )388م2( هو الذي يحك��������م العالقة بينهما 
وال يمكن زيادة هذه املساحة الى )610م2( كما طلب 
املدع��������ي. النه يتعارض م��������ع بنود العق��������د املبرم بني 
الطرفني مما تكون دعوى املدعي ليس لها أي س��������ند 
قانون��������ي وكان عل��������ى املحكمة ردها ومل��������ا كان الحكم 
املمي��������ز قد جاء عل��������ى خالف ذلك مم��������ا اخل بصحته 
وتأسيس��������ًا على ما تقدم قررت املحكمة نقض الحكم 
املميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير 
فيها وفقًا للمنوال املتقدم شرحه على ان يبقى رسم 
التمييز تابع��������ًا للنتيجة وصدر القرار باالكثرية في 

3/ربيع األول/1439ه� املواف�ق 2017/11/21م.

راجع االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز يف 
املوقع االلكرتوين جمللس القضاء االعلى 

● واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية 
ملحكمة التمييز االتحادية

 ● للحصول على القرارات التمييزية 

مباشرة

Supreme Judicial Council

Republic Of Iraq

مجلس القضاء األعلى

جمهورية العراق
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الفنان الحقيقي، هو الذي يؤدي رسالة إنسانية، 
يس��������تهدف من خاللها تغيي��������ر الواق��������ع والتأثير 
بالناس من خ��������الل الفن الذي يقدمه، س��������واء كان 
على خش��������بة املسرح او شاش��������ة التلفزيون. والفن 
هو احد الوس��������ائل الفاعلة في نشر الثقافة وحث 
الجمه��������ور عل��������ى تغيير أنماط حياته��������م وطريقة 
تفكيرهم من خالل ما يطرحه من مفاهيم تصحح 

األفكار السائدة املغلوطة. 
القان��������ون، بوصفه ضرورة ل��������كل مجتمع، البد له 
من وسائل انتش��������ار داخل كافة أوساط املجتمع. 
املش��������رع افترض ان النش��������ر في الجريدة الرسمية 
للدولة )الوقائع العراقي��������ة( امر كاف لعلم الناس 
بالقوان��������ني التي تنش��������ر فيها، س��������واء ت��������م توزيع 
تل��������ك الجريدة او لم توزع. إضاف��������ة الى محاوالت 
بعض املشتغلني بالحقل القانوني، نشر الثقافة 
القانوني��������ة ع��������ن طريق الدراس��������ات واملقاالت التي 
تنش��������ر في الصحف واملواق��������ع االلكترونية. وتلك 
الوسائل تحولت الى تقليدية بفعل عزوف الكثير 
من الناس عن القراءة ومتابعة املس��������تجدات على 
الس��������احة القانوني��������ة والدس��������تورية، كان البد من 
إيجاد آليات كفيلة بإيص��������ال املعلومة القانونية 
الى اكبر عدد من الناس، عن طريق الذهاب اليهم 
بدال من انتظارهم، وه��������ذا يتحقق من خالل الفن 
بش��������كل أس��������اس، ألن الفنان بما يقدمه من اعمال 
تلفزيونية ومسرحية وسينمائية، يمكن ان يؤثر 

وبشكل كبير في املتابع. 
وم��������ن هنا يمكننا توظيف الف��������ن لخدمة القانون، 
عبر إنتاج نصوص مسرحية او تمثيلية، تؤدى 
م��������ن قب��������ل فنان��������ني، تتضم��������ن قضي��������ة قانونية او 
تحاول معالجة مشكلة قضائية قائمة، من خالل 
ارش��������اد الناس الى الطري��������ق الصحيح وإعالمهم 
باآلليات القانونية التي عليه��������م اتباعها تجنبا 
للمش��������كالت الت��������ي ق��������د تصيبه��������م لو ل��������م يعرفوا 
حقوقه��������م وواجباتهم. لكن أي��������ا من هذا لم يحدث 
ولألسف، حيث ان الساحة الفنية تكاد تخلو من 
أعمال فنية تعالج قضية قانونية اال ما ندر. عدا 
معالجة كوميدية ساخرة، اقرب للسطحية منها 
ال��������ى الرصينة، تبث عبر اح��������د الفضائيات خالل 
شهر رمضان، تصور رجال القانون من املحامي 
والقاضي والش��������رطي، تصورهم بشكل سطحي، 
بعيدا عن املهنية واصول العمل القانوني، حيث 
تعالج كل حلقة من ذلك املسلسل مسألة قانونية 
ولكن بطريقة تبتعد عن روح القانون وتقترب من 

الضح��������ك واالس��������تخفاف بعقل 
املشاهد. فكان بدال من اللجوء 
الى هذا األسلوب ان يتم انتاج 
مسلس��������الت رصين��������ة، تعال��������ج 
مش��������كلة قانونية ولو بطريقة 
للمش��������اهد  وتعطي  مبس��������طة، 
انطباع��������ا جي��������دا ح��������ول كيفية 
التعامل م��������ع القانون، بدال من 
محاول��������ة إضحاك��������ه بطريقة ال 

تليق بالفن العراقي.

نشر الثقافة القانونية عبر الفن

القاضي عماد عبد اهلل

التحكي��������م ينقس��������م م��������ن حي��������ث التنظي��������م إل��������ى تحكي��������م حر 
ومؤسساتي. 

التحكيم الحر: هو الذي يلجأ اليه الخصوم بمناس��������بة نزاع 
معني فيختارون هم بأنفس��������هم املحك��������م او املحكمني للفصل 
بذلك الن��������زاع كما يختار الخصوم االج��������راءات التي يرونها 
مناسبة لتطبق على ذلك ويكون هنا االطراف بعيدين ع����������ن 

اي مؤسسة تحكيمية لها اشراف على التحكيم.
 اما التحكيم املؤسس��������اتي: فيقصد ب��������ه التحكيم املنظم عن 
طريق هيئات او مؤسسات او مراكز وطنية او دولية دائمية 

م�ثل غرفة تجارة باريس او لندن او دبي للتحكيم.
تضطلع هذه الهيئات او املؤسس��������ات بالتحكيم وفق قواعد 
او اج���������راءات تتضمنه��������ا لوائحها وتكون معروفة س��������ابقا، 
وتكون لديها قوائم باس��������ماء املحكمني املعتمدين لديها من 
ذوي الخبرة والكف��اءات والس��������معة، ونظرا الزدهار التجارة 
الدولي��������ة  يوج��������د حاليا عدد كبير من مؤسس��������ات او هيئات 
التحكي��������م متوزع��������ة على انح��������اء الع��الم املختلف��������ة ومنها ما 
يختص في التحكيم في نزاع او تجارة معينة. والحقيقة ان 
الدول الكبرى كان لها السبق في االنفراد بتشكيل مثل هذه 
املؤسس��������ات التحكيمية  مما جعله��������ا تكون الخصم والحكم 
بالنس��������بة لدول العالم الثالث التي تحاول جاهدة ان تداف�������ع 

عن مصالحها عبر انشاء مراكز للتحكيم.
 وف��������ي هذا املجال يش��������ار الى مصر حيث تمكنت من انش��������اء 
مركز القاهرة االقليمي للتحكيم عام 1978 وكان مركز جذب 
للمنطق��������ة العربية واآلس��������يوية واإلفريقية وتس��������تمد قواعد 

العمل به من قواع�د اليونسترال.
وينقس��������م التحكي��������م م��������ن حي��������ث املحل ال��������ى تحكي��������م محلي 
ودولي فالتحكيم املحلي:- هو ال��������ذي يكون اطرافه من دولة 
واح��������دة وفي الغالب يتم تطبيق قان��������ون الدولة محل النزاع  
فالتحكي�������������م يك��������ون طبق��������ا للقانون الوطني الط��������راف النزاع 
وداخل دولتهم حيث ان القانون الوطني هو الذي ينص على 
كافة االج��راءات اما في الب��������اب املتعلق بالتحكيم في قانون 
املرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 لم يتطرق الى التم���ييز 
الى ب��������ني التحكي���م املحلي والدول��������ي وبالتالي فان القضايا 
الت��������ي تتعلق بالتحكيم تكون جميعها س��������واء كانت محلية 
ام دولية كان��������ت خاضعة للقان��ون العراقي مع مراعاة تنفيذ 

االحكام االجنبية وفقا ملا نصت عليه القوانني العراقية.
 اما التحكيم الدول��������ي :- هو الذي ينتمي اطرافه الى دولتني 
مختلفت��������ني او يتم التعاقد في دولة وينف��������ذ في دولة اخرى 
ويت����������م االتفاق بني اطراف النزاع عل��������ى القوانني واإلجراءات 
الواجب��������ة التطبيق س��������واء كانت أعراف��������ا او قواعد او قوانني 
دولية. وينقس��������م التحكيم من حيث حرية اإلرادة الى تحكيم 
اختياري وإجباري، فالتحكي��������م االختياري:- هو الذي يلجأ 

اليه الخصوم بإرادتهم في املعامالت 
املدني��������ة او التجاري��������ة حي��������ث يكون 
ألطراف النزاع ان يختاروا الجهة او 
الطريقة التي يضع��������ون من خاللها 
حدا للن��������زاع الحاص��������ل بينهما. اما 
التحكي��������م اإلجباري فيكون بموجب 
تش��������ريعات وقواعد تحكيم صادرة 
ع��������ن الدول��������ة او بموج��������ب اتفاقية او 
معاهدة تلزم األطراف باللجوء الى 

التحكيم وتطبيق قواعد معينة.

التحكيم

قلم القاضي عين قانونية

سالم مكي

حبوب مخدرة

قضت محكم��������ة جنايات واس��������ط أحكامًا 
بالس��������جن مل��������دة خمس��������ة عش��������ر عاما مع 
غرام��������ة تصل إلى 20 ملي��������ون دينار بحق 
متهمني اثن��������ني يتاجرون باملواد املخدرة 

احدهما يحمل الجنسية اإليرانية.
وذك��������ر القاض��������ي عب��������د الس��������تار بيرقدار 
املتحدث الرسمي ملجلس القضاء األعلى 
أن "محكم��������ة جناي��������ات واس��������ط أص��������درت 
حكما بالس��������جن ملدة خمس عش��������رة سنة 
بح��������ق متهمني يقومان باملتاجرة باملواد 

املخدرة".
وأضاف بيرقدار أن "أحد املتهمني يحمل 
الجنسية اإليرانية ضبط بحوزته أربعة 
أكياس تحتوي على مادة عجينة القوام 

ومواد مخدرة أخرى بكميات متفاوتة".
وأف��������اد ب��������أن "املته��������م اآلخ��������ر كان يق��������وم 
املخدرة،  الكرس��������تال  بم��������ادة  باملتاج��������رة 
واش��������ار الى ان "الحكم على املتهمني جاء 
استنادا ألحكام املادة 28/ أوال من قانون 

املخدرات واملؤثرات العقلية".

تحقيق الكوت

صدق��������ت محكم��������ة تحقيق الك��������وت أقوال 
مته��������م يح��������وز على كمي��������ات كبي��������رة من 
امل��������واد املخ��������درة، الفتة إل��������ى أن املتهم هو 
أحد منتس��������بي قوى األم��������ن الداخلي في 

املحافظة.
وق��������ال مراس��������ل املركز اإلعالم��������ي ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى في واس��������ط ان "محكمة 
تحقي��������ق الك��������وت صدقت اعتراف��������ات احد 
املتهمني بحيازة املخدرات"، مش��������يرا إلى 
أن "املتهم منتس��������ب لقوى االمن الداخلي 
ضبطت بحوزته كميات كبيرة من املواد 
املخدرة وهي عبارة عن مواد الكرس��������تال 
مخ��������درة  وحب��������وب  )االفي��������ون(  وتري��������اك 
واالم  الفالي��������وم  م��������ن  االن��������واع  مختلف��������ة 

فيتامني وسمائي والرمني".
وب��������ني املراس��������ل أن "املته��������م ت��������م تصديق 
اعترافاته قضائيا وفقًا ألحكام املادة 28 
م��������ن قانون املخدرات واملؤث��������رات العقلية 
وتج��������ري إحالته عل��������ى محكمة املوضوع 

إلجراء املحاكمة".

مصّنع صواريخ "داعش"

قض��������ت املحكم��������ة الجنائي��������ة املركزي��������ة في 
الرصاف��������ة  اس��������تئناف  محكم��������ة  رئاس��������ة 
االتحادي��������ة حكم��������ًا بالس��������جن املؤبد بحق 
مدان بتصني��������ع صواري��������خ لصالح تنظيم 

"داعش" اإلرهابي.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار املتحدث 
الرسمي ملجلس القضاء األعلى إن "املحكمة 
الجنائية املركزية نظرت قضية متهم يقوم 
بتصني��������ع وإنتاج صواريخ لصالح تنظيم 

داعش اإلرهابي".
وأك��������د بيرق��������دار أن "املته��������م اعت��������رف ام��������ام 
محكم��������ة التحقي��������ق املركزي��������ة في رئاس��������ة 
استئناف الرصافة بانضمامه الى تنظيم 
داعش في عام 2015 ونس��������ب مسؤوال على 
إحدى ورش إنت��������اج الصواريخ في منطقة 

الصناعة في املوصل".
وأض��������اف املتح��������دث الرس��������مي أن "املحكمة 
أص��������درت حكمه��������ا بالس��������جن املؤب��������د بحق 
املته��������م وفق أح��������كام املادة 1/4 م��������ن قانون 

مكافحة اإلرهاب النافذ".

كتاب قضائي

ويدون الكاتب في البدء مقدمة يشرح 
فيه��������ا ماهي��������ة محاك��������م الجن��������ح والية 
عمله��������ا واختصاصها ف��������ي الدعاوى 
واملعروضة فيها معقبا الكيفية التي 

اس��������تخلص فيه��������ا عين��������ات الق��������رارات 
املشروحة في هذا الكتاب. 

بق��������رار  كتاب��������ه  الزه��������اوى  يس��������تفتح 
باإلدانة والتجري��������م وملحقه  الحك��������م 

قرار الحكم بالعقوبة. وأش��������ار املؤلف 
هن��������ا ال��������ى ع��������دة جرائ��������م في ق��������رارات 
متنوع��������ة ه��������ي )االحتي��������ال، الس��������رقة، 
وظيفت��������ه  ح��������دود  املوظ��������ف  تج��������اوز 

)الخط��������أ والضرر الجس��������يم(، مخالفة 
األوام��������ر والتعليم��������ات، إخفاء أش��������ياء 
متحصل��������ة م��������ن جريم��������ة، تحرير صك 
لي��������س له مقاب��������ل وفاء، القت��������ل الخطأ، 
قانون املرور، تزوير محرر رس��������مي أو 
اس��������تعمال محرر مزور، عق��������د الزواج 

خارج املحكمة، وقرارات متفرقة".
وأورد القاض��������ي ف��������ي كتاب��������ه ق��������رارات 
تخت��������ص بالحك��������م باإلف��������راج واختار 
عينات من قرارات عن جرائم ) تحرير 
صك لي��������س له مقاب��������ل، جريمة خيانة 

األمانة، االحتيال وأخر متفرقة".
وف��������ي فص��������ول أخ��������رى اخت��������ار الكاتب 
بعض من املب��������ادئ التمييزية وقبول 

الصلح وق��������رارات باملختصر ونماذج 
للدع��������اوى املعروض��������ة أم��������ام محاك��������م 
تضمن��������ت  بدوره��������ا  والت��������ي  الجن��������ح 
)ق��������رارات عم��������ا س��������بق م��������ن جرائم في 
الفصول الس��������ابقة إضافة إلى قرارات 
ح��������ول االعت��������داء بالج��������رح والض��������رب 
وجرائم السكر وقانون املرور وانتهاك 
حرمة املس��������كن والتصرف في األموال 
املنقول��������ة والعقارات ملك الغير وطلب 

مخلفة اآلداب(.
ويختم الكاتب مؤلف��������ه بإيراد قرارات 
تخص موضوعة االستيالء، االعتداء 
عل��������ى موظف، تس��������ليم الطفل وقانون 

ضريبة الدخل.

"الجنح خطوة بخطوة" للقاضي ربيع الزهاوي

 ■ غالف 

الكتاب

كربالء / مروان الفتالوي

في ناحية الحر إحدى ضواحي كربالء املقدسة 
استخبر مركز الش��������رطة عن وجود حادثة قتل 
في أحد الدور، لك��������ن الصدمة عندما رأى أفراد 
الشرطة عند وصولهم الدار أنها لم تكن حادثة 

قتل واحدة، كانت عائلة كاملة قد أبيدت.
س��������بعة أفراد م��������ن عائل��������ة واحد لق��������وا حتفهم 
بإطالقات نارية عبر س��������الح رشاش في حادثة 
أثارت ج��������دال كبيرا ب��������ني األهالي ف��������ي املدينة، 
اتها كاملة في الكشف  اتخذت الش��������رطة إجراء
عن الجثث وإرس��������الها الى الط��������ب العدلي وهم 
أربع��������ة أخوة وفت��������اة ووالديه��������م، إال أن العائلة 

هذه افتقدت ناجيا وحيدا من املوت.
عن��������د تدوين أق��������وال الناجي وهو أح��������د األبناء 
ص��������دم الجميع بأن��������ه كان وراء قتلهم واعترف 
اعتراف��������ا مفصال ع��������ن كيفية ارتكاب��������ه الجريمة 

وقتله أفراد عائلته السبعة املكونة من أشقائه 
ووالده ووالدته.

يقول امل��������دان في محضر اعترافاته أمام قاضي 
التحقيق انه جل��������ب البندقية من مقر عمله في 
الحراس��������ة لدى إحدى الق��������وات األمنية إلى دار 
أهله وقام بإخفائها بغط��������اء النوم، وكانت قد 
حصلت مش��������اجرة مع ش��������قيقه األكبر ووالدته 

بسبب تأخره عن املجيء إلى الدار من قبل.
وعند حلول الساعة الرابعة والنصف صباحا 
وكان ينام إلى جانب شقيقه ووالدته وشقيقته 
أقدم من دون س��������ابق إنذار بفتح رش��������اش النار 
على ش��������قيقته ووالدته وش��������قيقه ليقتلهم بدم 

بارد.
وكما يروي املتهم فأن أشقاءه البقية حضروا 
إل��������ى املكان في الح��������ال فلم يتردد ع��������ن إلقائهم 
صرعى بس��������الحه وقد حصل حادث القتل في 
الغرف��������ة الثاني��������ة ، ثم ذهب ليقتل آخر ش��������قيق 
كان يرق��������د في غرف��������ة والده. في ه��������ذه التوقيت 

–كم��������ا ي��������روي املته��������م- كان والده خ��������ارج الدار 
لي��������ؤدي فريض��������ة ص��������الة الصبح ف��������ي الجامع 
وعند حضوره ال��������ى الدار دفعه بقوة الى غرفة 
االس��������تقبال ليجلب الس��������الح ويرديه قتيال.  ثم 
ق��������ام بالكتابة على أحد جدران البيت ")رحمن( 
قتل اهلي وينك انت؟" لغرض تمويه املسؤولني 
ع��������ن التحقيق في حادثة القتل"، وبعد االنتهاء 
ذه��������ب إلى مقر عمل��������ه مع بندقيت��������ه إذ كان في 

يومها يشغل نوبة الحراسة وحيدًا.
 إال أن القاتل وبرغم بش��������اعة الجريمة لم يذكر 
سببا أكثر من إنهم "يعتدون عليه ويتشاجرون 
معه دائما" معترفا بأنه قتلهم لوحده وبكامل 

قواه العقلية من دون مساعدة أحد.
إلى ذل��������ك نظرت محكمة جناي��������ات كربالء بعد 
اكتمال كافة األدلة إلدانة املتهم بحوادث القتل 
فأص��������درت أحكاما باإلعدام ش��������نقا حتى املوت 
ع��������ن كل جريمة قتل وفقا ألحكام املادة 406 من 

قانون العقوبات العراقي.

كربالء: شاب يقتل عائلته جميعا بسبب مشاجرة!

تمييز الق��������رارات الصادرة من املحاكم الجزائية 
هو احد ط��������رق الطعن الواردة في قانون اصول 
املحاكم��������ات الجزائي��������ة املرقم )23( لس��������نة 1971 

املعدل.
 حي��������ث نصت امل��������ادة )249/األصولية( "لكل من 
االدعاء العام واملتهم واملشتكي واملدعي املدني 
واملسؤول مدنيا ان يطعن لدى محكمة التمييز 
في االحكام والق��������رارات والتدابير الصادرة من 
محكمة الجزاء او محكمة الجنايات في جنحة 
او جناي��������ة اذا كان��������ت ق��������د بني��������ت عل��������ى مخالفة 
للقان��������ون او خطأ في تطبيق��������ه او تأويله او اذا 
وق��������ع خطا جوهري في االجراءات االصولية او 
في تقدير االدلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ 

مؤثرا في الحكم.
 ويك��������ون ه��������ذا خ��������الل ثالثني ي��������وم م��������ن تاريخ 
صدور الحكم الوجاه��������ي او من تاريخ اعتباره 

وجاهي��������ا وف��������ق القان��������ون، كم��������ا يح��������ق ملحكمة 
التمييز االتحادية التدخل تمييزا في الدعاوى 
الجزائية وفق امل��������ادة )264/اصولية( من خالل 
طلبها من تلقاء نفس��������ها او بناًء على طلب من 
االدعاء العام او اي ذي عالقة، وفي هذه الحالة 
ال يجي��������ز القان��������ون ملحكم��������ة التميي��������ز ان توجه 
بتش��������ديد الحكم او تخفيفه اال في حالة تمييز 
قرار الحكم وفيه يتم ارسال الدعوى بعد صدور 
القرار، وال يجوز ملحكمة التمييز نظر الدعاوى 
التي سبق لها ان نظرتها تمييزا اال باستثناء 
حالة واحدة وهي ان ترد الدعوى شكال وليس 
موضوعا، كما واجاز القانون ملحكمة التمييز 
صالحية النظر في الدعاوى عن طريق التدخل 
التميي��������زي بغ��������ض النظر ع��������ن امل��������دة القانونية 
للطع��������ن وله��������ا ان تتدخل في الق��������رار ان وجدت 

خطا قانونيا.

التدخل التمييزي 
في محكمة التمييز االتحادية
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ث���

كان علي محمود الش��������يخ عل��������ي مناضال وطنيا 
وأديبا س��������احر العبارة وخطيب��������ا مفوها قبل أن 
يعتل��������ي منصة القضاء، عم��������ل عضوا في محكمة 
التمييز ليج��������ود في تحرير الق��������رارات القانونية 
ذات الحيثيات املعتبرة واألس��������انيد املعللة التي 

لم تكتف بالنصوص.
كان ينه��������ل ف��������ي كتابتها م��������ن مناب��������ع املعرفة في 
جوان��������ب الفقه والقانون وال��������ذي يقرأ صفحة من 
مذكراته املنتظمة في كتابه محاكمتنا الوجاهية 
يرى صورة من املرافعات القضائية الحية كتبت 
بأس��������لوب يقرب من الس��������رد القصصي الحواري 

والوثائقي.
اعتق��������ل وس��������جن أكث��������ر م��������ن م��������رة بس��������بب نزعته 
الوطني��������ة الت��������ي تجلت ف��������ي انتمائ��������ه الحزبي أو 
مواقف��������ه الخطابي��������ة او مقاالت��������ه الجريئ��������ة الت��������ي 
برزت ف��������ي الصحف التي أصدرها والتي ش��������ارك 
ف��������ي تحريرها كاالس��������تقالل والرافدين و)صديق 
الشعب( و)صوت العراق( وقد حكم عليه من قبل 
املجلس العرفي العسكري بالحبس الشديد ملدة 

سبع سنوات.
انتخ��������ب نائبا في البرملان أكث��������ر من مرة وأصبح 
وزيرا للعدل ثالث مرات ووزيرا للمالية كما شغل 
وظائ��������ف مهمة كان فيها ص��������ورة ناطقة للكفاءة 

والنزاهة واإلدارة الحازم��������ة أما في املحاماة فقد 
كان من الش��������خصيات البارزة التي احتلت مكانة 
مرموق��������ة ف��������ي ه��������ذه املهن��������ة الجليلة ملا اتس��������م به 
من علم قانوني واس��������ع ومه��������ارة بارعة في طرح 
القضاي��������ا والذود عن أطروحاته س��������واء من خالل 
دفوعه أو لوائحه التي اتسمت جميعا بفصاحة 

تقترب من السهل املمتنع.
 في عام 1936 انضم إلى األسرة القضائية حينما 
عني حاكما في محكمة التمييز بعد سلس��������لة من 
االس��������تيزارات وتقلد الوظائ��������ف العامة، حيث قام 
بإعياء مهمته خير قيام س��������واء برئاسة الهيئات 
الخاص��������ة أو الهيئ��������ة العامة او اللج��������ان املنبثقة 

عنها.
م��������ن الكتب التي طبعت له أثن��������اء حياته )آراء في 
القضي��������ة العربي��������ة وذكري��������ات عنه��������ا( طب��������ع عام 
1950 و)املعاه��������دات غي��������ر املتكافئ��������ة( طب��������ع عام 
1952 و)محاكمتن��������ا الوجاهية( طب��������ع عام 1966 
و)مذك��������رات وتعليق��������ات الج��������زء األول( طب��������ع عام 

.1966
اما بعد وفاته في كانون االول 1967 فقد تم طبع 
) مذك��������رات علي محمود الش��������يخ عل��������ي ( تحقيق 
وتعليق الدكتور ) محمد حس��������ني الزبيدي ( عام 

.1985

قضاة عراقيون

القاضي علي محمود الشيخ علي

ص��������در عن دار مكتبة الس��������نهوري للنش��������ر والتوزيع كتاب للقاضي ربي��������ع محمد الزهاوي 
بعنوان )الجنح خطوة بخطوة(.
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