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بغداد/ القضاء
"

عق��������ار ثمني يقع في منطقة الكرادة وس��������ط بغداد إحدى 
أرق��������ى مناطق العاصم��������ة، قد تتجاوز قيمت��������ه املادية أو 
املليار دين��������ار عراقي، عرضته صاحبت��������ه للبيع ما أثار 
لهاث إحدى عصابات النصب واالحتيال الذين تعاملوا 
أفرادها مع صاحبة  العقار بخطة محكمه لالس��������تيالء 
علي��������ه، إال أن القض��������اء العراقي أحب��������ط مخططهم. وفي 
تفاصيل القضية، أن صاحبة عقار ثمني يقع في الكرادة 

وه��������ي مقيمة ف��������ي الوالي��������ات املتح��������دة األميركية قدمت 
ش��������كوى إلى رئي��������س مجلس القضاء األعل��������ى عن طريق 
القنص��������ل العراقي في أمي��������ركا، وطلبت فيها الش��������كوى 
ضد متهم وأشقائه وذلك عن قيامهم باالحتيال عليها 
وش��������راء عقارها املوجود في بغداد منطقة الكرادة وفق 

عقد أصولي تم إبرامه في جمهورية لبنان العربية.
وتقول إن العقد تم توقيعه في ما بينهما دون أن تتسلم 
املبال��������غ املالية )قيمة العقار( وت��������م تدوين ذلك في العقد 
على أس��������اس أن يتم تسليم املبلغ املتفق عليه عن طريق 

حوال��������ة مصرفية للبائعة ف��������ي مقر أقامته��������ا )الواليات 
املتحدة األميركية(. 

وتش��������ير أوراق الدع��������وى إلى أن "املالك��������ة األصلية بقيت 
بانتظ��������ار تحويل املبل��������غ عند عودتها م��������ن لبنان وبدل 
أن يت��������م تحويل املبلغ فوجئت بتبليغ من محكمة بداءة 
الك��������رادة عن دعوى رفعها املش��������تري )املته��������م( يطالبها 
فيها بتحويل ملكية العقار كونه س��������لمها املبالغ كاملة 

وهو بدل البيع املتفق عليه عن قيمة العقار. 
التبلي��������غ ين��������وه إلى إن املته��������م أتم العقد الس��������يما العقد 

األصل��������ي ويحتوي على بصمة إبه��������ام وتوقيع البائعة 
إضاف��������ة إلى أنه يحتوي على بنود تش��������ير إلى اس��������تالم 
املش��������تكية كاف��������ة املبالغ املالي��������ة املتفق عليه��������ا، وقدمت 
الدع��������وى بعد عدة أش��������هر من إبرام العق��������د بني الطرفني 
وتم االس��������تيالء على العقار واقيمت دعوى )نكول( لدى 
محكمة بداءة الكرادة من قبل املشتري لغرض تمليكهم 
ال��������دار وذلك باتهام البائعة بعدم تحويل ملكية الدار أو 

إرجاعها للمبالغ النقدية.
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القضاء يعيد عقارا ثمينا إلى مالكيه بعد صفقة احتيال تمت خارج البالد

القاضي عبد الستار بيرقدار

لقد كان للغِة العربية شأُنها الكبير في مسيرة الحضارات 
بم��������ا لها م��������ن خصائ��������ِص العراقة ف��������ي تكوينها، وس��������المة 
أصوله��������ا، وغزارة مفرداتها، وانفتاحها على التطور، وهي 
خصائص جعلتها تتش��������رف بنزول الق��������رآن الكريم معجزًة 
خال��������دًة من الهداية والبالغة، وقي��������م الحق والخير، حتى أن 

تواص�َل تطوره�ا يفص�ح عن نهض�ة األمة.
 وتزداد أهميتها س��������واء كان في التعويل عليها في التربية 
والتعلي��������م، أو في اإلعالم، أو الفقه، أو التش��������ريع والقضاء.. 
إل��������خ. فاللغ��������ة إذن هي الجس��������ُر ال��������ذي نعبر بواس��������طته إلى 

حضارة األمم، وتراثها املعرفي، والثقافي، والتشريعي.
ومل��������ا كانت األحكام القضائية عنوان��������ًا للحقيقة؛ وألن اللغة 
هي وس��������يلة اإليصال واالتص��������ال، فإن العناي��������ة باللغة في 
األحكام القضائية تغدو مهمة أهمية الحقيقة نفس��������ها، ألن 
ر عنها باللغ��������ة، إذ تأتي األحكام  الحقيق��������ة في األحكام ُيعبَّ
القضائية مفسرة للنصوص القانونية بمناسبة تطبيقها 
على الوقائع، بل إن املنطق يشكل في معظم األحيان وسيلة 
إقناع واقتناع في مضمون الحكم القضائي، هذا املنطق إذا 

لم تكن وسيلته اللغة سليمة فإنه لن يؤدي مهمته.
إن إعم��������ال قواع��������د اإلقن��������اع واالقتن��������اع ه��������و ال��������ذي يضفي 
املصداقية الحقيقية إلى األحك����������ام القضائي��ة، وه�ذه تق��وم 
بشك��ل أس�اس��������ي على توظيف األسل�م واألصح في صياغة 
األحكام، ه��������ذه الصياغة الت��������ي تمثل الص��������ورة التي تظهر 
فيه�ا م��������ا توصلت إلي�ه املحكم�ة من قناع���������ة، وهذه القناع�ة 
تختلف باختالف الصياغة، فالصياغة إذن هي املعبرة عما 
توصل��������ت إليه املحكمة من قناعة، وكثي��������رًا ما تظهر حاالٍت 
تكتنفها أخطاء قضائيٌة وإجرائية ال ينبغي أن تكون جراء 
فق��������دان هذه املعرفة، وال يعني ذلك ص��������دودًا من القاضي أو 
املش��������رع عن إتقان لغٍة ثانية باإلضاف��������ة إلى لغته األصلية، 
بل العكس، هو أمٌر مس��������تحب ومستحس��������ن في تأهيله، ألن 
من ش��������أن ذل��������ك اطالعه على تج��������ارب اآلخرين واس��������تفادتُه 
م��������ن ثقافتهم، فضاًل ع��������ن أنه يوس��������ع اإلدراك، ويقوي ملكة 
 اللغ��������ة العربية أهم 

ُ
التحلي��������ل واملقارن��������ة، من هنا كان إتقان

امله��������ارات األساس��������ية املطل��������وَب توفُره��������ا ف��������ي م��������ن يمارس 
القضاء والتش��������ريع، ولعل لغتنا العربية من أقوى اللغ��ات 
ف��������ي التعبي��ر، واإلقن�اع ومل�ا ك�ان�ت عملي�ة تس��������بيب األحكام 
القضائي��������ة وتعليِلها تهدف وبحد كبير إل��������ى اإلقناع، فإن 
تحقيق هذا الهدف ال يكون إال باس��������تعمال مس��������توى اللغة 

وقوتها.

اللغة العربية والقضاء 
اإلفتتاحية

بغداد / القضاء

تصوير/ حيدر الدليمي

أج��������رى رئيس مجل��������س القض��������اء األعلى 
زي��������ارة تاريخي��������ة إلى محافظ��������ة البصرة 
جنوب��������ي الب��������الد للوق��������وف عل��������ى الواقع 
القضائي هناك وافتتاح محاكم جديدة، 
فيما ناقش برفقة وفد قضائي مع قضاة 

البصرة أهم امللفات القضائية.

واك��������د القاضي فائق زي��������دان من البصرة 
انخفاض نسبة جريمة الدكة العشائرية 
بعد عدها "جريمة يعاقب عليها بموجب 
قانون مكافحة اإلرهاب"، مقدما ش��������كره 
للعش��������ائر عام��������ة والعش��������ائر البصري��������ة 
بش��������كل خاص على ما أب��������دوه من تعاون 

في هذا امللف.
وق��������ال القاض��������ي عب��������د الس��������تار بيرقدار 
القض��������اء  ملجل��������س  الرس��������مي  املتح��������دث 
القض��������اء  مجل��������س  "رئي��������س  إن  األعل��������ى 

األعلى القاضي فائق زيدان زار محافظة 
البصرة على رأس وفد قضائي الفتتاح 

دور قضاء ومحاكم جديدة".
وأض��������اف بيرق��������دار أن "الوف��������د القضائي 
ضم كال من رئيس االدعاء العام القاضي 
موفق العبيدي ورئيس هيئة اإلش��������راف 
القضائ��������ي القاض��������ي جاس��������م العمي��������ري 
ورئيس��������ي محكمت��������ي الرصاف��������ة والكرخ 
والقاض��������ي  الجاب��������ري  عم��������اد  القاض��������ي 
خالد املشهداني باإلضافة إلى القاضي 

واملش��������رف القضائي ليث جبر والقاضي 
عبد الس��������تار بيرقدار املتحدث الرسمي 
ملجلس القضاء األعلى  ومدير عام دائرة 

الحراسات رحيم عبد حسن".
فائ��������ق  "القاض��������ي  أن  بيرق��������دار  وتاب��������ع 
زيدان التقى الس��������ادة القضاة في رئاسة 
اس��������تئناف البصرة وناق��������ش معهم دور 
القض��������اء ف��������ي مكافح��������ة الفس��������اد اإلداري 
ومكافحة الجريم��������ة والحد من الظواهر 
الطارئ��������ة على األعراف العش��������ائرية التي 

تس��������يء لألمن واالس��������تقرار في املحافظة 
وتطبي��������ق القان��������ون". وتاب��������ع أن "القضاة 
ناقشوا معا ملفات التعاون مع األجهزة 
األمني��������ة لبس��������ط األم��������ن  والتعام��������ل مع 
املتظاهرين على أس��������اس حقهم املكفول 
بموجب الدس��������تور والقانون، ومحاسبة 
من يس��������تغل هذا الحق لتحقيق أغراض 

شخصية غير مشروعة على حساب".
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بغداد / سيف محمد 

كش��������ف قضاة متخصص��������ون بمكافحة 
املخ��������درات القبض على أكث��������ر من 525 
متهمًا بتجارة وتروي��������ج املخدرات في 
العاصم��������ة بغ��������داد فض��������اًل ع��������ن صدور 
100 أمر بالقبض بح��������ق آخرين مابني 
متعاٍط ومروج وتاجر خالل 2018 فقط. 

وحذر القضاة من تزايد هذه الظاهرة، 
املتعاط��������ني  اغل��������ب  أن  إل��������ى  مش��������يرين 
يتحول��������ون خ��������الل فت��������رة قصي��������رة الى 
مروجني، مل��������ا لهذه التج��������ارة من رواج 
يحق��������ق أرباحا الس��������يما للعاطلني عن 

العمل.
وأكد القضاة تسجيل حاالت للتعاطي 
والترويج للمخدرات في إحدى مدارس 

بغ��������داد وجامع��������ات اهلي��������ة فض��������اًل عن 
ترويجها في بعض املقاهي، مرجحني 
االس��������تعانة بق��������وات مكافح��������ة اإلرهاب 
ملواجه��������ة ه��������ذا الخطر وض��������رب تجار 

املخدرات.
إل��������ى ذل��������ك، ق��������ال القاضي عقي��������ل ناظم 
وهو قاض��������ي تحقيق مختص بقضايا 
املخ��������درات ف��������ي الرصاف��������ة "ت��������م القبض 

عل��������ى 306 متهمني ماب��������ني تاجر مروج 
فق��������ط،   2018 الع��������ام  خ��������الل  ومتع��������اٍط 
مقس��������مني بني 216 تاجرا ومروجا و90 
متعاطي��������ا وتم��������ت احال��������ة اغلبه��������م الى 
املحاكم املختص��������ة وقد صدرت بحقهم 

احكام وصلت الى السجن املؤبد".
واوضح القاضي عقيل في تصريحات 
إل��������ى "القض��������اء" ان "اغل��������ب املتعاط��������ني 

للمخ��������درات يتحولون بعد فترة زمنية 
ال��������ى مروج  بهدف الكس��������ب املادي كون 
الترويج لهذه املواد يدر أرباحا كبيرة 
وكذل��������ك ليتمكن��������وا م��������ن الحصول على 
هذه املواد املخدرة ليتعاطوها بس��������بب 

االدمان عليها ".
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رئيس مجلس القضاء األعلى في البصرة 
اس��تكماال لخطوات النه��وض بالواق��ع القضائي 

بغداد تسجل أكثر من 500 متهم بترويج المخدرات خالل عام واحد

بغداد/ عالء محمد

تمارس عصابات االتجار بالبشر جرائمها عبر 
دور البغاء وتتواص��������ل الكترونيا لبيع الفتيات 
وتهريبه��������ن خ��������ارج الب��������الد بحس��������ب الوقائ��������ع 
القضائية، فيما تستغل تلك العصابات األطفال 

في شبكات التسول.
وألقت الق��������وات األمني��������ة عبر متابعة وإش��������راف 
القض��������اء القبض عل��������ى العديد م��������ن العصابات 

الت��������ي اعترف��������ت ببي��������ع فتي��������ات وتأجي��������ر أطفال 
لغرض التسول، فيما أصدرت محاكم الجنايات 

عقوبات رادعة بحق املدانني.
ويق��������ول قاض��������ي محكمة تحقيق ال��������دورة محمد 
العبدل��������ي أن "أكث��������ر جرائم االتجار بالبش��������ر تتم 
حالي��������ا عن طري��������ق موقع التواص��������ل االجتماعي 
)الفي��������س ب��������وك(، إذ يت��������م ع��������رض الضحايا عبر 
ه��������ذا املوقع ويب��������دأ التفاوض هن��������اك"، لكنه اكد 
ان معظ��������م ه��������ذه "املواقع مراقبة م��������ن قبل مكاتب 

االتجار بالبش��������ر ف��������ي الكرخ والرصاف��������ة فغالبا 
م��������ا يت��������م اس��������تدراج املتهمني من اج��������ل الوصول 
الى الش��������خص املعني الذي عرض الضحية على 
مواقع التواصل االجتماعي للتفاوض معه حول 
املبلغ". وبخصوص قيمة املبالغ كشف العبدلي 
أنها "تتراوح مابني 3 إلى 4 آالف دوالر أميركي"، 
مشيرا إلى أن "الخاليا األمنية تجري اتفاقا مع 
أصحاب تلك الحسابات وعند التسليم يتم إلقاء 
القبض عليهم متلبس��������ني بالجرم"، مستش��������هدا 

ب�"قضية تخ��������ص امرأة في بغ��������داد عرضت فتاة 
إثيوبي��������ة الجنس��������ية للبيع بع��������د ان جلبتها من 
دول��������ة لبن��������ان لتعمل خادم��������ة معها ف��������ي املنزل، 
وبعد مرور 6 أشهر تم عرضها للبيع عن طريق 
)الفيس ب��������وك( بمبل��������غ 4 آالف دوالر لكن مكتب 
االتجار بالبش��������ر – الرصافة ألقى القبض عليها 
بعد عملية أمنية وتم تصديق أقوال املتهمة من 

قبل محاكم التحقيق".
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عصابات االتجار بالبشر تبيع الفتيات في الفيسبوك
كربالء / مروان الفتالوي

بعث رئيس محكم��������ة جنايات كربالء 
الكربالئي  للش��������ارع  اطمئنان  برسالة 
م��������ن املناط��������ق املحاذي��������ة للمحافظ��������ة، 
فالقل��������ق م��������ن اإلره��������اب الذي يس��������اور 
الش��������اغرة  واملس��������احات  حدود كربالء 
بينه��������ا وبني األنب��������ار ال يبدو حقيقيًا، 
ألن الش��������بكات األمني��������ة م��������ن الجي��������ش 
والش��������رطة والحش��������د الش��������عبي تتابع 
هذه املس��������احات متابعة دقيقة ملنع أي 

خرق أمني يحدث.
وأكد رئيس الجنايات القاضي محمد 
عب��������اس ش��������اكة ف��������ي حوار موس��������ع مع 
"القض��������اء" انتهاء ح��������وادث الخطف، إذ 
لم تس��������جل محاكم املحافظة أية حالة 
خ��������الل 2018، بالت��������وازي مع انخفاض 
جريمة املخدرات التي لم تزل موجودة 
لك��������ن بنس��������ب أق��������ل، مؤش��������را أن أغل��������ب 
مص��������ادر توريدها إل��������ى املحافظة هم 
الوافدون إلى املحافظة من دول الجوار 

واملحافظات الجنوبية.
وأف��������اد القاض��������ي ش��������اكة خ��������الل اللقاء 
بانخفاض نسب الجريمة في املحافظة 
بش��������كل عام، بعد تراج��������ع جرائم القتل 
حسب اإلحصاءات األخيرة، الفتا إلى 
أن أكثر الدعاوى التي ترد إلى املحكمة 
تتعلق بالسرقات السيما التي ترتكب 
مالي��������ني  املحافظ��������ة  اس��������تقبال  أثن��������اء 
الزائرين في املناس��������بات الدينية وهي 
ح��������االت فردي��������ة غالبا ما يت��������م القبض 
على مرتكبيها بواس��������طة رجال األمن 
ف��������ي  املنتش��������رة  املراقب��������ة  وكامي��������رات 

املدينة.
ومن جهة أخ��������رى لفت رئيس جنايات 
كربالء إلى وج��������ود هيئتني للمحكمة 
إحداهم��������ا تعم��������ل ف��������ي مرك��������ز املدينة 
وأخ��������رى مقرها ف��������ي قض��������اء الهندية، 
افتتحت مؤخرا بسبب الزخم الحاصل 

في الدعاوى.

التفاصيل في صفحة حوار خاص

رئيس جنايات كربالء: حوادث الخطف انتهت
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جرمية خطف احلقائب النسائية تعود 

من جديد 
إعالن صالون حالقة على "الفيس 

بوك" يضع نساء يف مصيدة االعتداء
استئناف بابل تستقبل مكتب التصاريح 
األعل��ى القض��اء  جمل��س  يف  األمني��ة 

ُكتاب العدد

شاهد ملك
القاضي ناصر عمران

بغداد / القضاء

عل��������ى الرغم من حداثة افتتاحه��������ا، إال أن اإلقبال 
الكبير وزخم الدعاوى في دار القضاء في الدورة 
يضع املحكمة كقضاة ومنتس��������بني أمام اختبار 

حقيقي تحت زخم الدعاوى وكثرة املراجعني.
مر عام كامل على افتتاح املحكمة شهدت خالله 

وص��������ول عش��������رات آالف الدعاوى ف��������ي التحقيق 
والجنح واألحوال الشخصية واملواد الشخصية، 
وجرى العمل على قدم وساق في سبيل حسمها 

وإنجازها ضمن سقوفها الزمنية املحددة.
ويقول القاضي جاس��������م حسني دنان قاضي أول 
مجم��������ع دار القضاء في الدورة إن "هدف مجلس 
القضاء األعلى من فتح محكمة جديدة في قضاء 

ال��������دورة هو خدمة املواطن��������ني وتطبيق القوانني 
وتفعيل دور القانون والتوس��������ع ف��������ي الخدمات 

وتقليل الجهد والتكاليف على املواطنني". 
وأض��������اف دن��������ان ف��������ي حديث إل��������ى "القض��������اء" أن 
"اإلقب��������ال عل��������ى املحكمة كبي��������ر جدا عل��������ى الرغم 
م��������ن حداثة افتتاحها حت��������ى ان اروقة املحكمة ال 
تكفي لوجودهم أحيانا مع أنه تم تنظيم قاعات 

انتظار لتالفي زخم املراجعني".
وتابع دنان أن "أعداد الدعاوى س��������جلت نس��������با 
كبيرة ف��������ي جميع محاكم املجمع وهي التحقيق 
واألحوال الش��������خصية والبداءة والجنح بل هو 

اكبر من النسب املتوقعة".

التفاصيل ص 6

محكمة الدورة تشهد إقباال كبيرا بعد عام على افتتاحها 

جمعية القضاء
القاضي عامر حسن شنتة

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

hjc.idep2013@gmail.com
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 تش��������هد مناطق في العاصمة بغداد بني الحني 
واآلخر عمليات خطف للحقائب النسائية تتم 
بواس��������طة أفراد يستقلون دراجات نارية، فيما 
تذكر محاكم التحقيق أن هذه الحاالت تكررت 
في اآلونة األخيرة وازدادت الشكاوى بشأنها.

واستطاعت القوات األمنية عبر مذكرات قبض 
من قضاة التحقيق إلق��������اء القبض على بعض 
أفراد تل��������ك العصابات وإحالته��������م إلى املحاكم 

املختصة بعد تدوين اعترافاتهم.
وق��������ال قاضي محكم��������ة تحقيق الك��������رخ محمد 
سلمان إن "اآلونة األخيرة شهدت عودة ظاهرة 
س��������رقة وانتش��������ال الحقائب من أيدي النس��������اء 

بواسطة أفراد يقودون دراجات نارية".
وأضاف س��������لمان في حديث إل��������ى "القضاء" أن 
"عمليات الس��������رقة هذه تركزت في عدة مناطق 
من العاصم��������ة بغداد، إال أن الدع��������اوى الواردة 
ال��������ى هذه املحكمة هي ما يش��������مل جانب الكرخ 
وتمت اغلبها في مناطق )البياع ، حي الجهاد 

،حي الجامعة وغيرها من املناطق(".
ويؤك��������د القاض��������ي أن "ه��������ذه العمليات ليس��������ت 
حديثة العهد، فهي من السرقات املعروفة لكن 
تكراره��������ا في اآلونة األخيرة ب��������دأ يلفت النظر"، 
مش��������يرا إلى أن "منفذيها م��������ن األفراد  األحداث 
في الس��������ن ومثل هكذا عملي��������ات ال تحتاج الى 
تنظي��������م وعصابات منظمة فه��������ي على الغالب 
تقع من قبل ش��������خص أو عدة أشخاص والقيام 

بعملية السرقة يتطلب خطوة سريعة".
كما يقول س��������لمان أن "السارقني يتم التخطيط 
لعملياته��������م باتفاق��������ات بس��������يطة وغير منظمة 
وهناك حاالت سرقة أخرى باستخدام النساء 
السيما في املستشفيات هدفها سرقة حقائب 
او مبال��������غ نقدية بس��������يطة أو س��������رقة الهواتف 
النقال��������ة، وك��������ون النس��������اء ال تس��������تطيع القي��������ام 
بعمليات سرقة بواسطة الدراجات النارية لذلك 
فأن اغلب س��������راق الحقائب بواسطة الدراجات 
هم من الذكور غير البالغني واملحالني من هذه 

املحكمة هم من فئة )األحداث(".
ويشير سلمان إلى ان "هذه العمليات عشوائية 

وال تحت��������اج إل��������ى تنظي��������م وتت��������م ف��������ي املناطق 
املزدحم��������ة واملناط��������ق التجارية" الفت��������ا إلى أن 
"هذه الجرائم تتم بكثاف��������ة لكن اغلب الناس ال 
تبلغ عنها كونها تتم بسرعة وال يتوفر الوقت 
الكافي لتمكني الضحايا من تشخيص السراق 
وكذلك كونها س��������هلة وس��������ريعة التنفيذ وعلى 

الغالب ال تحتاج إلى اتفاق مسبق".
 ويقول أيضا أن "األفراد الذين تم إلقاء القبض 
عليهم متلبسني والتحقيق معهم من خالل هذه 
املحكمة هم من فئ��������ة اإلحداث ودونت املحكمة 
اعترافاتهم وتمت إحالتهم إلى محكمة أحداث 

بغداد املختصة".    
ويلف��������ت القاض��������ي إل��������ى أن "وج��������ود الكاميرات 
املراقب��������ة ف��������ي الط��������رق واملحالت كش��������ف الكثير 
م��������ن حاالت الس��������رقة وجرائم أخ��������رى وأدى الى 
كش��������ف عصاب��������ات منظمة ف��������ي جرائ��������م أخرى 
كس��������رقة املص��������ارف أو البطاق��������ات االئتماني��������ة 
)الكي كارد("، مش��������ددا على أن "عمليات س��������رقة 
الحقائب السيما التي تتم بواسطة الدراجات 
الناري��������ة غير خاضعة أو مبوبة ضمن الجرائم 

املنظم��������ة". ويفصل القاضي س��������لمان أن "هناك 
ط��������رق كثي��������رة أو احتيالي��������ة يقوم به��������ا الجناة 
عند س��������رقة الحقائب ورد ش��������رحها في إفادات 
او  املتهم��������ني كقيامه��������م بمش��������اغلة الضحي��������ة 
مضايقتها أو سحب جزء من مالبسها كغطاء 

الرأس )الحجاب( وتنفيذ السرقة". 
ويعرج س��������لمان ف��������ي حديثه عل��������ى أن "محكمة 
التحقي��������ق تحيل مثل هذه الجرائم إلى املحاكم 
املختصة حس��������ب ظرفه��������ا مثل وق��������ت وقوعها 
وه��������ل كانت بإكراه أو أدت إلى إصابة وإذا كان 

قد استخدام فيها حمل سالح".
وأفاد متهم الق��������ي القبض عليه ضمن عصابة 
مكونة من ثالثة أش��������خاص كانوا يمارس��������ون 
عمليات س��������رقة الحقائب النس��������ائية في جانب 
الكرخ بني مناطق املنصور وحي الجامعة أنه 
"تعرف عل��������ى صديقه املتهم صاح��������ب الدراجة 
خ��������الل عمله في تصليح إط��������ار العجالت وهو 
ب��������دوره ق��������ام بتعريف��������ه بصديقه املته��������م اآلخر 
الذي يعمل مع��������ه في أف��������ران للمعجنات وبعد 
تكرار لقائهم اتفقا على س��������رقة حقائب النساء 

بواس��������طة الدراجة النارية العائ��������دة إلى املتهم 
صديقه��������م كونه��������ا عملي��������ات س��������هلة" حس��������ب 

ادعائهم.
يواص��������ل املته��������م إفادت��������ه التي اطلع��������ت عليها 
"القض��������اء" بأنهم "نفذوا أول عملية في  منطقة 
حي الجامع��������ة حي قاموا بتتب��������ع امرأة تحمل 
حقيبة نس��������ائية وتمت عملية خطف حقيبتها 
بسرعة بواسطة الدراجة وفرغت الحقيبة التي 
كانت تح��������وي هاتفا نقاال ن��������وع ايفون ومبلغ 
45 ألف دينار"، الفت��������ا إلى أنهم "باعوا الهاتف 
وتقاسموا املبلغ ومن ثم توالت عمليات خطف 
الحقائ��������ب إلى أن تم إلق��������اء القبض عليهم وهم 

متلبسون بعملية سرقة".
وتش��������ير األوراق التحقيقي��������ة ان��������ه ت��������م التعرف 
عليه��������م من خ��������الل أوصافهم املعط��������اة من قبل 
املش��������تكني في عدة دعاوى س��������رقة وبعد إكمال 
التحقيق��������ات معه��������م تم��������ت إحالته��������م محكمة 
التحقيق إل��������ى محكمة إحداث بغداد كونهم لم 
يبلغوا الس��������ن القانوني ليحاكموا وفق قانون 

األحداث.

بغداد / عالء محمد

تمارس عصابات االتجار بالبشر جرائمها 
عبر دور البغاء وتتواص��������ل الكترونيا لبيع 
الفتي��������ات وتهريبهن خارج البالد بحس��������ب 
الوقائ��������ع القضائي��������ة، فيم��������ا تس��������تغل تل��������ك 

العصابات األطفال في شبكات التسول.
وألقت القوات األمنية عبر متابعة وإشراف 
القض��������اء القبض على العديد من العصابات 
التي اعترف��������ت ببيع فتي��������ات وتأجير أطفال 
لغ��������رض التس��������ول، فيم��������ا أص��������درت محاك��������م 

الجنايات عقوبات رادعة بحق املدانني.
ويقول قاضي محكمة تحقيق الدورة محمد 
العبدلي أن "أكثر جرائم االتجار بالبشر تتم 
حاليا عن طريق موقع التواصل االجتماعي 
)الفيس بوك(، إذ يت��������م عرض الضحايا عبر 
هذا املوقع ويبدأ التفاوض هناك"، لكنه اكد 
ان معظم هذه "املواقع مراقبة من قبل مكاتب 
االتجار بالبشر في الكرخ والرصافة فغالبا 
ما يتم اس��������تدراج املتهمني من اجل الوصول 
الى الش��������خص املعني الذي عرض الضحية 
على مواقع التواصل االجتماعي للتفاوض 

معه حول املبلغ".
وبخص��������وص قيمة املبالغ كش��������ف العبدلي 
أنه��������ا "تتراوح ماب��������ني 3 إل��������ى 4 آالف دوالر 
أميركي"، مش��������يرا إل��������ى أن "الخاليا األمنية 
تجري اتفاقا مع أصحاب تلك الحس��������ابات 
وعند التس��������ليم يت��������م إلقاء القب��������ض عليهم 
متلبس��������ني بالج��������رم"، مستش��������هدا ب�"قضية 
تخ��������ص ام��������رأة ف��������ي بغ��������داد عرض��������ت فتاة 
إثيوبية الجنسية للبيع بعد ان جلبتها من 
دول��������ة لبنان لتعمل خادمة معها في املنزل، 
وبعد مرور 6 أش��������هر تم عرضها للبيع عن 
طري��������ق )الفيس بوك( بمبل��������غ 4 آالف دوالر 
لك��������ن مكت��������ب االتج��������ار بالبش��������ر – الرصافة 
ألقى القبض عليه��������ا بعد عملية أمنية وتم 
تصدي��������ق أق��������وال املتهم��������ة من قب��������ل محاكم 

التحقيق".
آخري��������ن  "متهم��������ني  أن  العبدل��������ي  وأض��������اف 
ويقوم��������ون  بالبش��������ر  باالتج��������ار  يعلم��������ون 
بالسمس��������رة والبغاء الق��������ي القبض عليهم 
وتم الحكم على قس��������م منهم بالس��������جن ملدة 
15 س��������نة وآخرون حكموا بالسجن املؤبد، 
أم��������ا الباقون فتم تصدي��������ق اقوالهم ومن ثم 
عرض��������ت أوراقه��������م على محكم��������ة املوضوع 

لينالوا جزاءهم العادل". 
واشار الى ان "هؤالء يقومون بشراء فتيات 
بمبل��������غ 5 مالي��������ني دين��������ار عراق��������ي ومن ثم 
يقومون بالسمس��������رة والبغ��������اء وإخراجهن 
في حف��������الت خاصة وماله ومن ثم عرضهن 

للبيع ألكثر من شخص".
ووصف إلقاء القبض وكش��������ف هذه الشبكة 
إنه��������ا  يق��������ول  الت��������ي  ب�"العملي��������ة الصعب��������ة" 
"احتاج��������ت الى وق��������ت طويل وس��������رية تامة 
وأنجزت بالجرم املشهود"، ورجح ان تكون 
"ه��������ذه الجه��������ات مدعوم��������ة من قب��������ل جهات 
معينة، قس��������م منه��������م القي القب��������ض عليهم 

وعددهم ستة متهمني يعلمون قبل احداث 
2003 وه��������م م��������ن )الغجر( ومهنتهم ش��������راء 

الفتيات ومن ثم السمسرة والبغاء".
ويذك��������ر أنه "ه��������ذه الش��������بكة اعترف��������ت ببيع 
فتيات ال��������ى دول الكويت وقط��������ر واإلمارات 
لغرض العمل ف��������ي الن��������وادي الليلية، وتتم 
عملي��������ة نقلهم وتزويجهم من اجل تس��������فير 
الضحايا خارج العراق وان هذه التفاصيل 
تم التع��������رف عليها من خ��������الل التحقيق مع 
عناص��������ر هذه الش��������بكة"، مطالب��������ا "األجهزة 
األمنية بتطبيق السرية التامة حول ورود 
اي معلومات تخص جريمة االتجار بالبشر 

للقضاء عليها".
ووصلت األح��������كام بحق املتهم��������ني في هذه 
العصابة الى الس��������جن خمس عش��������رة س��������نة 
والسجن املؤبد، وأكد قاضي محكمة تحقيق 
الدورة أن هذه األحكام حدت بنس��������بة كبيرة 
من هذه الجريمة لكنها موجودة في الوقت 
الحالي لكن بنسبة ضئيلة"، مبينا أن "اغلب 
من يقومون باالتجار بالبش��������ر يعتبرونها 
عملية مباحة وطبيعة حتى انتش��������رت على 
مواق��������ع التواصل االجتماعي دون اي خوف 
او رادع او رقاب��������ة لك��������ن بع��������د التح��������ري عن 

مواقعهم وأماكنهم القي القبض عليهم".

وال ي��������رى العبدل��������ي أن "الفق��������ر س��������بب ف��������ي 
العمل باالتجار بالبش��������ر بل إن البيئة التي 
يعيش��������ها أفراد تلك العصابة )الغجر( ترى 
ذل��������ك مهنة مباحة يتخذون منها زرقا لهم"، 
الفتا إلى أن "أماكن انتش��������ارهم سابقا كانت 
ف��������ي منطقة ابو غريب لك��������ن بعد أحداث عام  
2003 هاجروا منها وس��������كن قسم منهم في 

منطقة الدورة – الحضر".
وأكد العبدلي انه جمع إحصائية عن طريق 
األجه��������زة األمنية واملجال��������س البلدية بينت 
أن "عدده��������م 130 منزال كما أنهم ينتش��������رون 
بمناطق في جانبي الكرخ والرصافة وبعد 
فت��������ح محكمة تحقيق ال��������دورة وثقة املواطن 
بالقض��������اء وصلت ش��������كاوى كثي��������رة بحقهم 

للتخلص منهم".
وتط��������رق العبدلي إلى وس��������يلة أخ��������رى تتم 
بواس��������طتها التف��������اوض على بي��������ع ضحايا 
وذلك عن طريق القن��������وات الفضائية والتي 
تختص باألغاني من خالل )السبتايتل( إذ 
يتم ارسال الرقم الخاص به لغرض التعرف 
على فتيات وبعد م��������دة وأثناء التعرف يتم 
إرس��������ال الفت��������اة الى خ��������ارج الع��������راق لغرض 

العمل في املالهي.
وأكم��������ل العبدل��������ي أن "التس��������ول يأتي أيضا 
ضم��������ن عملية االتجار بالبش��������ر، ففي بغداد 
ألقي القبض على عصابة كانت تعمل على 
اس��������تدراج االطفال بعد ن��������زوح أهاليهم من 
محافظتي ص��������الح الدين ونينوى بس��������بب 
االح��������داث التي مرت على هاتني املحافظتني 
وان قسما من االطفال فقدوا أولياء أمورهم 
ما جعلهم يتس��������ولون وخاص��������ة في منطقة 

الكاظمية التي شهدت حاالت كثيرة".
وأض��������اف أنه "أثناء مس��������ك األطفال في حالة 
التس��������ول وبعد الكشف على أجسادهم تبني 
ان هناك تعذيب )كوي( بواس��������طة الس��������كائر 
في مناطق من أجسادهم من قبل أشخاص 
يستخدمونهم في التسول وخالل التحقيق 
معهم ذك��������ر احد االطفال أن والديه متوفيان 
واليوج��������د معيل له وذكر ان احدى النس��������اء 
واثناء أحداث داع��������ش اإلرهابي جلبته الى 
بغ��������داد وتركته في الش��������ارع وبع��������د ذلك تم 
التع��������رف عل��������ى احد األش��������خاص ال��������ذي قام 
بأخ��������ذه إلى منزل��������ه وهذا املن��������زل تبني فيما 
بعد انه يحتوي على 50 طفال يتم توزيعهم 
قرب االشارة املرورية حتى تم نصب كمائن 

لهم وتبني أنها شبكات واسعة".
 ودعا العبدلي "دوريات الشرطة املتواجدة 
هناك باإلبالغ عنهم للحد من هذه الظاهرة"، 
الفتا إلى أن "قسما من األطفال يتم تأجيرهم 
الى أش��������خاص ملدة أسبوع واحد للعمل في 
التسول لقاء مبلغ يصل الى 250 ألف دينار 
عراق��������ي، وتنطب��������ق عليها جريم��������ة االتجار 

بالبشر كون هؤالء تم بيعهم لقاء مبلغ".
وع��������ن األح��������كام الت��������ي أصدرته��������ا محكم��������ة 
جناي��������ات الك��������رخ ذك��������ر أن "املحكم��������ة قضت 
بالس��������جن 15 عام��������ا عل��������ى مدان��������ني، وتصل 
األحكام إلى املؤبد بحس��������ب املادة السادسة 
لقانون االتجار بالبش��������ر رقم 28 لسنة 2012 
التي ح��������ددت عقوب��������ة بحق املدان��������ني وكون 
اكثر الدعاوى تخص النساء فيطبق عليها 
القانون أعاله وهي الس��������جن املؤبد وغرامة 
مالي��������ة قدره��������ا 15 مليون دين��������ار عراقي وال 

تزيد عن 25 مليون دينار عراقي".
وع��������ن دور االدعاء العام، م��������ن جانبها أكدت 
املدع��������ي العام مي��������ادة حازم احم��������د نائب ان 
"دور االدع��������اء الع��������ام في موض��������وع جريمة 
االتجار بالبشر هي مراقبة املشروعية فيما 
يتعلق بق��������رارات قاضي التحقي��������ق فيما اذا 

كانت موافقة للقانون من عدمه".
وبش��������أن قضايا االتج��������ار ذك��������رت القاضية  
أن��������ه "في حال حص��������ول معلومة مؤكدة لدى 
القضاء تتخذ اإلجراءات بتحريك الشكوى 
الجزائية او األخبار أمام الجهات املختصة 
وم��������ن ثم يق��������وم قاض��������ي التحقي��������ق بإصدار 
أوامر القبض وتعميمه��������ا على كافة املنافذ 
الحدودية كون هذه الجريمة انتشرت بشكل 

كبير وتم بيع فتيات خارج العراق".
واش��������ارت احم��������د ال��������ى ان "جريم��������ة االتجار 
بالبش��������ر تنحص��������ر ضحاياه��������ا باالطف��������ال 
والنس��������اء إذ يتم اس��������تغاللهن م��������ن الناحية 
الجنس��������ية في ما يتم اس��������تغالل االطفال من 
الناحية الجسدية عن طريق بيع أعضائهم 
وان دور االدعاء العام كان ومازال فعاال في 
ه��������ذا املج��������ال إذ يتكفل بمراقبة مش��������روعية 
الق��������رارات وفي حال حص��������ول خرق للقانون 
او عدم تنفيذه بالطريقة الصحيحة اوجود 
خط��������أ ف��������ي تطبي��������ق القان��������ون ف��������ان االدعام 
الع��������ام يلجأ ف��������ي اغلب االحي��������ان الى الطعن 
في ق��������رارات قاضي التحقيق ام��������ام محكمة 

الجنايات بصفتها التمييزية".

جريمة خطف الحقائب النسائية تعود من جديد 

عصابات االتجار بالبشر تبيع الفتيات في الفيسبوك.. وتستغل األطفال للتسول

■ استغالل النساء جنسيا أبرز صور االتجار بالبشر

جريمة ٕاطالق العيارات 
النارية في المناسبات العامة

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

 من الحقوق األساس��������ية التي كفلها الدستور العراقي النافذ لعام 
2005 حق الفرد في الحي��������اة بأمان واطمئنان دون رهبة ٔاو خوف 
حي��������ث نصت املادة )15( من الدس��������تور العراقي بان لكل فرد الحق 
في الحياة و األمن والحرية، ومن الظواهر الس��������لبية الخطيرة في 
املجتم��������ع التي تمس امن املواطن ظاهرة ٕاط��������الق العيارات النارية 
في املناسبات االجتماعية العامة في االفراح و االحزان في العراق 
حيث نج��������د غزارة االطالق��������ات النارية عند وفاة احد األش��������خاص 
و عن��������د ٔاداء مراس��������يم التش��������يع للجنازة او الحض��������ور الى مجلس 
)العراضة( وكذلك إطالق النار في االعراس  الفاتحة او ما يسمى ب�
وعند فوز املنتخب الوطني العراقي بكرة القدم في املباريات التي 

تجري في البطوالت الدولية و في مناسبات اجتماعية ٔاخرى.
إن هذه الظاهرة تتس��������بب بهدر املال الع��������ام و تهديد ٔارواح الناس 
وممتلكاته��������م وإزهاق األرواح باإلضافة الى األضرار املعنوية في 
ش��������عور املواطن بالخوف والرهبة وعدم االس��������تقرار وخاصة لدى 
األطفال والنساء واملرضى باإلضافة الى االنفاق الكبير وهدر املال 
بش��������راء العتاد باإلضافة الى العنف املسلح الدخيل على املجتمع 
العراق��������ي، وبالرغم من ان املش��������رع العراقي قد من��������ع ظاهرة اطالق 
العيارات النارية في املناسبات العامة وذلك بٕاصدار القرار )570( 

لس��������نة 1982 و الذي نشر في الجريدة الرسمية ) الوقائع العراقية 
( و ال��������ذي ن��������ص عل��������ى ان : ) يعاقب بالحبس مدة التقل عن س��������نة 
واحدة و ال تزيد على ثالث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في 
املناسبات العامة او الخاصة داخل املدن و القرى والقصبات دون 
ان يكون مجازا بذلك من السلطة العامة( حيث ان املشرع العراقي 
اعتب��������ر اطالق العيارات النارية من الجنح وعاقب عليها بالحبس 

مدة ال تزيد على ثالث سنوات.
كم��������ا اص��������در املش��������رع العراق��������ي الق��������رار 169 لس��������نة 1997 واصدر 
التعليمات رقم )159 ( في 1/1/2000 حيث يتخذ وزير الداخلية و 
املحافظون اإلجراءات التالية بحق من يطلق العيارات النارية في 
غير الحاالت املس��������موح بها قانونا مهما كانت الجهة التي يعود 
لها السالح وحجزه مدة ال تقل عن شهر و التزيد عن ستة اشهر 
وتغريمه مبلغا ال يقل عن )50000( خمس��������ني الف دينار و ال يزيد 
عل��������ى )1000000( مليون دينار و يقي��������د هذا املبلغ ايرادا للخزينة 
العامة . ومصادرة الس��������الح الش��������خصي و العتاد املضبوط لديه 
س��������واء اكان مجازا غير مجاز و يتم التصرف به فاذا كان السالح 
املضبوط سالحا حربيا يتم نقل ملكيته مع عتاده املضبوط الى 
وزارة الدفاع و اذا كان س��������الحا ناريا فيتم نقل ملكيته مع عتاده 

املضبوط الى مديرية الش��������رطة العامة ويمن��������ح من يلقى القبض 
على مطلقي العيارات النارية مع الس��������الح مكافاة مقدارها نصف 
قيم��������ة الس��������الح املضبوط و قد ق��������ررت املحكم��������ة االتحادية العليا 
ابطال صالحية وزير الداخلية و املحافظني باحتجاز األشخاص 
و ذلك الن الدس��������تور العراقي النافذ لع��������ام 2005 قد حظر الحجز 
و من��������ع التوقيف و التحقيق دون امر قضائ��������ي و قد اعد مجلس 
النواب العراقي مس��������ودة قانون منع اط��������الق العيارات النارية في 
املناس��������بات العامة وتمت القراءة األولى من قبل البرملان العراقي 
في الدورة السابقة حيث ان األسباب املوجبة الصدار قانون منع 
اط��������الق العيارات النارية في املناس��������بات العامة هو بغية الحفاظ 
على امن و صحة و سالمة حياة املواطنني االمنني و منع معاقبة 
مطلق��������ي العيارات النارية في غير الحاالت املس��������موح بها قانونا 
ذلك الن تحقيق العدالة و اخضاع الجميع لحكم القانون او تمييز 
س��������ئودي حتما الى توفير البئية املناس��������بة للحد من الجريمة و 
القض��������اء على الظواه��������ر الجرمية التي يتطل��������ب معالجتها جهدا 
مجتمعي��������ا ٕاضافة الى التعاون املش��������ترك بني الس��������لطات األمنية 
واملواط��������ن في االخبار ع��������ن جرأيم اط��������الق العي��������ارات النارية في 

املناسبات العامة.

مرتكبوها أفراد يستقلون دراجات نارية

إلقاء القبض على العديد من اجملرمني يف العاصمة
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حتذيرات من استهداف جتار املواد اخملدرة للمدارس واجلامعات

بغداد تسجل القبض على أكثر من 500 متهم 
بترويج المخدرات خالل عام واحد

وأك��������د القض��������اة تس��������جيل ح��������االت للتعاط��������ي 
والترويج للمخدرات في إحدى مدارس بغداد 
وجامع��������ات اهلي��������ة فض��������اًل ع��������ن ترويجها في 
بعض املقاه��������ي، مرجحني االس��������تعانة بقوات 
مكافحة اإلره��������اب ملواجهة هذا الخطر وضرب 

تجار املخدرات.
إل��������ى ذل��������ك، ق��������ال القاض��������ي عقي��������ل ناظ��������م وهو 
قاض��������ي تحقيق مخت��������ص بقضاي��������ا املخدرات 
ف��������ي الرصافة "ت��������م القبض عل��������ى 306 متهمني 
ماب��������ني تاج��������ر م��������روج ومتعاطي خ��������الل العام 
2018 فقط مقس��������مني ب��������ني 216 تاجرا ومروجا 
و90 متعاطيا وتمت احالة اغلبهم الى املحاكم 

املختص��������ة وقد صدرت بحقه��������م احكام وصلت 
الى السجن املؤبد ".

واوض��������ح القاض��������ي عقيل ف��������ي تصريحات إلى 
للمخ��������درات  املتعاط��������ني  "اغل��������ب  ان  "القض��������اء" 
يتحولون بعد فت��������رة زمنية الى مروج  بهدف 
الكس��������ب املادي كون الترويج له��������ذه املواد يدر 
أرباحا كبيرة وكذل��������ك ليتمكنوا من الحصول 
على هذه امل��������واد املخدرة ليتعاطوها بس��������بب 

االدمان عليها ".
املنتش��������رة  الت��������ي  املخ��������درات  ان��������واع  وع��������ن 
يوض��������ح القاض��������ي املختص "س��������جلنا تعاطي 
وت��������داول ان��������واع كثي��������رة م��������ن املخ��������درات، لك��������ن 

له��������ذه  األول��������ى  املرتب��������ة  الكرس��������تال  يحت��������ل 
تع��������رف  والت��������ي  الحب��������وب  وتلي��������ه   التج��������ارة، 
)الصف��������ر � 1( تأت��������ي بعدها مادة الحشيش��������ة  ب�

فضال عن أنواع أخرى".
ويكش��������ف القاض��������ي عقي��������ل عن "ش��������بكات تدير 
تج��������ارة املخدرات ف��������ي بغداد وه��������ي تنظيمات 
خيطية يصعب الوصول إليها"،  مؤكدًا "تفكيك 
العدي��������د منها والقبض على أفرادها وغالبًا ما 
يكون تجار املخدرات حذرين في تعاملهم وال 
يتم البيع الى للشخص املوثوق فيه وأن يكون 
مزكى من ش��������خص آخر"، مش��������يرًا الى أن "هناك 
ارتباطا بني الش��������بكات في بغداد واملحافظات 

الجنوبي��������ة". ويبني ناظ��������م أن "املخدرات تدخل 
الع��������راق من بع��������ض الدول منها إي��������ران ولبنان 
وبعض دول الخليج وان األهوار تش��������كل ممرًا 
لعبور هذه املواد بواس��������طة املشحوف وغالبًا 
ما يخرج التجار من العراق بجوازات رس��������مية 
ويدخل��������ون عن طري��������ق التهريب ويت��������م إدخال 

املواد عبر أكياس من الرز أو الطحني".
وع��������ن أس��������اليب التروي��������ج يوض��������ح القاض��������ي 
املختص ان "اغلب املتعاطني  يتحول الى مروج 
بع��������د فترة قصي��������رة ليقوم بتروي��������ج املخدرات 
ال��������ى أصدقائه فضاًل عن قي��������ام بعض املقاهي 
بتروي��������ج املخ��������درات عبر االركيل��������ة او مايعرف 

بالشيش��������ة وذلك بخل��������ط مادة الحشيش��������ة مع 
التب��������غ او تدخينها بش��������كل مباش��������ر في أماكن 
خاصة وعادة ال يتم تقديم هذه العروض ألي 

شخص إال من كان مصدر ثقة".
واس��������تطرد أن "هناك طرقا اخرى للترويج عن 
طريق الن��������وادي الليلية وفتيات الهوى بحجة 

ان مادة الكرستال مقٍو جنسي".
وزاد ان "بع��������ض تج��������ار املخ��������درات يعتم��������دون 
ف��������ي نقل بضاعتهم وترويجه��������ا على العنصر 
النسوي )الفتيات(  خصوصًا من محافظة الى 
اخرى او من منطقة الى اخرى لعدم خضوعهن 
للتفتي��������ش ف��������ي الس��������يطرات واملف��������ارز االمنية 
باإلضافة الى اعتمادهم على بعض العناصر 
االمني��������ة لكونهم يحملون باجات مما يس��������مح 

لهم املرور في السيطرات دون تفتيش".
ويكش��������ف القاضي املختص ع��������ن القبض على 
مجموع��������ة م��������ن املروجني  يقوم��������ون بالترويج 
للمخدرات أمام إحدى املدارس املتوس��������طة في 
بغداد  ليق��������وم البعض من الط��������الب بالخروج 
من املدرسة واخذ منهم املواد لتعاطيها فضاًل 
عن وجود معلومات تش��������ير إلى وجود حاالت 
للتعاطي والترويج داخ��������ل جامعتني أهليتني 

في العاصمة بغداد، بحسب ناظم. 
وع��������ن مناط��������ق العاصمة بغداد التي س��������جلت 
انتش��������ارًا اكث��������ر للمخ��������درات يذك��������ر القاضي ان 
"مناط��������ق الرصاف��������ة وتحدي��������دًا مدين��������ة الصدر 
واملناط��������ق املحيط��������ة بها حيث احتل��������ت املرتبة 
االول��������ى تليه��������ا مناط��������ق الش��������عب وح��������ي اور 
والزعفراني��������ة وش��������ارع فلس��������طني والجادري��������ة 
والك��������رادة حيث س��������جلت ه��������ذه املناط��������ق اعلى 

نسبة لترويج وتعاطي املخدرات".
ويس��������تكمل القاضي املخت��������ص "فككنا العديد 
م��������ن الش��������بكات املختص��������ة باملخ��������درات أبرزها 
شبكة في منطقة الزعفرانية مكونة من سبعة 
أفراد يتوالها ش��������خصًا يدعى )القائد( والذي 
قام بقت��������ل احد افراد مفرزت��������ه ملحاولته الهرب 
وبصحبت��������ه م��������واد مخ��������درة"، مؤك��������دا "وجود 
ش��������بكات تديرها عائالت وغالبًا ما يطلق لقب 
)الحجي( او )الس��������يد( على التجار الكبار وان 
هذه الشبكات تواجه صراعا فيما بينها لكنها 
تس��������جل حوادث مشاجرة او شروع بالقتل في 

مراكز الشرطة ".
املركزي��������ة  املحكم��������ة  تحقي��������ق  قاض��������ي  ودع��������ا 
املخت��������ص بقضاي��������ا املخ��������درات ف��������ي الرصافة 

تعديل قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 
20 لسنة 2017 لتش��������ديد العقوبات السيما ان 
البعض من مروجي املخدرات س��������بق وان افرج 
عنهم بموجب قانون العف��������و ثم عادوا مجددًا 
للتعاط��������ي او الترويج واملتاج��������رة كما دعا الى 
تشديد عقوبة املتاجرين واملروجني للمخدرات 

لتصل الى اإلعدام".
فيما دعا ناظم ايضًا وزارة الداخلية الى توفير 
الدعم وتطوير قسم مكافحة املخدرات مرجحًا 
االس��������تعانة بقوات مكافحة االرهاب وس��������وات 

لضرب عصابات املخدرات والقبض عليهم .
م��������ن جانبه قال القاضي س��������عد طاهر القاضي 
املخت��������ص بقضاي��������ا املخ��������درات ف��������ي الك��������رخ ان 
"محكم��������ة تحقيق الكرخ س��������جلت القبض على 
220 متهم��������ًا بقضاي��������ا املخ��������درات مابني تاجر 
وم��������روج ومتعاط خالل عام 2018 اغلبهم تمت 
احالته��������م على املحاكم املختص��������ة فيما ال يزال 

قسم منهم رهن التحقيق".
وكش��������ف طاه��������ر ع��������ن القب��������ض عل��������ى عصاب��������ة 
للمخدرات في العاصم��������ة بغداد بكمني محكم 
ضبط��������ت بحوزته��������م 4 كيلوغرام��������ات من مادة 
الحش��������يش املخدرة فضاًل عن نصف كيلوغرام 

من مادة الكرستال.
ويضيف القاض��������ي أن "مناطق الدورة والبياع 
واالسكان والش��������علة هي املتصدرة في انتشار 

املخدرات في جانب الكرخ من العاصمة".
وأك��������د أن "تج��������ار املخ��������درات حذرون ج��������دًا في 
تعامالتهم وال يتم البيع الي شخص مالم يكن 
مصدر ثقة وقد يلجأ املتاجر الى تقسيم املادة 

الى كميات صغيرة  خشية القبض عليه".
ويبني طاه��������ر "تم تفكيك إحدى الش��������بكات في 
بغ��������داد والتي كان��������ت تتوالها إح��������دى الفتيات 
إذ غالبًا م��������ا يتم الترويج للمخ��������درات من قبل 
فتي��������ات فضاًل عن القبض عل��������ى فتيات بتهمة 

التعاطي".
ويع��������زو القاض��������ي املختص اس��������باب انتش��������ار 
املخدرات الى إغ��������راء الضحية عن طريق رفاق 
الس��������وء فضاًل عن ضع��������ف الوضع االقتصادي 
لبعض الش��������باب والبطالة باالضاف��������ة الى قلة 

الثقافة والوعي.
فيم��������ا دعا الى ضرورة تعديل قانون املخدرات 
واملؤثرات العقلية رقم 50 وتش��������ديد العقوبات 
بحق املروجني واملتاجرين وإنش��������اء مصحات 

ومراكز خاصة للمتعاطني.

بغداد / القضاء

تصوير/ حيدر الدليمي

أجرى رئيس مجلس القضاء األعلى زيارة تاريخية 
إل��������ى محافظة البصرة جنوبي البالد للوقوف على 
الواق��������ع القضائي هن��������اك وافتت��������اح محاكم جديدة، 
فيما ناقش برفق��������ة وفد قضائي مع قضاة البصرة 

أهم امللفات القضائية.
واكد القاض��������ي فائق زيدان م��������ن البصرة انخفاض 
نس��������بة جريمة الدكة العشائرية بعد عدها "جريمة 
يعاقب عليه��������ا بموجب قانون مكافح��������ة اإلرهاب"، 
مقدما ش��������كره للعشائر عامة والعش��������ائر البصرية 
بش��������كل خ��������اص على ما أب��������دوه من تع��������اون في هذا 

امللف.
وق��������ال القاض��������ي عب��������د الس��������تار بيرق��������دار املتحدث 
الرس��������مي ملجلس القضاء األعلى إن "رئيس مجلس 
القض��������اء األعلى القاضي فائق زي��������دان زار محافظة 
البصرة على رأس وفد قضائي الفتتاح دور قضاء 

ومحاكم جديدة".
وأض��������اف بيرقدار أن "الوف��������د القضائي ضم كال من 
رئي��������س االدع��������اء الع��������ام القاض��������ي موف��������ق العبيدي 
ورئيس هيئة اإلش��������راف القضائي القاضي جاسم 
العمي��������ري ورئيس��������ي محكمت��������ي الرصاف��������ة والكرخ 
القاضي عماد الجابري والقاضي خالد املشهداني 
باإلضاف��������ة إل��������ى القاضي واملش��������رف القضائي ليث 
جب��������ر والقاضي عب��������د الس��������تار بيرق��������دار املتحدث 
الرس��������مي ملجلس القضاء األعلى  ومدير عام دائرة 

الحراسات رحيم عبد حسن".
وتاب��������ع بيرق��������دار أن "القاض��������ي فائق زي��������دان التقى 
الس��������ادة القضاة ف��������ي رئاس��������ة اس��������تئناف البصرة 
وناق��������ش معه��������م دور القضاء في مكافحة الفس��������اد 
اإلداري ومكافح��������ة الجريم��������ة والحد م��������ن الظواهر 
الطارئة على األعراف العشائرية التي تسيء لألمن 

واالستقرار في املحافظة وتطبيق القانون".
وتاب��������ع أن "القضاة ناقش��������وا معا ملف��������ات التعاون 
م��������ع األجهزة األمنية لبس��������ط األم��������ن  والتعامل مع 

املتظاهري��������ن على أس��������اس حقهم املكف��������ول بموجب 
الدس��������تور والقانون، ومحاس��������بة من يس��������تغل هذا 
الح��������ق لتحقيق أغراض ش��������خصية غير مش��������روعة 

على حساب".
وأك��������د القاض��������ي إن "رئي��������س مجلس القض��������اء األعلى 
القاضي فائق زيدان شدد  على عدم التأثر بالخالفات 
واملنافس��������ات السياس��������ية ف��������ي املحافظ��������ة وض��������رورة 
تطبي��������ق القانون في موضوع حيازة األس��������لحة غير 
املرخص��������ة خالفا للقان��������ون". كما أكد أيض��������ا على إن 
افتتاح املحاكم الجديدة تأتي ضمن س��������عي القضاء 
للتوسع في خدماته وتقليل الجهد والتكاليف على 

املواطنني بفتح محاكم قريبة من محل سكناهم".
وفي إط��������ار زيارته للمحافظة وض��������ع القاضي فائق 
زيدان الحجر األساس لدار املشاهدة في مقر رئاسة 
محكمة استئناف البصرة االتحادية لتسهيل وتذليل 

العقبات إمام أطراف دعاوى األحوال الشخصية.
ووجه رئيس مجل��������س القضاء األعلى القاضي فائق 

زي��������دان بالش��������كر للعش��������ائر في عم��������وم الع��������راق وفي 
البصرة خصوصا على التزامهم في تطبيق القانون 
بش��������أن جريمة الدكة مقدما الش��������كر لجميع العشائر 
السيما عش��������ائر البصرة اللتزامها بتطبيق القانون 

في موضوع ما يسمى )الدگه العشائرية(". 
ولف��������ت بيرقدار إل��������ى أن "القاض��������ي فائق زي��������دان أكد 
انخفاض نسبة مرتكبي هذه الجريمة بفضل التزام 
العش��������ائر بتطبيق القانون وتأييد إجراءات القضاء 
ف��������ي التعامل مع هذه الجريمة وف��������ق قانون مكافحة 

اإلرهاب".
كم��������ا أكد القاضي فائق زيدان م��������ن محافظة البصرة 
وخ��������الل زيارت��������ه رفقة الوف��������د القضائ��������ي ان التظاهر 
ح��������ق كفله الدس��������تور ودعا إلى التع��������اون مع القضاء 
والجه��������ات التنفيذي��������ة لحفظ األمن وبس��������ط القانون 
وتوجه بالش��������كر للعش��������ائر ف��������ي عموم الع��������راق وفي 
البص��������رة خصوص��������ا عل��������ى التزامه��������م ف��������ي تطبي��������ق 

القانون.

رئيس مجلس القضاء األعلى في البصرة استكماال لخطوات 
النهوض بالواقع القضائي 

■ ٣٠٦ متهمين بتجارة المواد المخدرة في الرصافة فقط.. عدسة / محمد سامي

بغداد / سيف محمد 

أعلن قضاة متخصصون 
بمكافحة املخدرات 

القبض على أكثر من 525 
متهمًا بتجارة وترويج 
املخدرات في العاصمة 

بغداد فضاًل عن صدور 
100 أمر بالقبض بحق 

آخرين مابني متعاٍط 
ومروج وتاجر خالل 

2018 فقط.
وحذر القضاة من تزايد 
هذه الظاهرة، مشيرين 
إلى أن اغلب املتعاطني 

يتحولون خالل فترة 
قصيرة الى مروجني، ملا 
لهذه التجارة من رواج 
يحقق أرباحا السيما 

للعاطلني عن العمل.

 األهوار شكلت ممرًا لدخول احلشيشة.. وأكياس الرز مل تسلم من حمل البضاعة!
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حوار خاص

أجرى الحوار / مروان الفتالوي

وأفاد القاضي ش��������اكة خ��������الل اللقاء 
بانخف��������اض نس��������ب الجريم��������ة ف��������ي 
املحافظة بش��������كل عام، بع��������د تراجع 
جرائ��������م القت��������ل حس��������ب اإلحصاءات 
األخيرة، الفتا إلى أن أكثر الدعاوى 
الت��������ي ت��������رد إل��������ى املحكم��������ة تتعل��������ق 
بالسرقات السيما التي ترتكب أثناء 
استقبال املحافظة ماليني الزائرين 
في املناسبات الدينية وهي حاالت 
فردية غالب��������ا ما يت��������م القبض على 
مرتكبيه��������ا بواس��������طة رج��������ال األمن 
وكامي��������رات املراقب��������ة املنتش��������رة في 

املدينة.
وم��������ن جه��������ة أخ��������رى لف��������ت رئي��������س 
جنايات كربالء إلى وجود هيئتني 
للمحكم��������ة إحداهما تعمل في مركز 
املدين��������ة وأخ��������رى مقرها ف��������ي قضاء 
بس��������بب  افتتحت مؤخرا  الهندي��������ة، 

الزخم الحاصل في الدعاوى.
وفي ملف آخر قال شاكة إن "محافظة 
كربالء مرك��������ز ديني وحضاري مهم 
العش��������ائري  للطغي��������ان  وج��������ود  فال 
عل��������ى املجتم��������ع، بالتال��������ي ال توجد 
نزاعات قبلية، إنم��������ا الجرائم القتل 
التي تحدث عادية وخالية من هذه 

النزاعات".

الحوار كامال في ما يلي:

* مّم  تتكون حمكمة جنايات كربالء، 
هيكليا؟

- تتكون محكم��������ة جنايات كربالء من 
هيئت��������ني، األول��������ى ومقرها ف��������ي مبنى 
محكمة اس��������تئناف كربالء االتحادية، 
والهيئة الثانية مقرها دار القضاء في 

الهندية.

* يف جتربة فريدة، �شكلت هيئة ثانية 
ملحكمة جنايات كربالء بعيدا عن مركز 

املدينة يف ق�شاء الهندية، ملاذا؟
- نعم، ربما محكمة جنايات كربالء 
الوحيدة التي تحت��������وي هيئتني في 
مكان��������ني مختلف��������ني، وجاء تش��������كيل 
الهيئ��������ة الثانية لكثرة أعمال محكمة 
الجناي��������ات وللزخ��������م الحاص��������ل ف��������ي 
محافظ��������ة كربالء فقد تم تش��������كيلها 
ويق��������ع مقره��������ا ف��������ي الهندي��������ة ك��������ون 
قض��������اء  ف��������ي  أعماله��������ا  اختص��������اص 
الحس��������ينية  ونواح��������ي  الهندي��������ة 

والجدول الغربي والخيرات.

* كيف يتم تق�شيم الدعاوى بني الهيئتني، 
ح�شب املوقع اجلغرايف اأم نوع الق�شايا؟

- أكثر الدعاوى حسب املوقع الجغرافي 
م��������ع إضافة أعم��������ال أخرى مثل قس��������م 
مكافح��������ة اإلره��������اب وبع��������ض الجهات 
التحقيقية لغرض ت��������وازن العمل بني 

الهيئتني.

* ما عدد الدعاوى املح�شومة يف العام 
الهيئات  واأي  منها،  واملتبقية   ،2018

ت�شهد زخما يف حجم الدعاوى؟
- عدد دعاوى الهيأة األولى املحسومة 
ف��������ي ع��������ام 2018 ه��������ي 795 واملتبقية 2، 
وان الهيئ��������ة األولى تش��������هد زخما في 
حج��������م الدع��������اوى ألن الهيئ��������ة الثانية 
حديثة النش��������أة تم تش��������كيلها بتاريخ 
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* هل ح�شمت جنايات كربالء دعاوى ذات 
طابع اإرهابي خالل 2018 ، وما هي 

اأهمها؟
-نعم.. وهي حسب توزيع األعمال بني 
الهيئت��������ني فإنها م��������ن اختصاص عمل 

الهيئة الثانية.

* براأيك هل ما زالت مناطق غرب كربالء 
ال�شيما امل�شاحة غري املاأهولة بال�شكان 

احلدودية مع االأنبار ت�شكل خطرًا على 
االأمن يف املدينة؟

الحدودي��������ة  املناط��������ق  أن  اعتق��������د   -
الغربية ال تش��������كل خط��������را في الوقت 
الحاض��������ر إنما بنس��������بة ضئيلة جدا 
األمني��������ة  الق��������وات  النتش��������ار  وذل��������ك 
والحشد الش��������عبي فيها على نطاق 
واس��������ع وتأمينه��������ا بمراك��������ز متابعة 

ونقاط تفتيش.

* ما م�شتوى دعاوى القتول يف العام 
ال�شابقة؟ باالأعوام  مقارنة   2018

- مس��������توى جرائ��������م القتل ف��������ي عام 
2018 اق��������ل م��������ن العام الذي س��������بقه 
حيث س��������جلت عش��������رون دعوى في 
العام املاضي في حني س��������جلت في 
ع��������ام 2017 س��������بعة وثالثون دعوى 

جزائية.

* ما هي اأبرز االأ�شباب التي تقف وراء 
حوادث القتل اجلنائي؟

- كثيرا ما تتطور املش��������اجرات اآلنية 
إل��������ى ح��������وادث قت��������ل، ف��������دون تخطيط 
مس��������بق قد ترتكب الكثير من جرائم 
القت��������ل الت��������ي تحض��������ر دعاواه��������ا في 

املحاكم.

* هل من نزاعات قبلية يف حمافظة 
كربالء، وهل تطورت اإىل حوادث جنائية؟

- محافظ��������ة كرب��������الء أكث��������ر مدنية من 
أن تك��������ون قبلية وألنه��������ا مركز ديني 
وحضاري مه��������م فال وجود للطغيان 
العش��������ائري على املجتم��������ع، بالتالي 
ال توج��������د نزاعات قبلي��������ة، إنما هناك 
جرائ��������م قت��������ل عادية خالي��������ة من هذه 

النزاعات.

* املخدرات، اأحد اأهم امللفات يف اأروقة 
املحاكم، كيف تتحدث عن مكافحة هذه 

االآفة يف كربالء يف �شوء االأحكام 
الق�شائية؟

- إن املخ��������درات حالي��������ا آف��������ة تفت��������ك 
بالشباب، وهي لألسف اليوم تتخذ 
أش��������كاال كثيرة فمن ضمن املخدرات 
واألدوي��������ة،  والعقاقي��������ر  الحب��������وب 
اآلف��������ة  ه��������ذه  مكافح��������ة  أن  واعتق��������د 
يب��������دأ بالوعي الثقاف��������ي واإلعالمي 
والصح��������ي فالب��������د من عق��������د ندوات 
بخص��������وص ط��������رق ومعالج��������ة هذه 
اآلفة وإزالتها نهائيا بني الش��������باب 
وتجفيف منابع تلك املواد الس��������امة 
عن طريق متابعة أوكار العصابات 
وجل��������ب أفراده��������ا للقض��������اء العادل. 
كذلك البد م��������ن مكافحة ه��������ذه اآلفة 
ع��������ن طريق القضاء على البطالة في 
املجتمع وإنشاء مؤسسات صحية 
ترع��������ى ممن وقع ضحي��������ة هذه اآلفة 
لغرض معالجته في تلك املصحات 
الصحي��������ة لغ��������رض إعادت��������ه ليكون 
عنص��������را فعاال ومنتجا في املجتمع 

وليصبح إنسانا سويا.

* ما هي ن�شبة تعاطيها يف املدينة؟
 - م��������ن خالل القضايا ن��������رى أن قضايا 
املخ��������درات ضئيلة جدا ف��������ي املدينة إذ 
إن هناك أشخاصًا يتداولون الحبوب 
املخ��������درة لغ��������رض التعاط��������ي وهن��������اك 

ع��������دد قليل مّم��������ن يقوم��������ون باملتاجرة 
بالحب��������وب، وتم القب��������ض على أكثرهم 
والحك��������م عليهم بأح��������كام قضائية من 
ه��������ذه املحكمة بع��������د جم��������ع املعلومات 
ع��������ن تل��������ك العناص��������ر وزرع املص��������ادر 
بينهم لغرض الوصول إليهم وتقديم 

اإلخبارات. 

* ما هي م�شادر توريد املخدرات اإىل 
املحافظة؟

- مص��������در توري��������د املخ��������درات غالبا من 
الزوار األجان��������ب وتكون بكميات قليلة 
وكذل��������ك م��������ن الوافدين م��������ن املحافظات 
املج��������اورة وأيض��������ًا بكمي��������ات قليلة إذ 
س��������رعان ما يتم القبض على املروجني 
واملتعاط��������ني م��������ن قبل مكت��������ب مكافحة 
املخدرات وينالون جزاءهم العادل من 

القضاء.

* كربالء اهم حمافظة يف ال�شياحة 
الدينية، يدخلها �شنويا ماليني الزائرين 
من العراقيني واالأجانب، وينجم بالطبع 

عن الزيارات املليونية حوادث جنائية، ما 
هي اأبرز تلك املخالفات؟

- إن املدينة تس��������تقطب ف��������ي كل عام 
ضمن املناسبات الدينية من الزيارة 
الشعبانية ومحرم الحرام وأربعينية 
اإلمام الحسني )عليه السالم( ماليني 
الزائري��������ن من العراقي��������ني ومن بقاع 
العالم وتحصل هن��������اك جرائم منها 
األكثر ش��������يوعا هي السرقات داخل 
وح��������ول املرقدين الش��������ريفني وكذلك 
في الس��������رادق والخيم والحسينيات 
واملواك��������ب، واألهداف التي يقصدها 
الس��������راق أو النش��������الة غالبا ما تكون 
مبالغ مالية أو أجهزة موبايل وهي 
األكثر ش��������يوعا إضافة إل��������ى جرائم 
االحتي��������ال وكذل��������ك تزوي��������ر العمالت 
األجنبي��������ة والوطنية ولكن بنس��������بة 
قورن��������ت بجرائ��������م  م��������ا  إذا  ضئيل��������ة 

السرقات.

* هل �شبطت القوات االأمنية عمليات 
تهريب، ما هي اأ�شاليب املهربني والب�شائع 

التي يدخلونها؟
- ال توجد علميات تهريب خارج املحافظة 
سواء املواد أو أجهزة أو آليات أو مشتقات 
نفطية وإنما هناك اشتباه بتهريب وفي 
حالة ضبط ما له مساس بالجرائم تحال 
األوراق إلى املحاك��������م الكمركية املختصة 

في بغداد حسب االختصاص.

* ما هو م�شتوى ال�شرقات يف املحافظة، 
وما هي اأهداف الل�شو�ص، وهل من 

اأحكام ق�شائية �شدرت بهذا اخل�شو�ص؟
- مستوى الس��������رقات متوسط قياسا 
إل��������ى الجرائ��������م األخ��������رى وان أه��������داف 
اللص��������وص غالب��������ا امل��������ال وأب��������رز تلك 
املس��������لح،  الس��������طو  ه��������ي  الدع��������اوى 
ولكن س��������رعان ما يت��������م القبض على 
املجرم��������ني بع��������د التع��������رف عليهم من 

الش��������رطة  الكاميرات ودوريات  خالل 
املنتشرة في جميع املناطق.

* هل جرت عمليات خطف خالل الفرتة 
االأخرية يف كربالء، ما هي اأبرز الدعاوى؟

- خ��������الل ع��������ام 2017 كانت قد س��������جلت 
املحاك��������م العديد من قضاي��������ا الخطف، 
وبمتابع��������ة قضائي��������ة وأمني��������ة ج��������رى 
القب��������ض على أكث��������ر العصاب��������ات التي 
ترتكب ه��������ذه الجرائم، إذ ش��������هد العام 
ذات��������ه تناقصا تدريجيا لهذه الجريمة 
حت��������ى انتهت ف��������ي الع��������ام املاضي، فلم 
يس��������جل أي ح��������ادث خطف خ��������الل عام 

.2018

* يف ملف النزاهة ، كيف تتحدث عن 
دعاوى الف�شاد املايل واالإداري، وهل 

طالت اأحكام جنايات كربالء م�شوؤولني 
حمليني؟ ما هي اأبرز الدعاوى؟

- نعم، ملف النزاهة أحد أهم امللفات في 
املحاكم والش��������غل الش��������اغل لكل مواطن 
ومسؤول، وقد أخذت محكمة الجنايات 
على عاتقها أن ال تأخذها الرأفة بكل من 
يثبت إدانته عن الفساد املالي واإلداري، 
وقد نظرت جنايات كربالء قضايا عدة 
به��������ذا الش��������أن وطال��������ت أحكامها بعض 
املس��������ؤولني من م��������دراء الدوائر وضباط 
ش��������رطة وموظف��������ني عن جرائم الرش��������وة 
بأم��������وال  الض��������رر  وإح��������داث  والتزوي��������ر 

الدولة.

* ما هي امل�شاريع التي ي�شتغلها 
الفا�شدون ملمار�شة اأعمالهم يف نهب املال 

العام؟
- اعتقد أن أغلب مكامن الفس��������اد تكمن 
ف��������ي اختي��������ار ش��������ركات غي��������ر رصينة 
وقليل��������ة الخب��������رة لتنفيذ مش��������اريع ما 
يس��������اهم في تبذير وضياع الكثير من 

األموال جراء هذا اإلهمال.

* كرئي�ص ملحكمة اجلنايات يف كربالء، ما 
هي الدعاوى التي تتكرر يف ورودها اإىل 

املحكمة، وما احلل ملعاجلة هذه امل�شكلة؟
- م��������ا ي��������رد ف��������ي الغالب إل��������ى جنايات 
كرب��������الء دع��������اوى الس��������رقة واالحتيال 
م��������ن  التخل��������ص  أن  وأرى  والتزوي��������ر، 
ه��������ذه الظواهر يتطل��������ب توفير فرص 
عمل للش��������باب والقضاء على البطالة 
وتقديم كل ما من شأنه إبعاد الشباب 

عن الجريمة.

* كيف ترى تقبل املواطن الكربالئي 
لقرارات املحاكم واإميانه بالق�شاء؟

- م��������ن خالل عملنا نرى أن املواطن 
ق��������رارات هذه  يتقب��������ل  الكربالئ��������ي 
املحكم��������ة برحاب��������ة ص��������در إليمانه 
الحازم  الع��������ادل  العميق بالقضاء 
ليس��������ود العدل بني أفراد املجتمع 
ولكي تمارس املؤسسات والدوائر 
املعنية أعمالها تحت ظل س��������يادة 
القان��������ون ال��������ذي يحم��������ي الجمي��������ع 

س��������واء كانوا موظفني أم مواطنني 
كسبة.

* ما الذي يعرقل عمل املحاكم يف عملية 
ح�شم الدعاوى ويوؤدي اإىل تاأخريها 

براأيك، وكيف تقرتح حاًل لهذه امل�شكلة؟
- املحكمة تواص��������ل عملها وتنجز 
دعاواها بحسب السقوف الزمنية 
املحددة للدعاوى، وإن كانت هناك 
منغصات فنرى أن ما يعرقل عمل 
املحاكم بشكل عام في عملية حسم 
إل��������ى تأخيرها  الدع��������اوى ويؤدي 
متخص��������ص  كادر  وج��������ود  ع��������دم 
ل��������دى جهاز  س��������واء  بالتبليغ��������ات 
املحاك��������م بخصوص  أو  الش��������رطة 
الجزائي��������ة،  املحاك��������م  تبليغ��������ات 
فض��������ال عن وجود دع��������اوى محالة 
إلى املحاك��������م يكون املتهمون فيها 
محكومني وتم نقلهم إلى سجون 
خ��������ارج املحافظ��������ة وتع��������ذر تأمني 
ف��������ي املواعيد املحددة،  إحضارهم 
م��������ا يضط��������ر املحكمة إل��������ى تأجيل 
الدع��������اوى ألكث��������ر من م��������رة إضافة 
إلى تكليف منتس��������بي الشرطة من 
ضباط ومنتسبني بواجبات أثناء 
الزي��������ارات املليونية حتى الضباط 
املحققني واملعتمدين يتم تكليفهم 
بالواجب��������ات ما ي��������ؤدي الى توقف 
العمل في بعض األحيان النشغال 
بالواجب��������ات  الش��������رطة  منتس��������بي 
وان محافظة كربالء املقدس��������ة لها 
خصوصية ف��������ال بد أن يتم دعمها 
أكثر من املحافظات األخرى في هذا 
املجال وعدم شمولهم بالواجبات 
وإعط��������اء اس��������تثناء لهم بالنس��������بة 
للعامل��������ني ف��������ي مج��������ال التحقي��������ق 
ومعقب��������ي املعام��������الت والدع��������اوى 
الجزائية لتفريغه��������م ملهمة انجاز 
التحقي��������ق والدعاوى ف��������ي املحاكم 

الجزائية وتلك هي الحلول.

* ماذا تقول جنايات كربالء يف كلمة 
اأخرية؟

- إن م��������ا ن��������ود قول��������ه كمحكم��������ة 
جناي��������ات قضاة ومنتس��������بني، أن 
هذه املحكمة تمضي قدما نحو 
تحقي��������ق العدال��������ة وحس��������م كافة 

الدعاوى ضمن الس��������قف الزمني 
املح��������دد لها وحس��������ب توجيهات 
مجل��������س القضاء األعل��������ى املوقر 
به��������ذا الخص��������وص، وأن يك��������ون 
ال��������كالم واقعا عمليا وملموس��������ا 
لتحقي��������ق القض��������اء الع��������ادل بني 
املواطنني وان يأخذ كل ذي حق 

حقه.
 ان ه��������ذه املحكم��������ة ال تأخذه��������ا 
بالح��������ق لوم��������ة الئم في س��������بيل 
تحقيق العدالة االجتماعية وبث 
روح الطمأنين��������ة ل��������دى املواط��������ن 
العراقي بوج��������ه عام والكربالئي 
بوج�������������ه خ��������اص وال��������ذي بدوره 
يؤدي إلى تح��ق���ي����ق تلك العدالة 
دون تم������ي����ي��������ز بي����������ن املواطن��������ني 
وتنظ��������ر املحكمة إل��������ى الكل على 
أنهم سواسية أمام القانون وان 
العدل أساس امللك ضمن املعايير 
ف��������ي مب��������ادئ  املعتم��������دة عاملي��������ا 
والتماش��������ي  اإلنس��������ان  حق��������وق 
مع ه��������ذه املب��������ادئ وتوفير كافة 
للمتهم  القانوني��������ة  الضمان��������ات 
عند اس��������تجوابه والتحقيق معه 
الع��������ام ومحام  االدعاء  بحضور 
منتدب إذا ل��������م يتمكن املتهم من 
توكيل محام للدفاع عنه، إضافة 
إل��������ى اعتم��������اد األس��������س العلمية 
الحديثة ف��������ي التحقيق الجنائي 
واالبتع��������اد ع��������ن وس��������ائل اإلكراه 
التي تؤدي  والتعذيب الجسدي 
إل��������ى خ��������رق العدال��������ة والقان��������ون 
يعاق��������ب من اس��������تخدم مثل هكذا 
وس��������ائل للحصول على اعتراف 
أو شهادة بعيدا عن تلك األسس 

املعتمدة.
 وأخيرًا وليس آخ��������رًا نتمنى أن 
تس��������ود العدال��������ة ب��������ني املواطنني 
املواط��������ن بالعيش  وان يطمئ��������ن 
بأمان في ظل القانون وان يكون 
القانون هو السائد وان يستعيد 
املواطن املتضرر حقه من الجاني 
واملعت��������دي على حق��������ه وان تكون 
املقدس��������ة منطلقا  مدينة كربالء 
نحو تحقي��������ق العدالة الحقيقية 
امللموسة في ربوع بلدنا العزيز 

ومن الله التوفيق.
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* ما يرد في الغالب دعاوى السرقة واالحتيال والتزوير، وأرى أن 
التخلص من هذه الظواهر يتطلب توفير فرص عمل للشباب والقضاء 

على البطالة

* أغلب مكامن الفساد تكمن في اختيار شركات غير رصينة وقليلة 
الخبرة لتنفيذ مشاريع ما يساهم في تبذير وضياع الكثير من األموال 

جراء هذا اإلهمال

بعث رئيس محكمة جنايات كربالء برسالة اطمئنان للشارع الكربالئي من املناطق املحاذية للمحافظة، فالقلق 
من اإلرهاب الذي يساور حدود كربالء واملساحات الشاغرة بينها وبني األنبار ال يبدو حقيقيًا، ألن الشبكات 

األمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي تتابع هذه املساحات متابعة دقيقة ملنع أي خرق أمني يحدث.
وأكد رئيس الجنايات القاضي محمد عباس شاكة في حوار موسع مع "القضاء" انتهاء حوادث الخطف، إذ لم 
تسجل محاكم املحافظة أية حالة خالل 2018، بالتوازي مع انخفاض جريمة املخدرات التي لم تزل موجودة 
إل��ى املحافظة من دول الجوار  ال��واف��دون  إل��ى املحافظة هم  أق��ل، مؤشرا أن أغلب مصادر توريدها  لكن بنسب 

واملحافظات الجنوبية.

رئيس جنايات كربالء: حوادث الخطف انتهت.. والسرقات 
تشكل أغلب الدعاوى

* كربالء مركز ديني وحضاري مهم فال وجود للطغيان العشائري على 
املجتمع، بالتالي ال توجد نزاعات قبلية، وجرائم القتل التي تحدث خالية 

من هذه النزاعات

* مستوى جرائم القتل في عام 2018 اقل من العام الذي سبقه حيث 
سجلت عشرون دعوى في العام املاضي في حني سجلت في عام 2017 

سبعة وثالثون دعوى جزائية

ال قلق أمنيا من املناطق احملاذية للمحافظة

■ القاضي محمد عباس شاكة
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جمعية القضاء

ج��������رت قبل أيام قليلة انتخابات جمعي��������ة القضاء العراقي، في 
عم��������وم رئاس��������ات محاكم االس��������تئناف. وتهدف تل��������ك الجمعية 
وبحسب نظامها الداخلي إلى تعزيز أواصر اإلخاء والتضامن 
بني قضاة العراق، والحفاظ على استقاللهم وتنمية قدراتهم، 

وغير ذلك.
ويع��������د القض��������اء العراق��������ي حديث عه��������د في هذا املجال قياس��������ًا 
ببعض الدول مثل فرنس��������ا ومصر. إذ تأس��������س ن��������ادي القضاة 
في مصر مث��������اًل في ثالثينيات القرن املاض��������ي. والجمعية كما 
ورد تعريفه��������ا ف��������ي امل��������ادة )50( م��������ن القانون املدن��������ي العراقي 
"جماع��������ة ذات صف��������ة دائمة مكونة من عدة أش��������خاص طبيعية 
أو معنوي��������ة لغرض غي��������ر الربح املادي....". وق��������د كفلت املواثيق 
الدولية والدساتير الوطنية، حرية االنضمام إلى التنظيمات 
املهني��������ة للن��������اس كافة، بم��������ن فيهم القضاة، حي��������ث لم يرد نص 
يمن��������ع القض��������اة من ذلك الحق. س��������وى ماورد الن��������ص عليه من 
ضرورة مراعاة املتطلبات الخاصة بعدم املساس بحياديتهم 
)املبادئ األساس��������ية الستقالل القضاء املصادق عليها من قبل 
األمم املتحدة عام 1985(. فالجمعية املهنية ال تمارس نش��������اطًا 
سياس��������يًا أو تجاريًا لُيمنع القضاة من االنضمام اليها. ولكن 
ينبغي على القضاة عند ممارس��������تهم له��������ذا الحق أن يبتعدوا 
عن س��������لبيات العمل النقابي التي قي��������ل بأنها تحبس املنتمني 
إليها داخل املنطق الداخلي للنقابة، وتش��������جع سلوك االمتثال 
والطاع��������ة. وه��������و مايناقض اس��������تقالل القاض��������ي وحريته التي 

تمثل أهم دعامة للعدل.
ولقد أس��������همت جمعيات القضاء ونواديه ف��������ي مختلف الدول 
في أن تكون إحدى القوى البارزة واملؤثرة في عملية اإلصالح 
القانون��������ي والقضائ��������ي. فف��������ي فرنس��������ا وبعد أن ألق��������ى الرئيس 
الفرنسي السابق ساركوزي خطاب االفتتاح للسنة القضائية 
الجديدة في عام 2009، معلنًا عن رغبته في إلغاء نظام قاضي 
التحقي��������ق من املنظوم��������ة الجزائية الفرنس��������ية. خ��������رج القضاة 
واملحام��������ون وكت��������اب الضب��������ط في تظاه��������رات واس��������عة رافعني 
الفتات كتب عليها )ال عدالة دون استقالل( و)ال عدالة تخضع 
لألوامر(. رافضني أي مس��������اس باستقالل القضاء. وهو ذات ما 
فعله نادي قضاة مصر في عام 2013 ، حني احتج القضاة على 
مش��������روع قانون الس��������لطة القضائية الذي كان مجلس الشورى 
يناقشه والذي تضمن نصوصًا تمس استقالل القضاء. وبذلك 
ن��������رى أن وقوف القضاة ضد محاوالت التدخل بش��������ؤونهم من 
قبل بقية السلطات في الدولة، يعد من أهم أهداف تجمعاتهم 

املهنية في مختلف دول العالم.. 
كما تهت��������م تلك الجمعي��������ات بحماية القضاة م��������ن تأثير الرأي 
الع��������ام الذي قد يضعه��������م تحت الضغط عن��������د تصديهم للنظر 
ف��������ي الدع��������اوى. وم��������ن أمثلة ذل��������ك احتج��������اج جمعي��������ة القضاء 
التونس��������ية على الضغط الذي مارسته وزارة الداخلية بعد أن 
تظاهر عناصر األمن التونس��������ي أمام إحدى املحاكم، بمناسبة 
محاكمة خمسة متهمني من منتسبي القوات األمنية للمطالبة 
بإطالق س��������راحهم. وفضاًل عن هدف حماية اس��������تقالل القضاء 
والقضاة،تهت��������م جمعي��������ات القض��������اء ونوادي��������ه ف��������ي النهوض 
بالتدريب املهني للقضاة ورعاية ش��������ؤونهم، وتوفير األجواء 
املناس��������بة لهم في الس��������كن والع��������الج والترفيه .وم��������ن التجارب 

الناجحة في هذا الصدد.تجربة نادي قضاة مصر. 
إذ أنش��������ئ الن��������ادي مجموعة من املق��������ّرات والف��������روع التابعة له. 
ومنه��������ا الن��������ادي النهري في القاه��������رة، والن��������ادي البحري على 
كورنيش اإلس��������كندرية، ونادي القناطر الخيرية، ونادي رأس 
الب��������ر. إضاف��������ة إلى )25( ن��������ادي في مختلف أرج��������اء مصر تقدم 
خدماتها للقضاة وعائالتهم. وتكفله ببرنامج طموح لتوفير 
الكتب واملراجع القانونية ،بأس��������عار مدعومة.وتزويد القضاة 
بمكتبة الكترونية ش��������املة ومتنوعة.وإنشاء صندوق تكافلي 

الحاج��������ات  وذوي  املرض��������ى  إلغاث��������ة 
العاجلة . وتنظيم السفرات الداخلية 
والخارجية . وإص��������دار مجلة دورية 
تعن��������ى باألبح��������اث القانوني��������ة وغير 
ذلك.وتل��������ك تجربة تس��������تحق التأمل 
وينبغ��������ي االس��������تفادة منه��������ا. ذلك أن 
دع��������م اس��������تقالل القض��������اء والقض��������اة 
وتوفير األجواء املناسبة لهم ،يسهم 
وبش��������كل كبير ف��������ي انتظام ش��������ؤون 

العدالة وحسن تطبيقها.

بغداد/ إيناس جبار

عقار ثمني يقع في منطقة الكرادة 
وسط بغداد إحدى أرقى مناطق 
العاصم��������ة، ق��������د تتج��������اوز قيمته 
املادي��������ة أو املليار دين��������ار عراقي، 
عرضت��������ه صاحبته للبيع ما أثار 
له��������اث إحدى عصاب��������ات النصب 
واالحتيال الذين تعاملوا أفرادها 
مع صاحبة  العقار بخطة محكمه 
لالس��������تيالء علي��������ه، إال أن القضاء 
العراقي أحب��������ط مخططهم. وفي 
تفاصي��������ل القضي��������ة، أن صاحبة 
عق��������ار ثمني يقع في الكرادة وهي 
مقيم��������ة ف��������ي الوالي��������ات املتح��������دة 
األميركي��������ة قدم��������ت ش��������كوى إلى 
رئي��������س مجلس القض��������اء األعلى 
عن طريق القنص��������ل العراقي في 

أمي��������ركا، وطلبت فيها الش��������كوى 
ض��������د مته��������م وأش��������قائه وذلك عن 
قيامهم باالحتيال عليها وشراء 
ف��������ي بغ��������داد  عقاره��������ا املوج��������ود 
منطقة الكرادة وفق عقد أصولي 
ت��������م إبرامه ف��������ي جمهورية لبنان 

العربية.
وتقول إن العقد ت��������م توقيعه في 
ما بينهما دون أن تتسلم املبالغ 
املالية )قيمة العقار( وتم تدوين 
ذلك في العقد على أساس أن يتم 
تس��������ليم املبل��������غ املتف��������ق عليه عن 
طريق حوال��������ة مصرفية للبائعة 
)الوالي��������ات  أقامته��������ا  مق��������ر  ف��������ي 

املتحدة األميركية(. 
وتش��������ير أوراق الدع��������وى إل��������ى أن 
"املالكة األصلي��������ة بقيت بانتظار 
تحوي��������ل املبلغ عن��������د عودتها من 

لبنان وبدل أن يتم تحويل املبلغ 
فوجئ��������ت بتبلي��������غ م��������ن محكم��������ة 
بداءة الكرادة ع��������ن دعوى رفعها 
املش��������تري )املتهم( يطالبها فيها 
العق��������ار كونه  بتحوي��������ل ملكي��������ة 
س��������لمها املبالغ كامل��������ة وهو بدل 
البي��������ع املتف��������ق علي��������ه ع��������ن قيمة 

العقار. 
التبلي��������غ ينوه إل��������ى إن املتهم أتم 
العق��������د الس��������يما العق��������د األصلي 
ويحت��������وي عل��������ى بصم��������ة إبهام 
وتوقي��������ع البائعة إضافة إلى أنه 
يحتوي عل��������ى بنود تش��������ير إلى 
املبالغ  كافة  املش��������تكية  اس��������تالم 
املالي��������ة املتف��������ق عليه��������ا، وقدمت 
الدع��������وى بع��������د ع��������دة أش��������هر من 
إب��������رام العق��������د ب��������ني الطرفني وتم 
االس��������تيالء على العقار واقيمت 

دع��������وى )نك��������ول( ل��������دى محكم��������ة 
بداءة الكرادة من قبل املش��������تري 
ال��������دار وذلك  لغ��������رض تمليكه��������م 
باته��������ام البائع��������ة بع��������دم تحويل 
ملكية الدار أو إرجاعها للمبالغ 

النقدية.
بعد تقديم البائعة ش��������كوى إلى 
مجل��������س القض��������اء األعلى نس��������ب 
رئي��������س مجلس القض��������اء األعلى 
إحال��������ة كت��������اب وزارة الخارجي��������ة 
العراقي��������ة إلى رئاس��������ة محكمتي 
ق��������ار  وذي  النج��������ف  اس��������تئناف 
االتحادي��������ة وتب��������ني أن املش��������تري 
هو احد أرباب السوابق وتوجد 
بحقه وأشقائه قضايا تحقيقية 
وبن��������اء عل��������ى ذل��������ك تم��������ت إحالة 
املته��������م املوق��������وف إل��������ى محكم��������ة 
تحقيق الكرادة  إلجراء التحقيق 

مع��������ه اس��������تنادا إلح��������كام امل��������ادة  
53  األصولي��������ة ورب��������ط  نس��������خة 
م��������ن الدع��������وى البدائي��������ة وإجراء 
االس��������تكتاب للمته��������م م��������ع أصل 
العق��������د املبرز إل��������ى محكمة بداءة 

الكرادة.
وبين��������ت األوراق التحقيقية بعد 
إحال��������ة أص��������ل العقد إل��������ى األدلة 
الجنائي��������ة أن العق��������د املب��������رم ت��������م 
تحريف��������ه  بش��������كل كبي��������ر، حي��������ث 
أضيفت فقرات جديدة وتم محو 
فق��������رات وبنود أخرى، وكش��������فت 
األوراق التحقيقي��������ة أيض��������ا بأنه 
جرى استخدام قلم خاص وحبر 
س��������ري لتزوير صيغة العقد بعد 
إبرامه مع البائعة وكان التالعب 
باستخدام أقالمهم خاصة وهي 

قابلة للمحو.

وعن��������د عودته��������م إلى بغ��������داد تم 
تغيي��������ر صيغ��������ة العق��������د وإضافة 
العق��������ار  مالك��������ة  اس��������تالم  فق��������رة 
األصلي��������ة لجميع املبال��������غ املالية 
املتف��������ق عليه��������ا في العق��������د، ومن 
خ��������الل االس��������تكتاب تب��������ني ب��������أن 
العقد  ف��������ي  املوجودة  الكتاب��������ات 

تعود للمتهم.
وعلى وفق ذل��������ك أحالت محكمة 
أوراق  الك��������رادة  ف��������ي  التحقي��������ق 
الدعوى الى محكم��������ة الجنايات 
بأكملها  الدع��������وى  نظ��������رت  التي 
حكم��������ا  وأص��������درت  وأوراقه��������ا 
بالس��������جن س��������بع س��������نوات على 
املتهم وأشقائه وفق املادة 295 – 
298 من قانون العقوبات العراقي 
وتمت إعادة ملكية العقار املالكة 

األصلية.

القضاء يعيد عقارا ثمينا إلى مالكيه 
بعد صفقة احتيال تمت خارج البالد

القاضي عامر حسن شنتة

بغداد / محمد سامي

صادق��������ت محكمة تحقي��������ق البياع أقوال 
متهم أقدم على استدراج نساء من خالل 
مواق��������ع التواص��������ل االجتماع��������ي "الفيس 

بوك" البتزازهن وسرقة أموالهن.
 وقال قاض��������ي التحقيق املختص بنظر 
قضاي��������ا مرك��������ز ش��������رطة الغزالي��������ة ف��������ي 
محكمة تحقي��������ق الكرخ ان احد املتهمني 
اعترف أمامه بقيامه باستدراج النساء 
من خالل مواقع التواص��������ل االجتماعي 
حتى ينتهي بهم الحال في احد املناطق 
املقطوعة ليقوم بخطفهن واغتصابهن 

وسرقة أموالهن. 
م��������ن جانب��������ه س��������رد املته��������م احم��������د أمام 
قاضي التحقي��������ق قصة ارتكاب الجرائم 
األربع��������ة ال��������ى بحض��������ور مراس��������ل املركز 
االعالمي ملجلس القض��������اء األعلى قائال 
"كن��������ت بالبداية اق��������وم بكتاب��������ة قصص 
مفتعل��������ة وكاذبة وانش��������رها م��������ن خالل 
مواقع التواص��������ل االجتماعي وتحديدا 
"الفيس بوك" في صفحات وهمية أيضا 
أقوم بإنش��������ائها، وكان��������ت أولها صفحة 
لصال��������ون حالق��������ة نس��������ائي نش��������رت فيه 

إعالنا انه بحاجة إلى عامالت للعمل.
 وقال احمد إنه "م��������ن خالل هذا اإلعالن 
كانت تردني الكثير من الرسائل لنساء 
بمختل��������ف االعم��������ار يطل��������ن العمل بهذا 
الصال��������ون "الوهم��������ي" ولك��������ن ان��������ا كنت 
اح��������اول ان يكون اختي��������ار إحداهن على 
من تك��������ون ذات حاجة كبي��������رة جدا لهذا 
العمل وتكون معرفتي بهذه التفاصيل 
من خالل الحديث معهن والتواصل من 

خالل االتصال بكث��������رة وتكوين عالقة".  
واك��������د احمد قائال إن "امل��������رة االولى كنت 
أريد انش��������اء عالقة وليست لدي اي نية 
للعب��������ث م��������ع فت��������اة أو ارت��������كاب جريمة, 
ولك��������ن عندم��������ا طلب��������ت منه��������ا ان نلتقي 
كانت املوافقة جاهزة على الفور وبدأنا 

بتحديد املوعد واملكان، واالختيار كان 
املنصور وعند وقت الظهر".

ويكمل املتهم "التقين��������ا بالفعل في احد 
األماك��������ن بحجة أني س��������أقوم بإيصالها 
الى الصال��������ون الختب��������ار مهارتها لهذا 

العمل".

 وأضاف احمد "بعد أن التقينا عرضت 
عليه��������ا ان نجل��������س ف��������ي م��������كان لتناول 
الغ��������داء وبالفع��������ل جلس��������نا م��������ا يق��������ارب 
الساعتني وبعدها طلبت مني ان نذهب 
ال��������ى الصال��������ون وبهذا الوق��������ت توجهنا 
الى منطقة الغزالي��������ة التي من املفترض 

ان يك��������ون الصال��������ون فيه��������ا وتج��������اوزت 
مدخ��������ل املنطقة باتجاه الخط الس��������ريع، 
ثم س��������ألتني الى اين قلت له��������ا الى احد 
االصدقاء لك��������ي اخذ منه مبلغا من املال 

ولن نتأخر".
 واسترس��������ل احم��������د بالق��������ول "اتجهن��������ا 
ونح��������ن نتب��������ادل الحديث ف��������ي مختلف 
املواضيع الى ان وصلنا الى منطقة ابو 
غريب وانا أرى ان الشارع أصبح خاليا 
من امل��������ارة فقمت بدخول احد الش��������وارع 
الفرعي��������ة ال��������ى ان وج��������دت مكانا ش��������به 
خال من الن��������اس فقمت باالعتداء عليها 
واغتصابه��������ا وس��������رقة الهات��������ف الجوال 
واملبل��������غ املالي ال��������ذي بحوزتها حتى ال 

تقوم بمالحقتي".
 واس��������تذكر احمد "بع��������د التجربة االولى 
ه��������ذه بحوال��������ي ش��������هرين قم��������ت بتنفيذ 
العملية نفسها، ولكن بصفة اخرى بعد 
أن أغلق��������ت الصفح��������ة القديمة واس��������تمر 
الحال للمرة الثالثة وفي املكان نفس��������ه"، 
الفت��������ا إلى أن "النس��������اء كن م��������ن مختلف 

مناطق بغداد".
ويكش��������ف "املرة الرابعة كانت مدبرة لي 
من قبل اح��������د افراد عائلة الفتاة الثالثة، 
فبع��������د العملي��������ة لم اق��������م بتغيير صفحة 
الفيس بوك، وبالفعل جرى الس��������يناريو 
نفس��������ه الى ان تم القاء القبض علّي وانا 

متلبس بمحاولة اغتصاب". 
بدوره، اكد قاضي التحقيق في محكمة 
اس��������تئناف الكرخ ان "املته��������م اعترف في 
مراحل التحقي��������ق االبتدائي والقضائي 
وأوراق��������ه قي��������د اإلرس��������ال إل��������ى محكم��������ة 

الجنايات كي ينال قصاصه العادل".

إعالن صالون حالقة على "الفيس بوك" يضع نساء في مصيدة االعتداء

)1(
1395/الهيئة املوسعة الجزائية/2018

املب��������دأ: ال يج��������وز للمحكمة االس��������تناد ف��������ي حكمها الى 
احكام قانون او تشريع ملغى وقت املحاكمة .

القرار: لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة الجزائية في 
محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة فقد وجد بأن محكم��������ة جنايات ديالى 
قد أصدرت بتاري��������خ 2017/9/24 وبالدعوى الجزائية املرقمة 282/

ج2017/2 ف��������ي 2017/9/24. قراراته��������ا بتجري��������م املته��������م )م. ع. إ. ش( 
وفقًا ألحكام األمر الثالث/ القس��������م الس��������ادس/2/ب لس��������نة 2003 عن 
جريمة حيازته ألس��������لحة ذات تصنيف خاص ودون أجازة رس��������مية 
من الس��������لطات املختصة واملتمثلة بقذيفة نمس��������اوية ورمانة يدوية 
عدد )3( وصاروخ قاذفة وش��������ريط BKC ومادة TNT وسلك معدني 
وقداح��������ة وذل��������ك بتاري��������خ 2010/8/26 في منطقة بعقوب��������ة/ كاطون 
الرازي والحكم عليه بالس��������جن ملدة س��������بعة س��������نوات مع احتس��������اب 
م��������دة املوقوفي��������ة. ودون أن تالحظ املحكمة املذكورة بأن أمر س��������لطة 
االئتالف املؤقتة- املنحلة- رقم 3 لس��������نة 2003 والخاص بالس��������يطرة 
عل��������ى األس��������لحة قد الغ��������ي بموجب الفق��������رة- ثانيًا- من امل��������ادة 31 من 
األس��������لحة رقم 51 لس��������نة 2017 املنش��������ور بالوقائ��������ع العراقية بالعدد 
4449 ف��������ي 2017/3/20 وحي��������ث إن املحكمة املذك��������ورة قد نظرت هذه 
الدعوى وحسمتها بقراراتها أعاله في 2017/9/24. لذلك فال يجوز 
لها االس��������تناد إل��������ى أحكام قانون أو تش��������ريع ملغي وق��������ت املحاكمة 
والحكم على املتهم بش��������أن موضوع الجريم��������ة محل بحث املحاكمة 
بما يجعل من كافة قراراتها أعاله قد جاءت غير صحيحة ومخالفة 
لألص��������ول ولم تراِع فيها املحكمة املذكورة التطبيق الس��������ليم ألحكام 
القانون. إذ إن فع��������ل املتهم املذكور في ضوء وقائع الدعوى وأدلتها 
يتكيف قانون��������ًا وفقًا ألحكام املادة )344( من قان��������ون العقوبات بما 
كان يتوج��������ب باملحكمة املذكورة إجراء محاكم��������ة املتهم )م. ع. إ. ش( 
وفقًا ألحكام املادة املذكورة. لذلك وباالستناد لكل ما تقدم فقد قررت 
ه��������ذه املحكمة نقض كافة الق��������رارات أعاله وإع��������ادة اضبارة الدعوى 
ملحكمته��������ا إلتباع م��������ا تقدم وصدر الق��������رار باألكثري��������ة وفقًا ألحكام 
امل��������ادة )259/أ/7( من قانون أص��������ول املحاكمات الجزائية في 19/ذو 

الحجة/1439ه� املواف�ق 2018/8/30م.

)2(
132/131/الهيئة املوسعة املدنية/2018

املبدأ االول : ال يمكن املس��������اس بالعق��������ار املوقوف وقفا 
خيريا بعد وقفه وتسجيله باي تصرف اخر ينفي عنه 
صفة كونه عقارا موقوفا وقفا خيريا الن املالك بقيامه 
بوقف العقار وقفا خيريا مؤبدا قد خرج امللك عنه الى 

ملك الله سبحانه وتعالى وال يجوز الرجوع عنه .

املب��������دأ الثان��������ي : القيد العق��������اري الذي س��������جل بموجبه 
العقار موض��������وع الدعوى وقفا خيريا باالس��������تناد الى 
حجة الوقف الصادرة من محكمة االحوال الش��������خصية 
ال يج��������وز ابطاله باالس��������تناد الى حك��������م قضائي صادر 
من محكمة الب��������داءة بابطال حجة الوقف الخيري ، الن 
الحك��������م البدائي يعتبر معدوما لصدوره خالفا لقواعد 
االختصاص الوظيفي ، وجميع القيود الالحقة تعتبر 
معدومة الن ما بني على االنعدام يعتبر منعدما حتى 

ولو استند بذلك الى حكم قضائي .

القرار: لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة املدنية ملحكمة 
التميي��������ز االتحادية لوحظ بأن الطعن��������ني التمييزيني مقدمان في مدتهما 
القانونية قرر قبولهما ش��������كاًل ولوحدة املوضوع ق��������رر توحيدهما ولدى 
عط��������ف النظر عل��������ى الحكم املميز وجد بأنه صحي��������ح وموافق للقانون الن 
املدعي/ املميز عليه/ إضافة لوظيفته قد طلب في عريضة دعواه البدائية 
ابط��������ال القيود العقارية املتعلقة بالعقار املرق��������م 1282 عمارة واعادته الى 
القيد الصحيح وقفًا خيريًا باسم الواقف جودي كاظم عودة وقد ثبت من 
خالل التحقيقات التي اجرتها محكمة االستئناف بأن العقار املرقم  1282 
عمارة كان قد تم تس��������جيله باس��������م املالك جودي كاظم عودة بالقيد املرقم 
21/مايس/1972 مجلد 7 بعد ش��������رائه ل��������ه من املالكني وبعد ذلك قام املالك 
اع��������اله مورث املدعى عليهم/ املميزين بوق��������ف العقار وقفًا خيريًا بموجب 
حجة الوقف الصادرة من محكمة ش��������رعية النجف بالعدد 1972/103 في 
1972/10/2 وقد س��������جلت معاملة الوقف بالقيد املرقم 92/حزيران/1973 
مجلد 7 واكتس��������ب هذا التس��������جيل ش��������كله النهائي. وألن الواقف قد اوقف 
العقارات العائدة له االولى وقفًا خيريًا املرقمان 2/46 عمارة و2/47 عمارة 

بموجب حج��������ة الوقف اعاله والعق��������ار املرقم 1283 عم��������ارة بموجب حجة 
وق��������ف أخرى. وقد تم توحي��������د العق��������ارات )1282 و2/1283 و2/46 و2/47( 
عم��������ارة وبعقار واح��������د املرقم 1282/عمارة وقد س��������جلت معاملة التوحيد 
بالقي��������د املرقم 93/حزيران/1973 مجلد 7 وقد اكتس��������ب هذا القيد ش��������كله 
النهائي وبقي على هذا الحال لغاية سنة 1994 اذ اقام الواقف دعواه امام 
محكم��������ة بداءة النج��������ف بالعدد 2113/ب/1994 وطل��������ب فيها ابطال حجة 
الوقف الخيري. وقد اصدرت محكمة البداءة بتاريخ 1994/9/28 حكمها 
ال��������ذي قضى بابطال حجة الوقف الخيري وتأش��������ير االبطال في س��������جالت 
محكمة االحوال الش��������خصية وسجالت التس��������جيل العقاري واستنادًا الى 
هذا الحك��������م القضائي والذي تم تنفيذه في دائرة التس��������جيل العقاري في 
النجف تم اعادة تس��������جيل العق��������ار 1282/العمارة باس��������م )ج. ك.ع( بالقيد 
املرقم 8/ت1994/2 مجلد 748 وبهذا القيد بدأت سلسلة االخطاء املتوالية 
في القيود الالحقة بعد ان جرت على العقار معاملة بيع حكمي اس��������تنادًا 
لقرار محكمة بداءة النجف بالعدد 1474/ب/1996 في 1996/9/30 والذي 
بموجبه تم تمليك العقار 1282/عمارة الى املش��������ترين املدعني )ع( و)م. ح( 
اوالد )ج. ك( مناصفة وسجل التمليك بالقيد املرقم 43/أيلول/1997 مجلد 
810 ثم ج��������رت بعد ذلك معاملة افراز للعق��������ار 1282 الى العقارين 1/1282 
و2/1282/عم��������ارة ل��������ذات املالك��������ني اعاله وس��������جلت بالقيدي��������ن )25 و26/
آذار/2000 مجل��������د 861(. ثم جرت معاملة بيع فضاء الرصيف بالعدد 31/
آذار/2000 مجل��������د 861 وكذلك معاملة توحيد العق��������ار 2/1282 عمارة مع 
فضاء الرصيف املرقم )2/2144( بعقار واحد يحمل الرقم 2/1282 باس��������م 
)ع( و)م. ح( اوالد )ج. ك( مناصف��������ة وس��������جلت ه��������ذا املعامل��������ة بالقيد املرقم 
32/آذار/2000 مجل��������د 861. وألن القي��������ود املتعلقة بالعق��������ار الذي تم وقفه 
وقفًا خيريًا ملا بعد س��������نة 1994 قد استندت على الحكم الصادر بالدعوى 
2113/ب/1994 والذي لم تمثل فيه دائرة االوقاف في حينه. وقد اقتصرت 
اقام��������ة الدعوى على متولي الوقف وألن الحكم اعاله ماس��������ًا بدائرة الوقف 
فق��������د اقامت دعوى اعتراض الغير بالعدد 919/اعتراض الغير/2002 امام 
ب��������داءة النجف والت��������ي اصدرت قرارها امل��������ؤرخ 2002/12/29 والذي قضى 
بأبط��������ال الحكم الصادر بالع��������دد 2113/ب/1994 ف��������ي 1994/9/28 والذي 
تضمن ابط��������ال حجة الوقف الخيري الصادرة من املحكمة الش��������رعية في 
النج��������ف بالعدد 1972/103 ف��������ي 1972/10/2. واعط��������اء الحق للمعترض 
اعت��������راض الغير باقامة دع��������اوى ابطال القيود الجارية بدعوى مس��������تقلة 
وقد اكتس��������ب ه��������ذا الحكم الدرج��������ة القطعي��������ة بتأيده اس��������تئنافًا بموجب 
الحكم الصادر من محكمة اس��������تئناف النجف بالع��������دد 18/س/2003 في 
2003/3/6 املصدق��������ة تميي��������زًا بموج��������ب قرار ه��������ذه املحكم��������ة بالعدد 57/

موس��������عة مدنية/2005 في 2006/1/25 وبهذا ف��������أن دعوى املدعي رئيس 
ديوان الوقف الش��������يعي إضافة لوظيفت��������ه والذي حل حلواًل قانونيًا محل 
وزارة االوقاف والشؤون الدينية املنحلة واردة قانونًا. ألن الحكم الصادر 
بالدع��������وى 2113/ب/1994. قد صدر خالف��������ًا لقواعد االختصاص النوعي 
ويعتب��������ر والحالة ه��������ذه معدومًا الن حجة الوقف بالع��������دد 1972/103 في 
1972/10/2 قد صدرت من محكمة األحوال الش��������خصية في النجف وهذه 
املحكم��������ة فقط ينعق��������د لها االختص��������اص النوعي حصري��������ًا. بنظر دعوى 
ابطال حج��������ة الوقف الخيري وال والية ألي محكم��������ة اخرى منها محكمة 
ب��������داءة النجف بالتصدي لدعوى ابط��������ال حجة الوقف الخيري الن احكام 
قانون مرس��������وم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لس��������نة 1955 ال يس��������ري 
على الوقف الخيري وتس��������ري احكامه فقط على الوقف الذري واملش��������ترك. 
ومل��������ا كان العق��������ار موض��������وع الدعوى قد ت��������م وقفه وقفًا خيري��������ًا مؤبدًا من 
قب��������ل مالكه مورث املدعى عليه��������م بموجب حجة وقف صادرة من محكمة 
االحوال الش��������خصية املختصة ونفذت هذه الحجة في سجالت التسجيل 
العقاري وعلى هذا االس��������اس ال يمكن املساس بالعقار املوقوف بعد وقفه 
وتس��������جيله بأي تصرف اخر ينف��������ي عنه صفة كونه عق��������ارًا موقوفًا وقفًا 
خيري��������ًا الن املالك بقيامه بوقف العقار وقفًا خيري��������ًا مؤبدًا قد خرج امللك 
عنه الى ملك الله سبحانه وتعالى وال يجوز الرجوع عن الوقف الخيري 
لهذا السبب كما ال يمكن التعكز على قرار الحكم الصادر بدعوى التمليك 
بالعدد 1474/ب/1996 في 1996/9/30 برد دعوى املدعي كما ذهبت الى 
ذلك محكمة البداءة في ردها للدعوى بحجة ان الحكم البدائي اعاله قد تم 
تنفيذه في سجالت التسجيل العقاري ويتعذر ابطال القيد اال عن طريق 
الطعن بالحكم البدائي بطرق الطع��������ن القانونية وهذا االحتجاج مردود 
قانونًا الن القيد الذي بموجبه سجلت معاملة تمليك العقار تنفيذًا لحكم 
التملي��������ك اعاله والقيود الالحقة كلها قد جاءت من مخرجات القيد املرقم 
28/ت1994/2 مجلد  748 وهو قيد ابطال حجة الوقف الخيري. استنادًا 
لق��������رار محكمة الب��������داءة بالع��������دد 2113/ب/1994 ف��������ي 1994/9/28 والذي 
يعتبر معدومًا والحكم املعدوم ال وجود قانوني له وغير قائم وال يترتب 
أي اثر قانوني كونه صدر خالفًا لقواعد االختصاص النوعي وما يترتب 
على ذلك انس��������حاب وشمول االنعدام الى كافة القيود الالحقة الن ما بني 
على االنعدام يعتبر معدومًا ال وجود له مما يقتضي ابطال كافة القيود 
العقاري��������ة وهذا ما قضى به الحكم االس��������تئنافي والذي جاء متفقًا وحكم 
القانون وتأسيسًا على ما تقدم قررت املحكمة تصديق الحكم املميز ورد 
الالئحة التمييزية مع تحميل املميزين رس��������م التمييز املدفوع من قبلهما 

وصدر القرار باالتفاق في 26/رمضان/1439ه� املواف�ق 2018/6/11م.

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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املتهم ميثل أمام احملكمة بتهم اخلطف واالغتصاب

■ ابتزاز الفتيات يأخذ صورا مختلفة مع دخول التواصل االلكتروني.. عدسة/ محمد سامي
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وتحدث رئيس استئناف بابل القاضي 
حي��������در جابر عن ضرورة وجود ش��������عب 
التصاري��������ح األمنية في املحاك��������م ملا لها 
من أهمية ف��������ي الحفاظ على األمن داخل 
املؤسسة القضائية، مؤكدا على ضرورة 
تمت��������ع منتس��������بي املحاكم بح��������س أمني 
ع��������اٍل ألن ُدور القضاء ه��������ي ملك لجميع 

املواطنني.
ولف��������ت القاض��������ي جاب��������ر إلى أن "رئاس��������ة 
االس��������تئناف تج��������ري زي��������ارات دائمة إلى 
محاك��������م باب��������ل ويج��������ري توجي��������ه أفراد 
ش��������عبة التصاري��������ح األمني��������ة ودعمه��������م 
بش��������كل مس��������تمر والعم��������ل عل��������ى تغطية 
املحاكم كافة بنظام الكاميرات ومطافئ 
الحري��������ق ومنظوم��������ات اإلن��������ذار وتأهيل 

االستعالمات والتشريفات".
من جانبه، تطرق مدير مكتب التصاريح 
األمني��������ة ف��������ي مجل��������س القض��������اء األعلى 

عبد الله باس��������م إلى "التصريح األمني"، 
موضح��������ا أن��������ه أش��������به بالوثيق��������ة الت��������ي 

يحملها املوظف.
واس��������تعرض باسم على شاش��������ة "الداتا 
ش��������و" ماهية عم��������ل التصاري��������ح األمنية، 
وتأس��������يس املكت��������ب ع��������ام 2016 وتط��������ور 
العم��������ل فيه، مش��������ددا عل��������ى أن الغاية من 
وجود ه��������ذا املكتب هي من��������ح التصريح 
األمن��������ي للعامل��������ني في مجل��������س القضاء 
األعل��������ى ودرج��������ة اطالعهم عل��������ى الكتب 
الرس��������مية ناهيك عن الحفاظ على األمن 

في املؤسسة القضائية.
وأش��������ار باس��������م إلى أن "عمل هذا املكتب 
يتطل��������ب تمحيص��������ا دقيق��������ا قب��������ل من��������ح 
املوظ��������ف تصريح��������ا أمني��������ا، ألن قرارات 
مكتب التصاريح األمنية ستكون ملزمة 
ف��������ي اس��������تبعاد األش��������خاص املرف��������وض 
تصريحه��������م األمن��������ي"، متن��������اوال مراحل 

التصريح األمني التي تشمل "اإلجراءات 
اإلداري��������ة، التحري والتحقي��������ق، ثم البت 

بالتصريح األمني، والطعن".
ولفت إل��������ى أن "مكتب التصاريح األمنية 
م��������ن مجموع��������ة ش��������عب منه��������ا  يتك��������ون 
املكت��������ب،  إدارة  والتح��������ري،  التحقي��������ق 
تكنولوجيا املعلومات، إصدار الهويات 

والتخاويل".
وأك��������د عل��������ى "أهمي��������ة عم��������ل الحراس��������ات 
القضائية ألنهم املس��������ؤول املباش��������ر عن 
األمن في محاكم االس��������تئناف"، الفتا إلى 
أن "االس��������تعالمات يجب أن تدار من قبل 
شعبة التصاريح األمنية بالتنسيق مع 

الحراسات القضائية".
وعقب باس��������م على موضوع��������ة املحامني 
ح��������الل  م��������ن  معه��������م  التعام��������ل  وكيفي��������ة 
التفتيش املهني واألس��������لوب املرن، وأكد 
على أهمية الكاميرات وضرورة تغطية 

جمي��������ع املحاك��������م وأروقتها به��������ا ألن لها 
الفضل في تقليص حجم املشكالت التي 

تحصل أثناء الدوام الرسمي وبعده.
ون��������وه باس��������م بض��������رورة التواص��������ل مع 
األجه��������زة األمني��������ة ف��������ي املحافظ��������ة ألجل 
التنسيق والتعاون املشترك ألن الجهتني 

يشتركان بالهم األمني نفسه.
ب��������دوره، أك��������د مدي��������ر ش��������عبة التصاريح 
األمنية علي عواد محس��������ن أن "الش��������عبة 
تحظ��������ى بدعم رئي��������س االس��������تئناف من 
خ��������الل اطالع��������ه املباش��������ر عل��������ى األعمال 
املنج��������زة وتقديم كاف��������ة االحتياجات من 

أجهزة ومعدات".
وع��������ن اإلنج��������ازات الت��������ي تحقق��������ت أف��������اد 
عواد بأن "املحاك��������م كافة تمت تغطيتها 
ليبلغ  الثابت��������ة واملتحركة  بالكامي��������رات 
العدد الكلي للكاميرات في قصر القضاء 
ف��������ي باب��������ل واملحاك��������م التابع��������ة ل��������ه 509 

كاميرات، مع شاشات للمراقبة إضافية 
ف��������ي مكتب رئي��������س االس��������تئناف ومكتب 

القاضي األول في جميع املحاكم".
وأضاف أن "أفراد الشعبة يجرون زيارات 
والتشريفات  لالس��������تعالمات  مس��������تمرة 
إلعطاء التوجيهات عن كيفية اس��������تقبال 
املراجعني وتسليم واس��������تالم األمانات"، 
الفتا إلى "تجهيز املحكمة بأجهزة بابية 

حديثة للتفتيش".
وتابع محس��������ن أن "تنس��������يقا ج��������رى مع 
مديرية الدف��������اع املدني في بابل لتدريب 
12 حارس��������ا قضائيا على مس��������توى عال 
ومكثف بشأن إجراءات السالمة الواجب 
اتخاذه��������ا في حاالت الحريق أو التماس 
الكهربائي"، مش��������يرا إلى "ش��������راء مطافئ 
حريق وتوزيعها حسب الحاجة اضافة 
للموجود وبمختل��������ف األحجام ونصب 

منظومة إنذار للحريق".

وتاب��������ع أن "الش��������عبة يق��������ع عل��������ى عاتقها 
أيض��������ا انجاز هوي��������ات الس��������ادة القضاة 
واملوظف��������ني والح��������راس القضائيني على 
املالك الدائ��������م واملؤقت وإص��������دار باجات 

الدخول للمراجعني".
ولفت املعاون القضائي إلى أن "الش��������عبة 
للموظف��������ني  بيان��������ات  قاع��������دة  أنج��������زت 
م��������الك  عل��������ى  القضائي��������ني  والح��������راس 
الرئاس��������ة وتمت مفاتحة مديرية شرطة 
باب��������ل والتأكي��������د على العامل��������ني حراس 
ش��������خصيني م��������ع الس��������ادة القض��������اة م��������ن 
تزويدن��������ا  بغي��������ة  الداخلي��������ة  منتس��������بي 

باملعلومات عنهم".
وخلص إلى أنه "تم رفع عدد من أس��������ماء 
املوظف��������ني والح��������راس القضائي��������ني على 
مالك ممن توجد بحقهم أوراق تحقيقية 
أو قضائية إلى مجلس القضاء األعلى ، 

ومازال العمل جاريا بهذا الشأن".

استئناف بابل تستقبل مكتب التصاريح األمنية في مجلس القضاء األعلى

قضاة المثنى يناقشون "حق الزوجة المطلقة في السكن وتطبيقاته القضائية"
المثنى/ غسان مرزة

عقدت رئاسة محكمة استئناف 
املثنى االتحادية في مقرها ندوة 

شهرية قانونية ترأسها رئيس 
االستئناف بحضور نوابه وعدد 
من السادة قضاة محاكم البداءة 

واألحوال الشخصية في السماوة، 
وقد خصصت الندوة ملناقشة 

موضوع "حق الزوجة املطلقة في 
السكن وتطبيقاته القضائية" .

وقال رئيس االستئناف القاضي طالب 
حس��������ن حربي في بداية الندوة انه "من 
خالل االطالع على األس��������باب املوجبة 
لقانون حق الزوجة املطلقة في السكني 
رقم 77 لسنة 1983 املعدل بالقانون رقم 
2 لسنة 1994 نجد أن مبررات صدوره 
ترجع العتبارات العدالة"، الفتا إلى أن 
"كثي��������را من الزوج��������ات يبقني بال مأوى 
بع��������د طالقه��������ن او تفريقه��������ن لذلك فان 
العدالة تقضي بأن تمنح الزوجة التي 
ص��������در الحكم بطالقها أو تفريقها حق 
البقاء في الدار او الشقة التي تسكنها 

مع زوجها مدة تكفيها لتهيئة مسكن 
يؤويه��������ا ألن ال��������زوج هو األق��������در على 
تهيئة مس��������كن لها ،دفعا للضرر عنها، 
فيجب أن تمارس��������ه م��������ن دون أن تلحق 

ضررا بالزوج".
ويس��������تدرك القاضي حرب��������ي بأنه "من 
خالل التطبي��������ق العملي تبني أن هناك 
جوان��������ب من الخل��������ل في ه��������ذا القانون 
تحتاج الى بي��������ان وتوضيح ما جعله 

محال للخالف في القضاء العراقي".
وأض��������اف حربي أن "حق الس��������كنى هو 
من عناصر النفقة التي فرضها الشرع 
للزوجة ف��������ي عصمة زوجها او املطلقة 
طالق��������ا رجعي��������ا أثناء العدة الش��������رعية 
وكذل��������ك املطلقة البائن اذا كانت حامال 
اما املطلق��������ة طالقا يائن��������ا وهي حائل 
فقد اختلف الفقهاء بشان استحقاقها 
للنفق��������ة والس��������كني او للس��������كنى فق��������ط 
وال نفق��������ة لها، وبذل��������ك ال حق للمطلقة 
في الس��������كنى بعد انتهاء فت��������رة العدة 
أس��������اس  عل��������ى  يس��������تند  ال  الش��������هرية 

شرعي".
 وأوضح رئيس االس��������تئناف "في حني 
أن املش��������رع العراقي وبموجب القانون 
رقم 77 لس��������نة 1983 املع��������دل قد أعطى 
الح��������ق للزوج��������ة املطلقة حق الس��������كني 
ملدة ثالث س��������نوات بعد انتهاء عدتها 
الش��������رعية وبال بدل اذا كان��������ت الدار او 

ا". الشقة مملوكة للزوج كال او جزء
ويتاب��������ع "أما اذا كانت مس��������تأجرة فان 

الحق��������وق وااللتزامات في عقد اإليجار 
تنتق��������ل الى الزوج��������ة وان على املحكمة 
ان تفصل في حق الس��������كنى مع الحكم 
الفاصل في الدعوى وال تجوز املطالبة 
بهذا الحق في دعوى مستقلة حتى لو 

سهت املحكمة عن الفصل فيه.
وأش��������ار ال��������ى أن تطالب الزوج��������ة بهذا 
الح��������ق أثن��������اء نظ��������ر دعوى الط��������الق او 
التفري��������ق بعد أن تس��������الها املحكمة عن 
س��������كنها م��������ع زوجه��������ا قبل الط��������الق او 
التفري��������ق دار او ش��������قة مملوكة للزوج 
او مس��������تاجرة وهذا القانون ال ينطبق 
عل��������ى املطلقة الت��������ي كانت تس��������كن مع 
أهل زوجها او ضرتها في دار واحدة، 
وهن��������اك حاالت تحرم به��������ا املطلقة من 
حق السكنى وهي اذا رضيت بالطالق 
او كان بس��������بب خيانته��������ا الزوجية او 
نشوزها او التفريق نتيجة املخالعة او 

اذا كانت تملك دارا او شقة سكنية".
واسترس��������ل حرب��������ي ان "القان��������ون نص 
على عدم نف��������اذ التصرفات التي يقوم 
بها الزوج قبل س��������تة أش��������هر من وقوع 
الطالق مثل نقل ملكية الدار او الش��������قة 
والت��������ي تودي الى حرم��������ان املطلقة من 
حق الس��������كني، كما فرض على املطلقة 
أن ال تؤجر الدار او الشقة كال او جزءا 
أو ال تحدث ضررا جس��������يما بها وان ال 
تسكن معها أي شخص عدا من كانوا 
تحت حضانتها ويجوز أن تسكن أحد 
محارمه��������ا او ملن كان الزوج مس��������ؤوال 

ع��������ن أعالتهم وكانوا يس��������كنون في دار 
الزوجية قبل الطالق واالس��������تمرار مع 

الزوجة في السكن فيها .
واس��������تدرك حربي عند ص��������دور الحكم 
بحق املطلقة في السكني تقوم مديرية 
التنفيذ املختصة بأخالء الدار او الشقة 
من الزوج وممن ال يجوز ان يس��������كنوا 
مع الزوجة وتبدأ مدة السنوات الثالث 
من تاريخ األخ��������الء واذا اخلت الزوجة 
بالتزاماته��������ا املنص��������وص عليه��������ا في 
القانون فلزوج ان يقيم الدعوى إلخالء 
الدار او الش��������قة وتس��������ليمها خالية من 

الشواغل.
واكمل رئيس االستئناف أن رأي قضاة 
محكمة التمييز أس��������تقر عل��������ى الحكم 
للزوج��������ة بحق الس��������كني س��������واء كانت 
الدعوى ايق��������اع الطالق أم��������ام املحكمة 
او تصدي��������ق الط��������الق وان القان��������ون لم 
يش��������ترط الدخ��������ول بالزوج��������ة لغ��������رض 
الحكم لها بحق السكني عند الطالق .

وعرج على انه نصت املادة السادس��������ة 
من ح��������ق الزوجة املطلقة في الس��������كنى 
على انه اذا تأخر الزوج عن أخالء الدار 
أو الش��������قة بعد تبليغ��������ه فيصدر املنفذ 
الع��������دل بتغريم��������ه مائة دين��������ار عن كل 
ي��������وم تأخير ونرى أن ه��������ذا املبلغ قليل 
ج��������دا ونقت��������رح تعديله بما يتناس��������ب 
مع الوضع االقتصادي للبلد وبش��������كل 
ال يؤدي الى فوات الغاية من تش��������ريع 

القانون.

بابل / مروان الفتالوي

استقبلت رئاسة محكمة 
استئناف بابل االتحادية 

الشهر املاضي لجنة مكتب 
التصاريح األمنية في مجلس 

القضاء األعلى، واستعرض 
الجانبان آلية عمل املكتب 

والشعب املوجودة في 
رئاسات االستئناف وأهمية 

عمل "التصاريح األمنية" 
في الحفاظ على األرواح 

واملمتلكات.

■ جانب من اللقاء الذي ضم رئيس ومنتسبي محكمة استئناف بابل ولجنة مكتب التصاريح األمنية في مجلس القضاء األعلى 

أكرث من 500 كامريا تراقب األمن يف حماكم احملافظة

..شؤون قضائية

بغداد / عالء محمد

على الرغم من حداثة افتتاحها، إال أن اإلقبال الكبير وزخم 
الدعاوى في دار القض��������اء في الدورة يضع املحكمة كقضاة 
ومنتسبني أمام اختبار حقيقي تحت زخم الدعاوى وكثرة 

املراجعني.
م��������ر عام كامل عل��������ى افتتاح املحكمة ش��������هدت خالله وصول 
عش��������رات آالف الدع��������اوى ف��������ي التحقيق والجن��������ح واألحوال 
الش��������خصية وامل��������واد الش��������خصية، وجرى العم��������ل على قدم 
وساق في سبيل حسمها وإنجازها ضمن سقوفها الزمنية 

املحددة.
إلى ذلك، قال القاضي جاسم حسني دنان قاضي أول مجمع 
دار القض��������اء في الدورة إن "هدف مجلس القضاء األعلى من 
فتح محكمة جدي��������دة في قضاء الدورة هو خدمة املواطنني 
وتطبي��������ق القوان��������ني وتفعي��������ل دور القان��������ون والتوس��������ع في 

الخدمات وتقليل الجهد والتكاليف على املواطنني". 

وأض��������اف دنان ف��������ي حديث إل��������ى "القض��������اء" أن "اإلقبال على 
املحكم��������ة كبير جدا على الرغم من حداثة افتتاحها حتى ان 
اروق��������ة املحكمة ال تكفي لوجودهم أحيانا مع أنه تم تنظيم 

قاعات انتظار لتالفي زخم املراجعني".
وتاب��������ع دنان أن "أعداد الدعاوى س��������جلت نس��������با كبيرة في 
جميع محاكم املجمع وهي التحقيق واألحوال الش��������خصية 
والب��������داءة والجن��������ح بل هو اكبر من النس��������ب املتوقعة، إذ أن 
محكم��������ة البداءة س��������جلت أكثر من 2400 دع��������وى حتى االن 
اضافة الى أن محكمة االحوال الش��������خصية سجلت أكثر من 
ثالث��������ة آالف وخمس��������مائة دعوى ومحكمة الجن��������ح أكثر من 
خمس��������مائة وخمس��������ني دعوى والتحقيق آالف الش��������كاوى"، 
مبينا أن "الس��������ادة القضاة يحاولون جاهدين لحس��������م تلك 

الدعاوى".
وع��������ن اختصاص املحكمة الجغرافي اش��������ار الى أن "املناطق 
الت��������ي تق��������ع ضمن الرقع��������ة الجغرافي��������ة لقضاء ال��������دورة هي 
ح��������ي اآلثوريني واملهدية واملعلمني واب��������و طيارة والجمعية 

وش��������ارع 60 وابو دش��������ير والبوعيثة وبالط الشهداء وهور 
رجب وع��������رب جبور ومنطقة مصفى ال��������دورة وهي مناطق 

واسعة وذات كثافة سكانية عالية".
ودع��������ا القاضي األول ل��������دار القضاء في ال��������دورة الى "تعزيز 
الكادر الوظيف��������ي لكون املجمع يضم محكمة بداءة واحوال 
الش��������خصية ومحكم��������ة تحقي��������ق ومحكمة جن��������ح ومحكمة 
املواد الشخصية فضال عن تزايد إقبال املواطنني وذلك من 
اج��������ل تغطية وانجاز جميع املعامالت التي تروج"، مش��������يدا 
ب�"اهتم��������ام معال��������ي رئيس مجلس القض��������اء االعلى القاضي 
فائ��������ق زيدان ورئيس محكمة اس��������تئناف الك��������رخ االتحادية 

ودورهم الكبير لتذليل الصعاب والعقبات".
وتاب��������ع دن��������ان ان "جمي��������ع املعوقات م��������ن إضافة مش��������يدات 
للمحكم��������ة وغيره��������ا يس��������عى جاه��������دا لحلها ك��������ون مجلس 
القض��������اء وبعد افتتاح هذه املحكمة هدفه االساس��������ي تقليل 

العبء على املواطنني وتفعيل دور القانون".
من جانبه، أكد مدير ادارة دار القضاء في الدورة ايمن مجيد 

انه انطالقا من مبدأ ضرورة وصول العدالة الى مستحقيها 
باملعنى الدقيق من خ��������الل الفصل في القضايا على النحو 
الصحي��������ح ومصحوبا بالدق��������ة والع��������دل واالنصاف وعلى 
مدى اثني عش��������ر شهرا املاضية على افتتاح دار القضاء في 
الدورة بهدف التيسير على املواطنني وتقريب دور العدالة 
لهم حيث س��������اهمت دار القضاء في ال��������دورة بالتخفيف عن 
كاهل املواطن ضمن الرقعة الجغرافية ملنطقة الدورة حيث 

انها تستقبل جميع الدعاوى التي يقيمها املواطنون".
وأض��������اف مجي��������د ان "دار القضاء في الدورة تس��������جل يوميا 
دع��������اوى كثيرة ومنها محكمة الب��������داءة ما يقارب 35 دعوى 
ومحكمة املواد الشخصية ما يقارب 5 عقود زواج للطائفة 
املسيحية والصابئة كما ان محكمة الجنح تستقبل يوميا 
20 دعوى فضال عن اس��������تقبال محكمة االحوال الشخصية 
مايقارب 50 دع��������وى و30 عقدا للزواج اما محكمة التحقيق 
فلها حصة االس��������د م��������ن ذلك كونها تس��������تقبل مايقارب 100 

دعوى في اليوم الواحد".

عام على افتتاح محكمة الدورة .. آالف الدعاوى تشرح اإلقبال الكبير
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ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

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

وبالتأكيد ان هذه املتابعة أنتجت ثقافة ال 
بأس بها في ادراك املعاني واملصطلحات 
الجنائي��������ة فص��������ار هن��������اك ف��������رق بالفه��������م 
ب��������ني املتهم واملجرم  االجتماعي العادي 
وب��������ني املش��������تكي واملخب��������ر وبني ش��������اهد 
االثبات وش��������اهد النفي وكش��������ف الداللة 
والكش��������ف عل��������ى مح��������ل الح��������ادث إضافة 
ال��������ى نوع الجريمة مخالف��������ة او جنحة او 
جناية ولعل مصطلح )ش��������اهد ملك( هو 
احد املفاهي��������م واملصطلح��������ات الجنائية 
التي طرقت ذاكرة املتلقي تارًة بغرائبية 
التس��������مية والربط بني مفردتي الش��������اهد 
وامللك وتارة بالفه��������م الفني عبر التأثير 
املباشر لألعمال الدرامية او السينمائية 
التي حظيت باالهتم��������ام واملتابعة األمر 
والتي اوجدت اس��������قاطاتها االجتماعية 

على املش��������اهد وبالتالي على الرأي العام 
وكان للدرام��������ا املصرية االث��������ر الكبير في 
التعريف بمصطلح )شاهد ملك ( والذي 
يس��������تعمل للدالل��������ة على الش��������خص الذى 
ُيعفى من جريمة اشترك فيها بالعلم أو 
بالفعل مقابل تقديم شهادته واالعتراف 
بالجريمة واإلبالغ عن باقي الجناة. وفي 
عل��������م الجريم��������ة و ملفات القض��������اء يطلق 
عليه الش��������اهد امللك، ويعني : الذي يكون 
داخ��������اًل بالجريم��������ة أصاًل، ولكنه يش��������هد 
على زمالئه املش��������اركني مع��������ه بالجريمة، 
مقابل امتيازات خاصة، هذه االمتيازات 
ُيتف��������ق معه عليها، خاص��������ة عندما تكون 
الجريم��������ة كبي��������رة ج��������دًا، كجرائ��������م القتل 
والسطو واالعمال االرهابية ، أو الجرائم 
السياسية كجرائم تغيير األنظمة بالقوة، 

وحياك��������ة املؤام��������رات وما إلى ذل��������ك او ان 
تكون الجريمة غامضة او الحيلولة دون 
وقوع الجريمة مثاله االعفاء من العقاب 
في جريمة االتف��������اق الجنائي وفق املادة 
)58( من قانون العقوبات العراقي والذي 
نص على الكثير م��������ن حاالت االعفاء من 
العقوب��������ة للمتهم املش��������ترك ف��������ي ارتكاب 
الجريم��������ة كما تضمنت قوان��������ني عقابية 
نصوص��������ا مماثلة مثل قان��������ون مكافحة 
االره��������اب رق��������م 13 لس��������نة 2015 وقانون 
املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 
2017 .وترجع ج��������ذور هذا املصطلح الى 
النظم االنجليزية )االنجلوسكس��������ونية ( 
ومنها نظام الواليات املتحدة األمريكية 
ال��������ذى يعفى الش��������اهد م��������ن العقوبة على 
جريمة كش��������ف عنها وإن اش��������ترك فيها، 

"ش��������اهد ملك" اقترف جزءًا م��������ن الجريمة 
لكن تيقظ ضميره فاعترف بها وش��������هد 
على باقي املجرمني وهو فى هذه الحالة 
يعلم كل أسرار الجريمة. يقع على عاتقه 
ثق��������ل كبير أثن��������اء املحاكم��������ة، فهو مع كل 
متهم البد أن يك��������ون موجودًا، كما يجب 
أن ال تتناقض أقواله ألن كل ش��������ك يفسر 
لصالح املتهم ويش��������ترط في "شاهد ملك 
ان ال يكون هو املت��������ورط الرئيس في اي 
قضي��������ة، او متهم رئيس بالقتل هو فقط 
ش��������خص مش��������تبه ل��������ه عالق��������ة بالقضية 
مت��������ورط فيه��������ا، لكن��������ه لي��������س املت��������ورط 
الرئيس وقد تناولت الكثير من القوانني 
العقابية وقوانني االج��������راءات الجنائية 
اتها  موضوع شاهد امللك واسست اجراء
واحكامها على ضوء ذلك ومنها قانون 

اصول املحاكمات الجزائية العراقي رقم 
23 لس��������نة 1971 وان ل��������م يذكر املصطلح 
بالنص وانما جاء ضمن مفهوم )عرض 
العف��������و عل��������ى املته��������م( فقد نص��������ت املادة 
)129/ أ ( االصولي��������ة عل��������ى ان ) لقاضي 
التحقي��������ق عرض العفو بموافقة محكمة 
الجنايات ألس��������باب يدونها في املحضر 
على أي مته��������م بجناية بقصد الحصول 
على ش��������هادته ض��������د مرتكبيها اآلخرين 
بش��������رط ان يقدم املتهم بيان��������ًا صحيحًا 
كاماًل عنها، فإذا قبل هذا العرض تسمع 
ش��������هادته وتبق��������ى صفته متهم��������ًا حتى 
يصدر القرار في الدعوى ونصت الفقرة 
)ج( م��������ن امل��������ادة املذكور ان البي��������ان الذي 
ادلى به املتهم الذي ع��������رض العفو عليه 
صحي��������ح كام��������ل فتقرر وق��������ف االجراءات 

القانونية ضده نهائيًا واخالء س��������بيله 
ام��������ا اذا لم يقدم املته��������م البيان الصحيح 
الكامل س��������واء كان ذلك بإخفائه عمدًا أي 
امر ذي اهمي��������ة او بإدالئه بأقوال كاذبة 
ف��������ان الفق��������رة )ب ( من امل��������ادة نصت على 
اسقاط حق العفو عنه بقرار من محكمة 
الجناي��������ات وتتخ��������ذ ض��������ده االج��������راءات 
ع��������ن الجريم��������ة التي عرض علي��������ه العفو 
عنها او اي��������ة جريمة اخرى مرتبطة بها. 
وتعتبر اقواله الت��������ي ابداها دلياًل ضده 
اي انه��������ا تعتب��������ر بحكم االق��������رار الصادر 
منه في الدعوى نفس��������ها بصفته متهما 
مع التأكيد على ان صفة املتهم بالنسبة 
لش��������اهد ملك باقية حت��������ى نتيجة القرار 
بالتحقي��������ق االبتدائ��������ي وعل��������ى ضوء ما 

تقرره محكمة الجنايات.

شاهد ملك

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

دث امل�شطلحات وامل�شميات اجلنائية املتداولة وقعًا خا�شًا لدى املتلقي العادي ف�شال عن الباحث القانوين وللذائقة االجتماعية منظومة زاخرة مبتابعة املثري   تحُ
واملتميز من احلدث االجتماعي_ باعتبار اجلرمية ظاهرة اجتماعية _ �شواء الواقعي منه املتداول اليومي او ذلك احلدث االفرتا�شي الذي ت�شكله االعمال الفنية 
واالدبية واهمها االعمال الروائية فلم يكن املجتمع العراقي مبناأى عن االحداث التي تتناول ارتكاب اجلرمية والبحث عن مرتكبيها ومراحل التحقيق فيها و�شوال 

اىل حقيقتها �شواء اكان ذلك واقعيا ام افرتا�شيًا ناهيك عن االحداث التي �شهدها العراق ما بعد التغيري يف عام 2003.

 وله��������ذا نج��������د ان التش��������ريعات الت��������ي 
ص��������درت في فرنس��������ا عقب الث��������ورة قد 
اول��������ت اهتمامًا كبي��������رًا بجرائم االموال 
لتحقيق مصال��������ح الطبقة البرجوازية 
ف��������ي صيان��������ة م��������ا كدس��������ته م��������ن اموال 
بينم��������ا نج��������د ان القان��������ون االملاني قد 
قس��������م الجرائ��������م ال��������ى جن��������ح وجنايات 
التي  االجتماعي��������ة  للمصلح��������ة  تبع��������ًا 
وهك��������ذا  العقاب��������ي  النظ��������ام  يحميه��������ا 
نجد ان التش��������ريع العقابي اصبح من 
لحماية  تص��������دره  الدولة  اختص��������اص 
املصالح االجتماعية وكان البد من اداة 
تطبيق الدولة من خاللها وبواسطتها 
ذلك التش��������ريع وبالصورة التي تحقق 
حماي��������ة للمصال��������ح االجتماعية فكان 
القض��������اء الجنائي ذراع الدولة واداتها 
ووس��������يلتها لتحقي��������ق تل��������ك الغاي��������ات 
فحني يجري القض��������اء ملحاكمة املتهم 
وين��������زل العق��������اب به بعد اثبات نس��������بة 
الجريمة اليه فان ذلك يعني ان الدولة 
تحرك��������ت لتطبيق القاع��������دة القانونية 
التي ق��������د وضعتها لحماي��������ة املصالح 

االجماعية.

وهذا التحرك يتم بهدف إظهار سلطان 
الدولة ازاء مخلفت��������ه القانون وحماية 
املجتمع من ارت��������كاب جرائم جديدة ال 
بد ان تقع لو لم تلق الجريمة السابقة 
جزاءه��������ا وق��������د دلت التج��������ارب على ان 
النفس اإلنس��������انية ال يج��������دي في الحد 
م��������ن جنوحها نحو الع��������دوان والعنف 
واالنحراف ما يس��������مى وخ��������ز الضمير 
والتهديد بعذاب اآلخرة لذلك البد من 
قهر خارجي يكمل دور الوخز الداخلي 
للضمير البش��������ري ومن اجل ذلك كانت 
الدولة وكان قانونها وكانت أجهزتها 
القضائي��������ة اذ ل��������وال ذل��������ك الضطرب��������ت 
الحياة وعم��������ت الفوضى وقد يقع ذلك 
االضطراب وتع��������م الفوضى مع وجود 
الدول��������ة والقانون والجه��������از القضائي 
ويك��������ون ذل��������ك عندما تتراخ��������ى الدولة 
في اداء وظائفها ازاء الس��������لوك املنافي 
للقان��������ون وتتهامل في تحقيق العدالة 
ويك��������ون ذلك ايضًا اذا أص��������اب الجهاز 
القضائ��������ي للدول��������ة الخل��������ل فح��������ني ال 
يج��������د الناس دولة تس��������هر على ضمان 
حقوقه��������م وحمايتهم وجهازًا قضائيًا 

قادرًا على تطبيق القانون بشكل فعال 
وسريع وحاكم يضطرون الن يقيموا 
بانفس��������هم ما يتصورون��������ه حقًا وعداًل 

وتلك هي الحياة الغاب بالتاكيد.
 ومن اجل ذلك وجد القانون الجنائي فكان 
تعبيرًا عن إرادة املش��������رع ممثلة بالدولة 
قائمًا على األسس واملعاير واالختيارات 
الت��������ي قررته��������ا الدولة مس��������تلهما الواقع 
ومتطلبات تغييره والحاجات االساسية 
القان��������ون  طبيع��������ة  وأحل��������ت  للمجتم��������ع 
الجنائ��������ي ان تكون قواع��������ده امرة اي انها 
واجب��������ة االتباع فان ل��������م يتبعها الفرد من 
تلقاء نفسه فان القانون تضمن اجراءات 
تضم��������ن الزام القاضي به��������ا قصرًا فنص 
عل��������ى العقوبات املق��������ررة الي اعتداء على 
النظام الدول��������ة او االخالل بالنظام العام 
للمجمع او االعت��������داء على حقوق وهكذا 
نجد ان القانون الجنائي لفرعية العقابي 
واالجرائ��������ي هو ذراع الدول��������ة واداتها في 
تحقيق س��������يادة القانون ومبادئ العدلة 
وتحقيق االل��������زام وقدمت الج��������زاء املادي 
على من ينتهك القواع��������د القانونية التي 

سنتها الدولة .

القاضي علي كمال

القضاء الجنائي

كان حق فر�ص العقاب يقوم به االفراد انف�شهم وكان ذلك احلق ينح�شر يف الثار واالنتقام اخلا�ص الذي يتم 
با�شتخدام القوه املادية �شد املعتدي ثم انتقل هذا احلق لرب اال�شرة ثم منه اىل �شيخ القبيلة وعندما تطور االمر اىل 

ان�شمام القبائل تت نظام تقوم على راأ�شه �شلطة موحدة يخ�شع لها اجلميع اي عندما ن�شاأت الدولة بدات تفر�ص 
نظامي الق�شا�ص والدية يف �شورة ملزمة وعادلة وقد عدلت الدولة تدريجيًا عن هذين النظامني وا�شبح الق�شا�ص من 

حقوقها اال�شا�شية واختفت نهائيًا فكرة االنتقام الفردي الذي تول اىل ما ميكن ان نطلق عليه انتقامًا جماعيًا توقعه 
الدولة بداًل من االأفراد على مرتكبي اجلرائم وقد اأ�شبح العقاب هو و�شيلة الدولة لتحقيق غاياتها يف تاأمني امل�شالح 

يطلق يف املجتمعات االن�شانية.

يف اأملانيا فر�شت عقوبة تاأديبية على قا�ص الأنه ن�شر مقااًل دافع فيه عن رجل تعليم اأقيل 
النتمائه الأحد االأحزاب ال�شيا�شية، وقد ايدت املحكمة الفدرالية االأملانية العقوبة معتربة ان 

القا�شي خرق واجب احلياد والتجرد الذي يجب ان يتمتع به واأقحم نف�شه بنقا�ص �شيا�شي 
ال يليق بحياد وا�شتقالل الق�شاء، واإزاء ذلك يثار نقا�ص مهم يف الو�شط الق�شائي خا�شة 
والو�شط القانوين عامة عن حق الق�شاة يف التعبري عن اآرائهم وحدود هذا احلق والقيود 

املفرو�شة عليه واالأ�شانيد القانونية لهذا احلق وما يفر�ص عليه من قيود.
 مدون��������ات الس��������لوك القضائي في 
ال��������دول كمص��������ر واملغ��������رب  اغل��������ب 
وبلجي��������كا  والكوي��������ت  والجزائ��������ر 
واملاني��������ا قيدت ح��������ق القاضي في 
التعبير عن رأيه بوجوب ان يكون 
ذل��������ك برزان��������ة وحي��������اد يحفظ من 
خالله كرامة الوظيف��������ة القضائية 
واحت��������رام الن��������اس الس��������تقالليتها  
وه��������ذا بالتحدي��������د ما اك��������دت عليه 
مب��������ادئ بنغال��������ور الت��������ي اقرت في 
الهن��������د ع��������ام 2001 والت��������ي تتعلق 

بالسلوك القضائي.
 صحي��������ح ان هذه املب��������ادئ اعطت 
للقاض��������ي حق وحرية التعبير عن 
رأي��������ه لكنه��������ا قيدت ذل��������ك بوجوب 
الحياد  التحف��������ظ والحفاظ عل��������ى 
ف��������ي  رأي  إب��������داء  ع��������ن  واالبتع��������اد 
نقاش،  يث��������ار حوله��������ا  مواضي��������ع 
ولألس��������باب ذاته��������ا ف��������ان مدونات 
الس��������لوك ف��������ي اغلب ال��������دول منعت 
القضاة من انشاء موقع للتواصل 
ب��������وك  الفي��������س  ف��������ي  االجتماع��������ي 
والتويتر  بداعي منع القضاة من 
اإلدالء بآراء ذات جنبات سياسية 

او اجتماعية من املمكن ان تعرض 
قضاياه��������ا أمامه��������م مس��������تقبال ما 
يفقده��������م جانب الحي��������اد ويجعل 
بالقل��������ق  يش��������عرون  الخص��������وم 
والخ��������وف كونه��������م يعرف��������ون رأي 
القاض��������ي مس��������بقا ف��������ي املوضوع 
ال��������ذي أدل��������ى حوله برأي مس��������بق 
ورغ��������م ان هن��������اك دوال من��������ع فيها 
القضاة صراحة من إنشاء مواقع 
القضائية  بصفاته��������م  للتواص��������ل 
فان مجل��������س القض��������اء األعلى في 
الع��������راق، وفي اح��������د إعماماته دعا 
القض��������اة الى النأي بأنفس��������هم عن 
التي  الش��������خصية  الص��������ور  نش��������ر 
ال تلي��������ق بهيب��������ة ورفع��������ة القضاء 
وحبذ االبتعاد عن انش��������اء مواقع 
للتواص��������ل االجتماعي لألس��������باب 

التي ذكرتها آنفا في املقال.
 م��������ن ذل��������ك اخل��������ص ال��������ى ان ح��������ق 
القضاة ف��������ي التعبير مقيد بقيود 
كثيرة اغلبها ينش��������أ م��������ن طبيعة 
املهام والوظائف التي يضطلعون 
بأدائه��������ا وان إبداء اآلراء املس��������بقة 
يجعلهم في ح��������رج من قضايا قد 

ينظرونها مستقبال وانه يفترض 
به��������م وحتى في ح��������ال الظهور في 
وسائل اإلعالم او مواقع التواصل 
ان يبتعدوا عن نقاشات السياسة 
واألم��������ور التي تش��������هد ش��������دا هنا 
وجذبا هناك حفاظا على حيادهم 
واس��������تقاللهم الن الن��������اس تحترم 
الس��������لطة القضائي��������ة وتث��������ق به��������ا 
طاملا بقيت محافظة على حيادها 
واستقالليتها والحفاظ على هذا 
االحترام وتلك الثقة امر ضروري 
لإلبق��������اء على ثق��������ة املواطن بنظام 
العدال��������ة م��������ع ض��������رورة ان تجد كل 
س��������لطة قضائية وس��������ائل محددة 
وان تضع آليات مناسبة للتعامل 
مع االعالم وتزوي��������ده باملعلومات 
عن القضايا التي تهم الشأن العام 
حي��������ث ال بد من ايج��������اد عالقة بني 
الزمن القضائي والزمن االعالمي 
والعمل على أن يلتقيا في صناعة 
لحظ��������ة مضيئة تجمع بني احترام 
القضائية  الس��������لطة  خصوصي��������ة 
وبني ح��������ق االعالم ف��������ي الحصول 

على املعلومة.

التواصل االجتماعي للقضاة
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موجز المحاكم

منح قان��������ون االدعاء الع��������ام الجديد رقم 49 لس��������نة 2017 
مهام واختصاصات جسيمة لجهاز االدعاء العام، وتلك 
االختصاص��������ات تتعل��������ق بجوانب مختلف��������ة منها جزائي 

ومنها مدني، ومنها اختصاصات خارج املحاكم.
 واالختصاص املدني لالدعاء العام، بش��������كله الحالي، لم 
يكن موجودا في القانون الس��������ابق رقم 159 لس��������نة 1979، 
بل تمت اضافته في القانون الجديد ليتوافق مع التوجه 
الجدي��������د للدولة العراقي��������ة املتمثل بتفعي��������ل دور االدعاء 
العام في محاربة الفساد، وإلغاء بعض الجهات الرقابية 
وتحوي��������ل اختصاصاته��������ا ال��������ى االدعاء الع��������ام. حيث تم 
اس��������تحداث منصب معاون االدعاء الع��������ام في كافة دوائر 
ووزارات الدول��������ة، ليقوم بوظيفة تمثي��������ل الدولة او الحق 
الع��������ام في كل دع��������وى تكون الدول��������ة طرفا فيه��������ا ويكون 

خصما الى جانب املمثل القانوني. 
حسب ما نصت عليه املادة 2 أ. ونالحظ ان عبارة )ويكون 
خصما( تعني ان على معاون االدعاء العام أن يتخذ كافة 
االجراءات القانونية في سبيل الدفاع عن حقوق الدولة، 
ومنها الطعن استئنافا وتمييزا وتصحيحا واعتراضا 
في الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها وتقديم الدفوع 

القانونية في كافة مراحل التقاضي.
 علم��������ا أن ه��������ذه املادة مازال��������ت غير مفعلة، حي��������ث لم يتم 
اس��������تحداث هذا املنصب واقعا، بل ف��������ي القانون فقط. أما 
املادة 5 فإنه��������ا تحدثت عن االدعاء الع��������ام بصورة عامة، 
حي��������ث نصت على ان يتولى االدع��������اء العام إقامة الدعوى 
بالحق العام وقضايا الفساد املالي واإلداري ومتابعتها 
اس��������تنادا الى قانون اصول املحاكم��������ات الجزائية. وكذلك 
الحضور في الدع��������اوى املدنية التي تك��������ون الدولة طرفا 
فيه��������ا او متعلقة بالحق��������وق املدنية الناش��������ئة للدولة عن 
الدع��������اوى الجزائية وبيان أقوال��������ه ومطالعاته ومراجعة 
ط��������رق الطعن ف��������ي الق��������رارات واالحكام الص��������ادرة في تلك 
الدعاوى ومتابعتها. نالحظ ان املشرع اكد على ضرورة 
ان يك��������ون دور االدعاء العام في القضايا املدنية وتحديدا 
ف��������ي القضايا الت��������ي تكون الدول��������ة طرفا فيها، مش��������ابها 
لدوره في القضايا الجزائية، وهو إجراء صحيح ويتفق 
مع القانون والدس��������تور، حي��������ث أن االختصاص األصيل 
لالدعاء العام وحسب نص املادة األولى منه هو الحفاظ 
عل��������ى املال العام وحماي��������ة النظام الع��������ام للدولة، وان من 
أهم وأبرز الوس��������ائل التي يتم من خالله��������ا الحفاظ على 
امل��������ال العام، هو مس��������اندة دوائر الدولة الت��������ي لها حقوق 
بذم��������ة الغي��������ر، او التي تق��������ام الدعاوى ضده��������ا، للمطالبة 
بالتعوي��������ض او املطالبة بأية أمور اخ��������رى، وهي دعاوى 

كثيرة، خصوص��������ا تلك الدعاوى 
بالتعوي��������ض  تتعل��������ق  الت��������ي 
اس��������تنادا ألح��������كام قان��������ون هيأة 
دعاوى امللكية. ننتظر من جهاز 
االدع��������اء الع��������ام ان يفّعل الجانب 
املدني م��������ن اختصاصاته ليكون 
سندا لدوائر الدولة في مواجهة 
الخص��������وم امام املحاك��������م املدنية، 
ولصيان��������ة حق��������وق الدول��������ة امام 

املحاكم. 

االختصاص المدني لالدعاء العام

القاضي عماد عبد اهلل

بات األمر يخرج عن املأل��������وف، فالعالم يتغير ويتجه الى العالم 
الرقمي ولم تعد املستندات الكتابية الوحيدة في مجال اإلثبات بل 
أخذت املستندات االلكترونية مجالها الواسع في كافة املجاالت 
واصب��������ح االم��������ر يتطل��������ب معه ان تش��������رع قوانني تواك��������ب التطور 
الحاص��������ل في الثورة الرقمي��������ة واملعلوماتية حي��������ث تكنولوجيا 
املعلوم��������ات أصبح��������ت تش��������كل الجه��������از العصب��������ي للمجتمعات 
الحديثة، اس��������تقر العمل س��������ابقا على تدوين املحررات الرسمية 
والعادية عل��������ى األوراق وبالحروف الخاصة بلغة املتعاقدين أو 
اللغ��������ة التي يعتمدانه��������ا لتحرير العق��������د، وإن اللجوء إلى تدوين 
املحررات على وس��������ائط إلكترونية من خالل ومضات كهربائية 
وتحويلها على اللغة التي يفهمها الحاسب اآللي يثير التساؤل 
ع��������ن مدى اعتبار املحرر اإللكتروني من قبيل الكتابة. االمر الذي 

يتطلب ان نعرف ماهو السند االلكتروني.
 الحقيق��������ة لي��������س هن��������اك تعريف مح��������دد ولك��������ن وردت تعريفات 
متش��������ابهة مرتك��������زة في غالبيته��������ا على التعريف ال��������ذي ورد في 
القان��������ون النموذجي لالنوس��������ترال , حيث اهتم فقه��������اء القانون 
ووضعوا عدة تعريفات, منها يقص���د بالس���ند اإللك����تروني تل���ك 
الرس������������الة ال���تي تتض���من معلوم����ات تنش���أ أو ت����دمج، أو تخ���زن، 
أو ترس������������ل أو  تس��������تقبل كلي��������ا أو جزئيا بوس��������يلة الكترونية أو 

رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابه.
 اما املشرع العراقي في القانون رقم 78 لسنة 2012 قانون قانون 
التوقيع االلكترون��������ي واملعامالت االلكترونية عرف املس��������تندات 
االلكترونية بأنها هي: املحررات والوثائق التي  تنش��������أ أو تدمج  
أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليًا أو جزئيًا بوسائل الكترونية 
بما في ذلك تبادل البيان��������ات الكترونيًا او البريد االلكتروني او 
البرق او التلكس او النس��������خ البرق��������ي ويحمل توقيعا الكترونيا، 
كم��������ا أش��������ارت امل��������ادة 13 من القان��������ون املذك��������ور ال��������ى حجية تلك 

املستندات وطرق إثباتها.
 حي��������ث نص��������ت اوال: تك��������ون للمس��������تندات االلكتروني��������ة والكتابة 
االلكتروني��������ة والعق��������ود االلكتروني��������ة ذات الحجي��������ة القانوني��������ة 

ملثيلتها الورقية اذا توافرت فيها الشروط التالية:
 أ-ان تك��������ون املعلوم��������ات ال��������واردة فيها قابلة للحف��������ظ والتخزين 

بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت.
 ب-امكانية االحتفاظ بها بالش��������كل الذي تم انشاؤها اورسالها 
او تس��������لمها بهاو باي ش��������كل يس��������هل به اثبات دق��������ة املعلومات 
التي ورد فيها عند انش��������ائها او ارسالها او تسلمها بما اليقبل 
التعديل باالضاف��������ة او الحذف. ج� � ان تك��������ون املعلومات الواردة 
فيها دالة على من ينش��������ئها او يتسلمها وتاريخ ووقت ارسالها 

وتسلمها.
 ثالث��������ا�  يج��������وز للموقع او املرس��������ل الي��������ه اثبات صحة املس��������تند 
االلكتروني بجميع طرق االثبات االخرى الشك ان السند الكتابي 

قبل ظهور الث��������ورة الرقمية كان يعتبر 
االقوى بني أدل��������ة اإلثبات٠ حيث كانت 
كاف��������ة القوانني تعام��������ل املحرر الكتابي 
على أنه أق��������وى أدلة اإلثبات التي تقدم 
للقاضي في إثبات الحق محل الدعوى٠ 
إال أن ه��������ذا االمر ل��������م يعد موجدودا في 
ظل ظه��������ور التكنولوجي��������ا الحديثة و 
ث��������ورة املعلومات و االتص��������االت، التي 
نتج عنها دليل اثبات جديد هو العقد 

االلكتروني والتوقيع االلكتروني.    

اإلثبات في العقود االلكترونية

عين قانونية

سالم مكي

مسؤول تفخيخ

قضت املحكمة الجنائية املركزية في رئاسة 
محكمة استئناف الرصافة االتحادية حكمًا 
باإلعدام ش��������نقا بحق مدان يعمل مس��������ؤول 
كتيبة تصفيح وتدريع العجالت في تنظيم 
"داعش". وقال مراسل "القضاء" إن "املحكمة 
الجنائي��������ة املركزي��������ة نظرت قضي��������ة ارهابي 
يعم��������ل مس��������ؤول كتيب��������ة تصفي��������ح وتدريع 

العجالت في التنظيم االرهابي".
وكش��������ف املراس��������ل أن "املته��������م اعت��������رف امام 
املحكمة املركزية بانتمائه الى تنظيم داعش 
االرهابي ف��������ي عام 2015 والتحاقه بعدد من 
ال��������دورات التدريبي��������ة"، الفت��������ا ان املدان "كلف 
بواج��������ب تجهيز ونق��������ل العبوات الناس��������فة 
واملتفج��������رات الالزمة لتفخي��������خ العجحالت، 
لينصب بعدها مسؤول عن كتيبة التصفيح 

والتدريع في التنظيم االرهابي".
واضاف املراسل أن "املحكمة أصدرت حكمها 
وفق الح��������كام امل��������ادة الرابعة/1 م��������ن قانون 

مكافحة االرهاب رقم )13( لسنة 2005".

عملة مزيفة

أص��������درت محكم��������ة جنايات باب��������ل حكما 
م��������دان  ض��������د  س��������نتني  مل��������دة  بالحب��������س 
 بحي��������ازة مبال��������غ نقدي��������ة مزيف��������ة بقصد 

ترويجها.
وذكر مراسل "القضاء" في بابل أن "الهيئة 
الثاني��������ة في محكمة جنايات بابل نظرت 
قضية م��������دان بالتعام��������ل بالعملة املزيفة 
وقض��������ت حكما ضده بالحبس الش��������ديد 
ملدة س��������نتني وفق أحكام امل��������ادة 1/52/أ 
من قانون البنك املركزي العراقي رقم 56 

لسنة 2004".
وأفاد املراسل بأن "معلومات أمنية قادت 
إلى القبض عليه بالجرم املش��������هود وهو 
يحم��������ل مبالغ مزيف��������ة من فئة الخمس��������ة 
والعش��������رة آالف دينار في منطقة الحمزة 

الغربي جنوبي شرق بابل".
وتابع املراس��������ل أن "املحكمة قررت أيضا 
مصادرة املبلغ املزيف املضبوط والبالغ 

مليونا وأربعون ألف دينار".  

توقيف محام

صدقت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في 
البصرة أقوال احد املحامني ادعى معرفته 
برئيس جنايات البصرة لغرض التوس��������ط 

لديه وتخفيف العقوبة عن احد املتهمني.
وأوض��������ح مراس��������ل "القض��������اء" أن "محامي��������ا 
صدق��������ت اعترافاته من قبل محكمة تحقيق 
قضاي��������ا النزاه��������ة ف��������ي البصرة بع��������د إلقاء 
التوس��������ط  القب��������ض علي��������ه وه��������و يح��������اول 

لتخفيف عقوبة متهم".
واض��������اف أن "املته��������م اعترف ام��������ام املحكمة 
بأنه حاول التوسط بعد ادعائه انه صديق 
رئي��������س جناي��������ات البص��������رة وال��������ذي بدوره 
سيقوم بتخفيف العقوبة عن احد املتهمني 
املتاجرين باملخ��������درات والذي حكمت عليه 

املحكمة بالسجن ملدة خمس عشرة سنة".
واش��������ار ال��������ى أن "املحكم��������ة صدق��������ت اق��������وال 
املته��������م وفقا ألحكام امل��������ادة 308 من قانون 
العقوب��������ات العراقي وبص��������دد إحالته على 

محكمة املوضوع".

بابل / مروان الفتالوي

وفق��������ا ملعلومات وردت إلى مديري��������ة مكافحة الجريمة 
املنظمة ف��������ي بابل تمكنت مفرزة أمنية من ضبط آالف 
العل��������ب من األدوي��������ة مخزنة في أحد ال��������دور في ناحية 

النيل شمالي بابل.
وأشار كتاب املركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية 
أن بعض هذه األدوية غير مس��������جلة في وزارة الصحة 

وأخرى منتهية الصالحية.
ويق��������ول صاحب ال��������دار التي خزنت فيه��������ا األدوية في 
محضر تدوين أقوال��������ه أمام قاضي التحقيق أنه تلقى 
اتص��������اال م��������ن )مصطفى( وه��������و صيدلي يدي��������ر إحدى 
الصيدليات املعروفة في الحلة ليطلب منه مس��������اعدته 
بحفظ األدوية، الفتا إلى أنه أبدى موافقته من دون أن 

يسأل عن مصدر األدوية.

وأض��������اف أن األدوي��������ة م��������ألت غرف��������ة في ال��������دار وأخرى 
وضعت ف��������ي الحديقة ألن الغرفة لم تكفها، وفي اليوم 
التالي حضرت مفارز الش��������رطة وضبطوا تلك األدوية 

التي تعود إلى )مصطفى( بصفة "أمانة".
بدوره، يقول املدان مصطفى في محضر اعترافاته إن 
"األدوية املخزنة تعود للمتهم املفرقة قضيته )أحمد( 
وهو ابن خاله الذي يدير الصيدلية التي يعمل فيها"، 
الفت��������ا إل��������ى أن "األخير طل��������ب منه إيج��������اد مخزن لهذه 

األدوية فحملها ووضعها في دار في منطقة النيل".
وذك��������ر أن "املتهم أحمد موقوف على ذمة قضية أخرى 
تتعلق باألدوية، وعندما علم بأن األدوية ضبطت من 
قب��������ل املفارز األمني��������ة طلب مني أن أدع��������ي بأن األدوية 

عائدة لي".
م��������ن جانبه��������ا وج��������دت محكم��������ة الجناي��������ات أن األدلة 
املتحصلة في الدعوى هي االعتراف املأول للمتهم في 

مرحلتي التحقيق واملحاكمة ح��������ول تعامله باألدوية 
املضبوط��������ة ومحاولة إخفائها ونقله��������ا من مكان إلى 
آخ��������ر والت��������ي تبني أنها غي��������ر مرخصة وه��������ي بكميات 
كبيرة، وكذلك اس��������تمعت املحكمة إلى أقوال الش��������هود 
واملف��������رزة القابضة وقرينة ه��������روب املتهم، ووجدت أن 
األدلة كافية لتجريم��������ه وأن فعله ينطبق وحكم القرار 

1/39/ج/ د املعدل بالقرار 135 لسنة 1996.
إلى ذلك، راعت املحكمة كون املتهم ش��������ابا وفي مقتبل 
العم��������ر ولغ��������رض إتاحة الفرص��������ة له بتقويم س��������لوكه 
فقضت حكما عليه بالحبس الشديد ملدة ثالث سنوات 

وبغرامة مالية.
ف��������ي حكمه��������ا مص��������ادرة األدوي��������ة  وق��������ررت املحكم��������ة 
املضبوط��������ة، واالحتف��������اظ لدائ��������رة صح��������ة باب��������ل بحق 
املطالبة بالتعوي��������ض أمام املحاك��������م املدنية املختصة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

جنايات بابل: صيدلي خبأ أدوية غير مرخصة يواجه الحبس
املقاصة: هي إس��������قاط دين مطلوب 
لشخص من غريمه في مقابلة دين 
مطلوب من ذلك الشخص لغريمه . 
واملقاص��������ة اما جبرية تحصل بقوة 
تحص��������ل  اختياري��������ة  او  القان��������ون 
ويش��������ترط  املتدين��������ني،  بتراض��������ي 
اتحاد  الجبرية  املقاص��������ة  لحصول 
الدين��������ني جنس��������ا ووصف��������ا وحلوال 
وق��������وة وضعف��������ا ، وال يش��������ترط ذلك 
في املقاص��������ة االختياري��������ة فأن كان 
الدينيان من جنس��������ني مختلفني او 
متفاوتني في الوصف او مؤجلني، 
او احدهم��������ا ح��������اال واآلخ��������ر مؤجال 
او احدهم��������ا قويا واآلخ��������ر ضعيفا 
فال يلتقي��������ان قصاصا إال بتراضي 

املتداينني س��������واء اتحد سببهما او 
اختلف . 

امل��������ادة ٤١٠/ م��������ن القان��������ون املدن��������ي 
العراقي رقم ) ٤٠ ( لسنة ١٩٥١نصت 
على أنه ) اذا كان للوديع دين على 
صاحب الوديعة والدين والوديعة 
م��������ن جنس واح��������د او كان للغاصب 
دين عل��������ى صاحب الع��������ني املغلوبة 
من جنس��������ها فال تصير الوديعة او 
ين اال  الع��������ني املغلوبة قصاصا بالدِّ

اذا تقاص الطرفني بالتراضي. 
اما اثارها  فق��������د نصت املادة ٤١٣/ 
مدن��������ي ان املقاصة تق��������ع بقدر األقل 
من الدينني ، والتقع اال اذا تمس��������ك 

بها من له مصلحة فيها.

المقاصة وأثرها القانوني
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ول��������د القاضي فتحي عب��������د الرضا الجواري ف��������ي 1942/7/1 
وقد اشتهر بلقب عائلته الجواري العائلة العراقية املعروفة 
بالكرم والخص��������ال الحميدة. التحق بكلي��������ة الحقوق وأكمل 

الدراسة الجامعية منهيًا إياها بتفوق وتخرج سنة 1966.
بعد أن أنهى الدراس��������ة في كلية الحقوق دخل الوظيفة ألول 
مرة ف��������ي 11/6/ 1961 واس��������تمر فيه��������ا، ثم التح��������ق باملعهد 
القضائي وتخرج منه بتاريخ 1978/6/21، واشغل مناصب 
قضائي��������ة ع��������دة أبرزه��������ا وظيفة نائ��������ب مدع عام في رئاس��������ة 
اإلدعاء العام حيث باش��������ر بالعمل فيه بتاريخ 1978/7/10، 
واجتهد في��������ه ثم تقدم في املناص��������ب القضائية حيث أنتدب 

الى وظيفة قاض بتاريخ 6/4/ 1981.
استمر في اإلبداع بعمله القضائي حتى أحيل على التقاعد 
قب��������ل بلوغه الس��������ن القانوني��������ة ف��������ي 1988/10/26، منصرفًا 
ملزاولة مهنة املحاماة خدمة لهذه املهنة املقدس��������ة للفترة من 

1988/11/5 ولغاية 2004/1/14.
وكان رحم��������ه الله يع��������د الوظيف��������ة أمانة وخدم��������ة اجتماعية 
وليس��������ت امتيازًا على الغير حيث جرى إعادته الى الوظيفة 
كق��������اض ف��������ي 15/ 1/ 2004، وكان املرح��������وم يتص��������رف عل��������ى 
س��������جيته مع جميع الناس فقد كان للتربية والبيئة أثرهما 
في تصرفاته وسلوكه البسيط وعمل بنظام ودقة في مجال 
اختصاصه من خ��������الل معرفته بحقوق اآلخرين وكان يعمل 
بجوهر العدالة، وكان ينصح الش��������باب من القضاة بضرورة 
مواصل��������ة الدراس��������ة والتعمق في البحث واالس��������تقصاء عند 

النظ��������ر في الدعاوى للوص��������ول الى الحكم الع��������ادل وتطبيق 
القانون تطبيقًا سليمًا.

بعدها انت��������دب ملنصب في أمانة مجلس ال��������وزراء وعمل في 
الدائ��������رة القانونية وباش��������ر فيها ف��������ي 2004/8/7، وأش��������غل 
مناصب قضائية عدة أبرزها منصب نائب رئيس استئناف 
حيث صدر األمر بانتدابه في 2005/9/18، واستمر فيه إلى ان 
تم اختياره لتمثيل اللجنة الوطنية ملنظمة التجارة العاملية 
بتاري��������خ 2006/1/3،ولم يكن هذا اخر ش��������وط له في القضاء 

حتى بعد إحالته على التقاعد بتاريخ 2007/12/27.
حي��������ث ت��������م التعاق��������د مع��������ه برئاس��������ة الجمهورية ف��������ي ديوان 
الرئاسة حيث عمل بوظيفة )مستشار قانوني أقدم( بتاريخ 

.2008/12/30
عم��������ل في مجل��������س القض��������اء األعلى كعضو بلجن��������ة البحوث 
العلمي��������ة بتاري��������خ 2011/11/14، وعمل ف��������ي اللجنة العلمية 
في معهد التطوير القضائ��������ي، وكذلك كرئيس تحرير ملجلة 

التشريع والقضاء.
ع��������رف املترحم ل��������ه بالنزاه��������ة املطلقة واإلخ��������الص في عمله 
القضائ��������ي هادفا لخدم��������ة القان��������ون والعدال��������ة كان متفتحا 
للحياة ينظر لجانبها املشرق الجميل ومحبا للخير عفيف 

النفس جم األدب وكانت أفكارة متألقة ومبدعة.
ص��������در م��������ن مؤلفاته املطبوع��������ة )دمعة على خ��������د الوطن( من 
يوميات فتحي الجواري، )الطريف والظريف في سير بعض 

القضاة(، )التشريع والقضاء( مجلة فصلية.

قضاة عراقيون

القاضي فتحي الجواري
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قلم القاضي

البيانات  لتسجيل  العنكبوتية  الشبكة  عبر  الزواج  عقد  استمارة طلب  الخدمة  تقدم هذه 
الخاصة بطرفي العقد )املتقدمني لطلب الزواج ( لغرض تسهيل كافة االجراءات الروتينية 
الى املحكمة عن طريق استالم رسالة نصية عبر موبايل  الحضور  للعقد وتحديد موعد 
الزوج والزوجة لغرض حضورهم الى املحكمة املحددة من قبل طالب العقد, لغرض اجراء 

العقد امام السيد القاضي.

االستمارة االلكترونية 

لخدمة عقد الزواج
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