
بغداد/ القضاء

مرة أخرى تطرق الجرائم االلكترونية أبواب املحاكم 
وبالطريقة نفس��������ها وه��������ي ابتزاز النس��������اء بالتهديد 
بنش��������ر صوره��������ن الخاص��������ة عب��������ر مواق��������ع التواصل 

االجتماعي مقابل الحصول على أموال.
وتتلق��������ى املحاك��������م العراقي��������ة باس��������تمرار العدي��������د من 
دعاوى التهدي��������د واالبتزاز االلكتروني، فيما تش��������ير 
الوقائع إلى أن اغلب الضحايا فتيات جرى الحصول 

على صورهن الشخصية بطرق مختلفة.

وعلى الرغم من أن املش��������رع العراق��������ي وضع عقوبات 
ملرتكب��������ي هذه الجرائم، إال أن القضاة يوجهون دعوة 

لتشديدها عبر املنافذ التشريعية لتكون أكثر ردعًا.
ويعد موقع الفيس بوك أحد أكثر وس��������ائل التواصل 
ش��������عبية في البالد ما جعله في طليعة البرامج التي 

ترتكب بواسطتها جرائم التهديد واالبتزاز.
وعل��������ى الرغ��������م م��������ن كثرتها وش��������يوعها في الش��������ارع 
العراقي، فأن ما يصل من  دعاوى االبتزاز االلكتروني 
إلى القضاء ليس س��������وى القليل، ألنها مسائل تتعلق 
بالش��������رف والسمعة السيما إذا ما تعلق األمر بنساء، 

إذ تضط��������ر أغلب النس��������اء أو ذووهن إلى حل الخالف 
خارج أسوار املحاكم وبسرية تامة.

إلى ذل��������ك، أصدرت محكم��������ة جناي��������ات الرصافة قرارًا 
بالحبس املش��������دد س��������نتني ضد متهم لقيامه بنش��������ر 
صور فتاة وابتزازها للحص��������ول على أموال بصورة 
متكررة. وتب��������ني تفاصيل الحادث��������ة أن املتهم صديق 
للعائلة وهو موظف زمي��������ل للفتاة وزوجها وحصل 
عل��������ى الص��������ور من خالل وج��������وده املس��������تمر داخل دار 

الضحية من حاسوبها الشخصي.
وتش��������ير التفاصيل التي اطلعت عليها "القضاء" إلى 

أن املتهم سرق مجموعة من الصور الخاصة بالفتاة 
مس��������تغلة عالقته بالزوجني، وهددها بنش��������رها على 

فيسبوك ما لم تدفع آالف الدوالرات.
بع��������ث املته��������م برس��������ائل وصلت إل��������ى املش��������تكية على 
املاسنجر بحس��������ابه الذي أوهمها بأنه قد تهكر ومن 
حس��������اب آخ��������ر تب��������ني فيما بع��������د صلته ب��������ه، واحتوت 
الرسائل على عشر صور خاصة باملشتكية، ساومها 

على دفع 20 ألف دوالر مقابل عدم نشرها.
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"فضائح الموظفات".. حساب "فيس بوك" لشخص ابتز زميالته لجني األموال
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القاضي عبد الستار بيرقدار

وضع القضاء منذ القدم بيد أخيار الناس 
من أنبياء وحكماء وفقهاء تطورت لتلبي 
احتياجات الوصول إلى الحقيقة بأس��������رع 
وق��������ت, آخذة بعني االعتب��������ار املتغيرات في 
كافة امليادين, واملبادئ التي ال تزال منارة 

يستهدى بها. 
فاملهمة األساس��������ية للقض��������اء هي تحقيق 
العدال��������ة وهذا ال يك��������ون إال إذا تمت معرفة 
الحقيق��������ة وإعط��������اء الحق��������وق ألصحابه��������ا 
بأس��������رع وقت، وليتحقق حك��������م العدل البد 
من وج��������ود التنظيم القضائي الجيد الذي 
يلب��������ي كافة متطلب��������ات املتغيرات الجديدة 
الت��������ي نجم��������ت وال تزال تنجم ع��������ن التطور 
في كافة املج��������االت االجتماعية والثقافية 
واالقتصادي��������ة والسياس��������ية وغي��������ر ذل��������ك، 
واملتطلب��������ات الت��������ي يحتاجه��������ا القاض��������ي 
للتعام��������ل مع القضاي��������ا املطروحة, بما في 
ذلك التقنيات الحديثة واألجهزة والهيئات 
والعناص��������ر املس��������اعدة الرفيعة املس��������توى 
علمي��������ا وتقنيا. ويتحقق ذل��������ك باالختيار 
الجي��������د للعامل��������ني في القض��������اء وتأهيلهم 
تأهي��������ال إعداديا وتخصصيا و مس��������تمرا 
وفق برامج تراعي املتغيرات الجديدة في 
كافة املجاالت. وجهاز متخصص للرقابة 
يتفحص باستمرار مظاهر الخلل والنقص 
الحل��������ول  ويقت��������رح  والفس��������اد  والضع��������ف 
املناس��������بة، وتطوي��������ر وس��������ائل ووس��������ائط 
وأوجه التعاون القضائي والعلمي املحلي 
والدولي وتقوية الروابط التي تحقق ذلك 
باس��������تمرار، وتش��������جيع البحث العلمي في 

املواضع املتصلة بذلك.
إن اإلدارة القضائية ضم��������ن أجواء تراعي 
ما س��������بق بيانه س��������تكون بال ش��������ك منتجة 
في تحقيق أمن قضائي مبني على أسس 
متينة م��������ن العدال��������ة التي يمك��������ن أن تقول 
عنها إنهاء تضمن االستقرار االجتماعي 
واالرتق��������اء االقتص��������ادي والثقافي وتكون 
بالتالي األس��������اس املتني الذي يرتكز عليه 

بنيان الدولة.

القضاء والعدالة

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

)JAMC(

hjc.idep2013@gmail.com

اإلفتتاحية

بغداد/ عدنان صبيح

يجل��������س زياد طارق خل��������ف القضبان في 
محكمة التحقيق املركزية مواجهًا تهمًا 
إرهابي��������ة بصناع��������ة وتوري��������د ص��������اروخ 
املجامي��������ع  إل��������ى  كيمياوي��������ة  وأس��������لحة 
اإلرهابي��������ة ف��������ي الب��������الد، وف��������ي مقابل��������ة 
موّس��������عة مع "القضاء" يتحّدث اإلرهابي 
ال��������ذي يحم��������ل عقلية خطيرة ع��������ن كيفية 
انضمامه للجماعات املسلحة بعد 2003 
ومنها كتائب ثورة العشرين وصناعته 

صاروخا وتطوير غازات كيميائية إلى 
أسلحة فتاكة.

وقاد عمل مخابرات��������ي عراقي إلى الظفر 
بزي��������اد ال��������ذي كان يقب��������ع في الس��������جون 
اللبناني��������ة بعد أن وقع ف��������ي قبضة كمني 
نصب له عن طريق إحدى الس��������فارات في 
لبنان، بعد طلبه لجوءًا إلى دولة أوربية 
وإيهامه بحصول موافق��������ة اللجوء ليتم 
القب��������ض عليه، وُيعاد بجهود كبيرة إلى 

الجانب العراقي. 
ويق��������ول زي��������اد املع��������روف إعالمي��������ًا بلقب 

)أمي��������ر كيمياوي داعش( ف��������ي مقابلة مع 
"القض��������اء" انه الق��������ي القب��������ض عليه بعد 
خروجه من العراق في مطار دمشق عام 
2014 بعد دخوله مباشرة إلى العاصمة 
الس��������ورية، مبينا أن الس��������لطات العراقية 
هناك حققت معه وطلبت منه معلومات 
عن األش��������خاص املتعاون��������ني معه عندما 
كان موجودا في الس��������جون السورية قبل 

أن يطلق سراحه بعد 7 أشهر.
وبالع��������ودة إلى نش��������اطاته اإلرهابية في 
العراق، يضي��������ف أن داره في منطقة علي 

الصالح غرب��������ي العاصم��������ة كانت عبارة 
عن ورشة عمل كبيرة لصناعة األسلحة 
واملتفجرات يس��������اعده فيها مجموعة من 

األشخاص.
القضائي��������ة عن  التحقيق��������ات  وتتح��������دث 
أن داره م��������ن املعامل الكبي��������رة التي كانت 
تس��������تقطب جماعات إرهابي��������ة لصناعة 
املتفجرات وعمليات التفخيخ، إذ بعد أن 
ُيلقى القبض على كثير منهم يش��������يرون 
باالعترافات إلى ورش��������ة في بيت "زياد" 
تحوي مواد سامة وغاز الكلور تستخدم 

في صناعة متفجرات.
ويكم��������ل املته��������م زي��������اد انه ق��������ام بصناعة 
صاروخ يص��������ل مداه إل��������ى 20 كيلومترا، 
وق��������ال "فكرنا في ذلك بع��������د أن وجدنا أن 
س��������الح الكالش��������نكوف لن يج��������دي نفعا 
ويج��������ب التوج��������ه الى أس��������لحة أكثر فتكا 
وق��������وة"، مبينا "ان��������ه تم إلق��������اء الصاروخ 
لالختبار ف��������ي مزارع قريب��������ة من منطقة 

أبو غريب".

التفاصيل ص3

أمير كيمياوي داعش لـ"            ": اختبرت صاروخا 
في أبي غريب

طّور غاز اخلردل والكلور إىل أدوات موت.. وبحث عن براءة اخرتاع !

بغداد/ إيناس جبار

يق��������ع على عات��������ق محاكم الب��������داءة نظر تنفيذ 
قرارات الطالق ومتعلقاتها الصادرة من الدول 
األجنبي��������ة، وتنظر محاكم الب��������داءة في وقائع 
تحق��������ق الطالق أوال ثم تبدأ إجراءات التنفيذ.  
وتزايدت ح��������االت التفريق او تصديق الطالق 

في الخارج في السنوات األخيرة جراء تنامي 
حاالت الهجرة والنزوح بس��������بب الحروب وما 
تم��������ر به البالد، وأصبح ورود حاالت طالق أو 

تنفيذ أحكام متعلقة بذلك أمرا مكررَا.
ويق��������ول القاض��������ي احم��������د الس��������اعدي قاضي 
محكم��������ة ب��������داءة الك��������رادة "تصل إل��������ى املحاكم 
العديد من الق��������رارات لحاالت طالق في الدول 

األجنبية خالل الس��������نوات األخيرة"، الفتا إلى 
أن "اغل��������ب الق��������رارات الت��������ي عملن��������ا عليها هي 

قضايا التفريق وليس تصديق طالق".
الدع��������اوى  ه��������ذه  الب��������داءة  محاك��������م  وتنظ��������ر 
باعتبارها قرارا أجنبيًا بحسب قانون تنفيذ 
األح��������كام األجنبية رقم 30 لس��������نة 1928، وفي 
نموذج ألح��������د القرارات الت��������ي قامت بنقضها 

ب��������داءة الك��������رادة كم��������ا يق��������ول الس��������اعدي إل��������ى 
"القضاء" إن "دعوى وردت من والية ميشغان 
األميركي��������ة عن ق��������رار طالق بني رج��������ل وامرأة 
عراقي��������ني ونقضت��������ه املحكم��������ة كون��������ه ال يع��������د 
طالقا وفق أحكام قانون األحوال الشخصية 

العراقي".
التفاصيل ص2

طالق المهاجرين يفتقر إلى الشروط الشرعية في البالد
بابل / مروان الفتالوي

أكد قضاة جزاء أن الرياضيني 
األمنية  الق��������وات  ومتطوع��������ي 
الفئ��������ات  أغل��������ب  الش��������بان 
الت��������ي تتالع��������ب بالس��������ن ف��������ي 
إل��������ى  الفت��������ا  مستمس��������كاتها، 
أن الداف��������ع امل��������ادي وااللتحاق 
واألندي��������ة  باملنتخب��������ات 
الرياضي��������ة أو القوات األمنية 

يقف خلف تلك املخالفة.
وعل��������ى الرغ��������م م��������ن أن قضايا 
تزوي��������ر األعمار ن��������ادرا ما ترد 
إل��������ى املحاك��������م بس��������بب انعدام 
وجود متضرر مباش��������ر يقّدم 
شكواه لكنها موجودة بكثرة 
في الواقع كما يقول القاضي 
أركان كاظ��������م ال��������ذي يؤك��������د أن 

الفائدة املادية غالبا ما تكون 
وراء ذلك.

وأضاف كاظم في حديث إلى 
"القض��������اء" إن "أغل��������ب الفئ��������ات 
بأعماره��������ا  تتالع��������ب  الت��������ي 
ه��������م الرياضي��������ون ومتطوعو 
الق��������وات األمني��������ة"، موضح��������ًا 
أن "كثيرا من اآلب��������اء يقومون 
بتصغي��������ر موالي��������د أبنائه��������م 
األش��������بال  بفئ��������ة  لاللتح��������اق 
والناش��������ئني ف��������ي األندي��������ة أو 
املنتخب��������ات الوطني��������ة، وعلى 
العكس من هذه الطريقة يقوم 
آب��������اء وأولي��������اء أم��������ور آخرون 
أبنائه��������م  موالي��������د  بتكبي��������ر 
لغ��������رض قبولهم بالتطوع في 

القوات األمنية".
وأكد أن "ظاهرة تزوير األعمار 

لم تكن وليدة اليوم فقد كانت 
هذه الجريمة موجودة بكثرة 
ف��������ي زم��������ن النظام الس��������ابق اذ 
يق��������وم الكثير من األش��������خاص 
بتزوير مستمسكاتهم لتبدو 
أعمارهم أصغر وذلك من أجل 
التهرب من الخدمة العسكرية 

اإللزامية آنذاك".
وأفاد بأن من تطبيقات تزوير 
األعم��������ار أن "أب��������ا زّور هوي��������ة 
طفله وصّغره عامني ألجل أن 
يكون رضيعا ويحق له تسلم 
م��������ادة الحلي��������ب ف��������ي البطاقة 
التموينية عندما كان الحليب 
الغذائية  امل��������واد  أحد مفردات 

التي توزع على املواطن".

التفاصيل ص2

الرياضيون أكثر من يتالعبون بأعمارهم الحقيقية

كل "وسائل العالنية" مسؤولة أمام 
القضاء بضمنها التواصل االجتماعي

املواطنون يف اخلارج خاضعون 
235للقانون العراقي حال ارتكابهم جرمية

قضاة عراقيون يتدربون على التحقيق 
يف اجلرائم الكربى العابرة للحدود

كتاب العدد

القاضي عماد عبد اهلل
جرائم التهديد عرب مواقع التواصل 

االجتماعي

■ قاعة محكمة الجنايات في استئناف الرصافة/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد/ محمد سامي

حذر قض��������اة من ظاه��������رة انتحال 
بص��������ورة  وانتش��������ارها  الصف��������ة 
كبي��������رة، وفيم��������ا ذك��������روا أن أغلب 
القضايا تتعلق بانتحال الصفات 
عن  القضاة  تح��������ّدث  العس��������كرية، 
أس��������اليب ال تخل��������و م��������ن الغراب��������ة 
يبتدعها املنتحلون لتنفيذ جرائم 
ابت��������زاز لتحصي��������ل األموال.وق��������ال 
البياع  تحقي��������ق  قاضي محكم��������ة 
إحس��������ان مجيد "انتشرت بصورة 
كبيرة ف��������ي الفترة األخيرة ظاهرة 
انتح��������ال الصف��������ة والس��������بب جهل 
وتصديقه��������م  املواطن��������ني  بع��������ض 
للمحتال��������ني م��������ن دون البحث عن 

إثباتات مناصبهم أو أعمالهم".
وأض��������اف مجيد إل��������ى "القضاء" أن 
"الجرأة وصلت ببعض املنتحلني 
مؤسس��������ات  ف��������ي  الدخ��������ول  إل��������ى 
أعمال وتعيينات  لقضاء  رسمية 
والحصول على مكاس��������ب دون أن 

يتم كشفهم".
وع��������ن إج��������راءات القض��������اء تج��������اه 
"اآللي��������ة  أن  أك��������د  الظاه��������رة  ه��������ذه 
الت��������ي يعتمدها القض��������اة في تلك 

القضاي��������ا تعتم��������د على ش��������كاوى 
وإفادات الضحايا وما يمتلكونه 
من إثبات��������ات ودالئ��������ل، وغالبا ما 
يت��������م التفضي��������ل في إلق��������اء اقبض 

عليهم في الجرم املشهود".
ويش��������ارك قاضي تحقي��������ق الكرخ 
وس��������ام أمني ما ذه��������ب إليه مجيد 
االنتح��������ال  قضاي��������ا  بانتش��������ار 
األمن،  الس��������يما لصفات ضب��������اط 
مبينا انه تم كش��������ف غالبيتها عن 
طري��������ق فحص الباج��������ات ومعرفة 
القضايا  أب��������رز  وعن  مصدره��������ا". 
الت��������ي واجهته قال أمني إن "إحدى 
القص��������ص الغريب��������ة الت��������ي وردت 
إل��������ى املحكم��������ة أن ش��������خصا أقدم 
على انتح��������ال صفة طبيب رئيس 
الجمهورية ثم القي القبض عليه 
بعد كمني نصب له بمساعدة احد 
الضحاي��������ا" ، الفتا إل��������ى أن "املتهم 
اعترف باالحتي��������ال على أكثر من 
30 ش��������خصًا وتحصل على مبالغ 
كبيرة ب��������آالف ال��������دوالرات وكذلك 
فاز بالعديد من االستثمارات من 

مؤسسات الدولة".

التفاصيل ص3

منتحل صفة "طبيب 
الرئيس" يجمع أمواال طائلة

نينوى / القضاء

طمأن رئيس اس��������تئناف نينوى القاضي سالم محمد البدراني 
املس��������يحيني واأليزيدي��������ني واألقلي��������ات األخرى عل��������ى عقاراتهم، 
مؤك��������دا أنه��������ا من القضايا س��������ريعة الحس��������م لوج��������ود ما يثبت 
أحقية مالكيها. وقال البدراني في مقابلة موّسعة مع "القضاء" 
أن "تنظي��������م داعش اإلرهابي اس��������تولى على أمالك املس��������يحيني 

وااليزيديني واألقليات األخرى خالل تواجده في مدن محافظة 
نين��������وى". وأضاف البدراني أنه "لم يتم التالعب بس��������جالت تلك 
العقارات في دوائر التس��������جيل العقاري وبقية األمالك مسجلة 
بأس��������ماء مالكيها األصليني ولم يتم العبث بها وهي محفوظة 
في جميع الدوائر واملؤسس��������ات". ولف��������ت إلى أنها "حقوق يجب 
أن تع��������اد إلى أهلها ومن امللفات الس��������هلة الحس��������م على اعتبار 
وجود أوراق رس��������مية تثبت األحقي��������ة ملالكيها، واملحكمة تضع 

نصب أعينها هذه القضية".وتحدث القاضي أيضًا عن "جهود 
كبي��������رة ملعرفة مصير الفتيات االيزيدي��������ات املختطفات من قبل 
داع��������ش اإلرهابي، إذ س��������جلت العدي��������د من الدع��������اوى الخاصة 
بهذا املوضوع، وألهمية املوضوع قد تش��������كلت هيئة تحقيقية 
ف��������ي محكمة تحقيق الش��������مال للنظ��������ر في الجرائ��������م ضد املكون 

االيزيدي".
الحوار كامال في الصفحات الداخلية

رئيس استئناف نينوى يطمئن المسيحيين واألقليات على عقاراتهم

فتحي الجواري
جناة بال عقاب

 رئيس التحرير
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فائق زيدان
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جريمة التحريض الطائفي

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

من املبادئ األساسية في الحفاظ على كيان املجتمع نصت عليها املادة 
)٧( من الدس��������تور العراقي والتي نصت على ان )يحظر كل كيان أو نهج 
يتبن��������ى العنصرية أو التكفي��������ر او التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد 

أو يمهد أو يروج أو يبرر له....(.
كما نصت املادة ٢٠٠ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لس��������نة ١٩٦٩ 
املعدل على عقوبة الس��������جن مدة ال تزيد على س��������بع سنوات على كل من 
ج��������ذب أو يروج ما يثي��������ر النعرات املذهبي��������ة او الطائفية أو حرض على 
النزاع بني الطوائف واألجناس أو آثار ش��������عور الكراهية و البغضاء بني 

سكان العراق.
 كما نصت املادة ٣٧٢ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١لس��������نة ١٩٦٩ 
عل��������ى عقوب��������ة الحبس م��������دة ال تزيد على ث��������الث س��������نوات او بغرامة من 
اعتدى بإحدى طرق العالنية على معتقد إلحدى الطوائف الدينية ومن 
تعمد التش��������ويش على الشعائر الدينية ومن اهان علنا رمزا أو شخصا 
ه��������و موضع تقديس أو تمجي��������د أو احترام لدى طائف��������ة دينية، حيث أن 
املش��������رع العراقي قد ضمن حرية األديان واملذاهب وحرص على إش��������اعة 
حرية ممارس��������ة الش��������عائر الدينية حيث نصت املادة )٤٣( من الدس��������تور 
العراقي النافذ لعام ٢٠٠٥ بان اتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة 
الش��������عائر الديني��������ة وأعتبر جريم��������ة التحريض الطائفي م��������ن الجنايات 
ومنع التحريض على إثارة الفتنة الطائفية ذلك الن آفة الطائفية خطرة 
وتهدد كيان املجتمع كما أن قانون مكافحة اإلرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ 
ق��������د عاقب عل��������ى جريمة إثارة الفتن��������ة الطائفية باعتباره��������ا من الجرائم 

اإلرهابية.
 وحي��������ث أن املرحلة الراهنة م��������ن املراحل املهمة في بناء املجتمع العراقي 
واالبتع��������اد ع��������ن الخطاب الطائفي وإث��������ارة النع��������رات الطائفية من خالل 
ممارس��������ات غي��������ر مس��������ؤولة االمر الذي يتطلب تش��������ريع قان��������ون لتجريم 
التحري��������ض الطائفي وإث��������ارة الكراهية فقد اقر مجلس ال��������وزراء مقترح 
مش��������روع قان��������ون لتجري��������م التحريض الطائف��������ي والعنص��������ري وخطاب 
الكراهية بهدف حفظ وحدة وس��������المه ش��������عبنا والتعايش السلمي بني 
الجميع وضرورة تشديد عقوبة جريمة التحريض الطائفي واعتبارها 
م��������ن الجرائ��������م اإلرهابية املخلة بالش��������رف واتخاذ اإلج��������راءات القانونية 
بحق وس��������ائل اإلع��������الم التي تتبن��������ى الخطاب الطائف��������ي و تحرض على 
العنف والتي تس��������اهم في خلق التفرقة بني أبناء الشعب وعدم السماح 
باستغالل الوزارات ودوائر الدولة في خلق الفتنة والتحريض الطائفي 
وعدم اس��������تغالل املنصب في خلق الفتنة الطائفية وخصوصا بالنسبة 

لرؤساء الدوائر الحكومية في نشر الطائفية.
 وأن التحري��������ض هو دفع أفراد املجتمع للعنف الطائفي الذي يؤدي إلى 
الكراهية وتحطيم املجتمع وضرورة أن تأخذ وسائل االعالم ومؤسسات 
املجتمع املدني في نش��������ر الوعي القانون��������ي من كون التحريض الطائفي 
يش��������كل جريمة يعاقب عليه��������ا القانون وعدم اس��������تغالل منابر الخطاب 
الدين��������ي في التحريض على العنف وإث��������ارة التفرقة بني املذاهب الدينية 
أو الخط��������اب التحريض��������ي ضد مكونات الش��������عب العراقي به��������دف إثارة 
الفتنة والكراهية ونش��������ر األفكار املتطرفة والتي تؤدي إلى زعزعة األمن 
واالستقرار في املجتمع ونبذ التحريض الطائفي في املؤسسة التربوية 

في املدارس و الجامعات التي تساهم في بناء الجيل الجديد.
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بابل/ مروان الفتالوي 

أك��������د قضاة جزاء أن الرياضيني ومتطوعي القوات 
األمنية الشبان أغلب الفئات التي تتالعب بالسن 
ف��������ي مستمس��������كاتها، الفتا إل��������ى أن الداف��������ع املادي 
وااللتح��������اق باملنتخب��������ات واألندي��������ة الرياضية أو 

القوات األمنية يقف خلف تلك املخالفة.
وعلى الرغم م��������ن أن قضايا تزوي��������ر األعمار نادرا 
ما ترد إلى املحاكم بس��������بب انعدام وجود متضرر 
مباش��������ر يقّدم ش��������كواه لكنها موجودة بكثرة كما 
يقول القاضي أركان كاظ��������م الذي يؤكد أن الفائدة 

املادية غالبا ما تكون وراء ذلك.
وأض��������اف ف��������ي حدي��������ث إل��������ى "القض��������اء" إن "أغل��������ب 
الفئات الت��������ي تتالعب بأعمارها ه��������م الرياضيون 
ومتطوعو القوات األمنية"، موضحًا أن "كثيرا من 
اآلباء يقومون بتصغير مواليد أبنائهم لاللتحاق 
بفئة األشبال والناشئني في األندية أو املنتخبات 
الوطني��������ة، وعل��������ى العكس من ه��������ذه الطريقة يقوم 
آب��������اء وأولياء أمور آخرون بتكبير مواليد أبنائهم 

لغرض قبولهم بالتطوع في القوات األمنية".
وأك��������د أن "تزوير األعمار لم تك��������ن وليدة اليوم فقد 
كان��������ت ه��������ذه الجريمة موج��������ودة بكث��������رة في زمن 
النظام الس��������ابق اذ يق��������وم الكثير من األش��������خاص 
بتزوي��������ر مستمس��������كاتهم لتب��������دو أعمارهم أصغر 
وذل��������ك من أج��������ل التهرب م��������ن الخدمة العس��������كرية 

اإللزامية آنذاك".
وأف��������اد ب��������أن من تطبيق��������ات تزوير األعم��������ار أن "أبا 
زّور هوي��������ة طفل��������ه وصّغره عامني ألج��������ل أن يكون 
رضيعا ويحق له تسلم مادة الحليب في البطاقة 
التمويني��������ة عندما كان الحليب أحد مفردات املواد 

الغذائية التي توزع على املواطن".
وعلى هذا األساس كشف القاضي أن "أحد املتهمني 
اعترف بقيام��������ه بتزوير 43 بطاقة تموينية"، الفتا 
إل��������ى أن "جريمة التزوير هذه تنظر وفق املادة 292 

من قانون العقوبات العراقي".
وتع��������رف املادة 286 من قان��������ون العقوبات التزوير 
بأن��������ه "تغيي��������ر الحقيقة بقصد الغش في س��������ند أو 
وثيق��������ة أو أي مح��������رر آخر بإحدى الط��������رق العادية 
واملعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من ش��������أنه 
إحداث ض��������رر باملصلحة العامة أو بش��������خص من 

األشخاص".
وعن املس��������ؤوليات الجزائية املترتبة على مرتكبي 
ه��������ذه الجريم��������ة ي��������رى رئي��������س الهيئ��������ة الثانية في 
محكم��������ة جنايات باب��������ل القاضي الدكت��������ور حبيب 
إبراهيم إن "تزوير األعمار قد يكون من اختصاص 
الجنايات أو من اختصاص محاكم الجنح بحسب 

نوع التزوير".
ويفّص��������ل الدكت��������ور إبراهي��������م ذلك ف��������ي حديث إلى 
"القض��������اء" بأنه "عند وقوع جريم��������ة التزوير تبعث 
املحكمة بطل��������ب صحة صدور املح��������رر إلى الدائرة 
األصلية فإذا كان هذا املحرر صادرًا عنها ستكون 
النتيج��������ة تزوي��������ر مح��������رر رس��������مي وحال��������ة تالعب 
تس��������تحق أن تنظ��������ر وف��������ق أح��������كام امل��������ادة 289 من 
قان��������ون العقوبات وتكون م��������ن اختصاص محكمة 

الجنايات".
وأض��������اف إبراهيم "وإذا لم يك��������ن املحرر صادرا عن 
دائرة األحوال أو أي دائرة أخرى ستنظر الجريمة 
وف��������ق أحكام امل��������ادة 295 م��������ن القان��������ون وتنظر في 

محكمة الجنح".
وأكد إبراهي��������م أن "جريمة أخرى س��������تالحق املتهم 
املزّور عندما يقدم هويته املزّورة إلى جهة ما، وهي 

جريمة استعمال املحرر املزور إضافة تزويره".
وعن العقوبات املترتبة على املخالفني لفت إلى أن 
"أقصى عقوبة لتزوير املحرر الرسمي هي السجن 
م��������دة ال تزيد عن 15 عامًا، ويعاقب بالعقوبة ذاتها 
كل من اس��������تعمل املح��������رر، ومع مالحظ��������ة أن هناك 
ارتباطا بني الجريمتني فأن تنفيذ العقوبة األش��������د 

عند التطبيق".

المواطنون في الخارج خاضعون للقانون
 العراقي حال ارتكابهم جريمة

  

 

وأك��������د نائ��������ب رئي��������س االدعاء 
العام، القاضي ضاري جابر، 
ان "املش��������رع العراقي اخذ في 
قان��������ون العقوب��������ات رق��������م 111 
لس��������نة 1969 بمبدأ شخصية 
القانون الجنائي في املادتني 
)10 و12( منه، فقد عدت املادة 
العاشرة أن كل عراقي يرتكب 
جريمة خارج العراق يخضع 
العقوبات  قان��������ون  لس��������لطان 
العراقي والختصاص محاكم 
الجزاء العراقية إذا كان الفعل 
يع��������د جريمة  ارتكب��������ه  ال��������ذي 

بموجب القانون العراقي".
"القضاء"  إل��������ى  وأك��������د جاب��������ر 
انه "بموجب ذلك س��������يخضع 
الجاني ال��������ذي ارتكب جريمة 
ف��������ي دول��������ة أجنبي��������ة ث��������م عاد 
إلى دولته إل��������ى قانون بالده 

واختصاص محاكمها".
وتش��������ير تلك اإلج��������راءات الى 
خضوع ع��������دد م��������ن القضايا، 

كممارس��������ة البغ��������اء، او تزوير 
ج��������وازات الس��������فر، او العملة، 
او غيره��������ا م��������ن القضايا إلى 
العراق��������ي  القان��������ون  س��������لطة 
وتطبيقاته بالكامل، من دون 

استثناء ألي جهة كانت. 
وأوض��������ح القاض��������ي جابر انه 
"اس��������تنادا لذلك فانه يخضع 
الختصاص قانون العقوبات 
م��������ن  ث��������الث فئ��������ات  العراق��������ي 
يرتكبون  مم��������ن  االش��������خاص 
جرائم خارج العراق، وهؤالء 
االش��������خاص هم: م��������ن يرتكب 
او  جناي��������ة  الع��������راق  خ��������ارج 
جنحة ويشترط فيه ان يكون 
عراقيا وقت ارتكاب الجريمة 
ويرج��������ع في ذلك ال��������ى احكام 
العراقية،  الجنس��������ية  قان��������ون 
وان تك��������ون الجريمة املرتكبة 
تشكل جناية او جنحة طبقا 
العقوب��������ات  قان��������ون  الح��������كام 
وكذل��������ك ان تك��������ون الجريم��������ة 

مم��������ا يعاق��������ب علي��������ه قان��������ون 
الدول��������ة الت��������ي ارتكب��������ت فيها 
س��������واء كانت جناية ام جنحة 
ام حت��������ى مخالف��������ة والش��������رط 
االخير ه��������و ان يعود العراقي 
مرتكب الجريم��������ة الى العراق 

بعد ارتكابه لها".
أما الفئة الثانية فهم بحسب 
جابر "املوظف��������ون او املكلفون 
بخدمة عام��������ة ممن يرتكبون 
جناية او جنحة خارج العراق 
بش��������رط ان يك��������ون موظفا في 
الجمهورية العراقية او قائما 
بخدمة عامة لها بغض النظر 
عن جنسيته، والشرط الثاني 
ان تك��������ون الجريم��������ة تنطب��������ق 
وأح��������كام قان��������ون العقوب��������ات 
العراقي اما جناية او جنحة 
الثال��������ث ان تك��������ون  والش��������رط 
الجريمة ارتكبت أثناء تأدية 

العمل الرسمي او بسببه".
 فيم��������ا ح��������دد الفئ��������ة الثالث��������ة 

ب��"موظفي السلك الدبلوماسي 
العراقي ال��������ذي يرتكب خارج 
جنح��������ة  او  جناي��������ة  الع��������راق 
ويش��������رط فيه ان يكون ارتكب 
الجريم��������ة او الجنح��������ة مم��������ا 
ن��������ص عليه في ه��������ذا القانون 
ما تمتع��������وا بالحصانة التي 
القان��������ون  اياه��������ا  يخوله��������ا 

الدولي العام". 
م��������ن جانب��������ه، ي��������رى القاضي 
سالم روضان املوسوي "عدم 
بنوعي��������ة  التكه��������ن  امكاني��������ة 
يرتكبه��������ا  الت��������ي  الجرائ��������م 
العراقيون في الخارج الن ذلك 
يكون من اختصاص الجهات 
التنفيذية التي تتولى متابعة 

شؤون العراقيني هناك". 
وقال املوسوي في تصريحه 
ال��������ى "القض��������اء" إن "القض��������اء 
العراق��������ي يختص بالنظر في 
الجرائ��������م الت��������ي ترتكب داخل 
ح��������دوده اإلقليمي��������ة أي داخل 

أراض��������ي جمهوري��������ة  ح��������دود 
الجرائم  العراق، ويشمل ذلك 
املياه  ترتك��������ب ضم��������ن  الت��������ي 
اإلقليمي��������ة والفض��������اء الجوي 
جمهوري��������ة  يعل��������و  ال��������ذي 

العراق".
ويكمل "أما بالنسبة للجرائم 
التي تقع في املياه االقليمية 
العراقية او في ميناء عراقي 
او ف��������ي طائ��������رة أجنبي��������ة فان 
يتول��������ى  العراق��������ي  القض��������اء 
النظر في الدع��������وى إذا كانت 
الجريمة تمس امن العراق او 
كان الجان��������ي او املجنى عليه 
عراقيا او طلبت تلك السفينة 
م��������ن  املعون��������ة  الطائ��������رة  او 
ويطلق  العراقي��������ة،  الحكومة 
باالختص��������اص  ذل��������ك  عل��������ى 

اإلقليمي".
خ��������الل  املوس��������وي  وأض��������اف 
حديثه بأن "للقضاء العراقي 
نظ��������ر  ف��������ي  االختص��������اص 

تق��������ع خارج  الت��������ي  الجرائ��������م 
الع��������راق، ف��������ي ح��������ال اذا كانت 
الجريم��������ة تمس ام��������ن الدولة 
الداخلي او الخارجي او ضد 
نظ��������ام الحكم فيه��������ا او تمس 
الرس��������مية، ويسمى  وثائقها 
هذا النوع م��������ن االختصاص 
فيما  العيني،  باالختصاص 
الجنائي  القانون  اسماه فقه 

باالختصاص الوقائي".
مرتك��������ب  كان  "اذا  ويضي��������ف 
الجريمة عراقيا خارج البالد، 
فانه يخضع ألح��������كام قانون 
ويتولى  العراقي  العقوب��������ات 
القض��������اء العراق��������ي محاكمته 
ه��������ذا االختصاص  ويس��������مى 

باالختصاص الشخصي".
وبش��������أن االفالت من العقوبة 
ف��������ي ح��������ال ارت��������كاب الجريمة 
في الخ��������ارج وعاد املجرم الى 
بالده قبل الحك��������م عليه، افاد 
يوج��������د  "ال  بأن��������ه  املوس��������وي 
ف��������ي القان��������ون العراق��������ي مبدأ 
تق��������ادم الجريم��������ة او الدعوى 
الجنائي��������ة ويبق��������ى مرتكبها 
خاضع��������ا للمحاكمة متى ما 
تم القبض عليه، وانما تسقط 
في ع��������دة حاالت منها صدور 
العفو العام او بموت املتهم، 
باستثناء حاالت وردت على 
سبيل الحصر في املادة )14( 
العقوب��������ات وفي  قان��������ون  من 
الح��������االت االتي��������ة: اذا كان قد 
صدر حكم نهائي من محكمة 
ت��������ه او بادانته  اجنبي��������ة ببراء
واس��������توفى عقوبته كاملة او 
العقوبة  او  الدع��������وى  كان��������ت 
املحكوم بها قد س��������قطت عنه 

قانونا".
ان��������ه "اذا كانت  ال��������ى  وخلص 
العقوبة املحكوم بها لم تنفذ 
كاملة او كان الحكم بالبراءة 
صادرا في جريم��������ة مما ذكر 
وكان  و12   9 املادت��������ني  ف��������ي 
مبني��������ا عل��������ى ان قان��������ون ذلك 
البل��������د ال يعاق��������ب عليها جاز 
اجراء التعقيب��������ات القانونية 
ض��������د املته��������م ام��������ام محاك��������م 

العراق".

 بغداد / سحر حسين

يخضع العراقيون 
املقيمون في 

الخارج، إلجراءات 
وتطبيقات القانون 
العراقي وعقوباته، 

سواء كانوا 
مواطنني عاديني، 

ام دبلوماسيني، 
ام جهات اخرى، 

ارتكبوا جناية او 
جنحة مما نص عليه 

هذا القانون ما لم 
يتمتعوا بالحصانة 
التي يخولهم إياها 

القانون الدولي العام.

بغداد/ إيناس جبار

يق��������ع على عات��������ق محاك��������م البداءة 
الط��������الق  ق��������رارات  تنفي��������ذ  نظ��������ر 
ومتعلقاته��������ا الص��������ادرة من الدول 
األجنبية، وتنظ��������ر محاكم البداءة 
ف��������ي وقائع تحقق الط��������الق أوال ثم 

تبدأ إجراءات التنفيذ. 
او  التفري��������ق  ح��������االت  وتزاي��������دت 
تصدي��������ق الطالق ف��������ي الخارج في 
الس��������نوات األخي��������رة ج��������راء تنامي 
ح��������االت الهجرة والنزوح بس��������بب 
الح��������روب وم��������ا تم��������ر ب��������ه الب��������الد، 
وأصب��������ح ورود ح��������االت ط��������الق أو 
تنفيذ أح��������كام متعلق��������ة بذلك أمرا 

مكررَا.
جاس��������م  احم��������د  القاض��������ي  يق��������ول 
الس��������اعدي قاضي محكم��������ة بداءة 
الكرادة "تصل إلى املحاكم العديد 
م��������ن الق��������رارات لحاالت ط��������الق في 
ال��������دول األجنبية خالل الس��������نوات 
األخي��������رة"، الفت��������ا إل��������ى أن "اغل��������ب 
الق��������رارات التي عملن��������ا عليها هي 
قضاي��������ا التفريق ولي��������س تصديق 

طالق".
ه��������ذه  الب��������داءة  محاك��������م  وتنظ��������ر 
الدع��������اوى باعتبارها قرارا أجنبيًا 
األحكام  تنفي��������ذ  قان��������ون  بحس��������ب 
األجنبية رقم 30 لسنة 1928، وفي 
نموذج ألح��������د القرارات التي قامت 
بنقضها ب��������داءة الكرادة كما يقول 
الساعدي إلى "القضاء" إن "دعوى 
وردت من والية ميشغان األميركية 

ع��������ن قرار ط��������الق بني رج��������ل وامرأة 
كونه  املحكمة  ونقضت��������ه  عراقيني 
ال يع��������د طالقا وفق أح��������كام قانون 

األحوال الشخصية العراقي".
وأضاف الساعدي إن "في مثل هكذا 
أح��������وال فاملحكمة تنظ��������ر وتتحقق 
م��������ن الط��������الق إذا م��������ا كان ق��������د وقع 
فعال أم ال كما نص قانون األحوال 

الشخصية العراقي النافذ".
ويؤكد أن��������ه "في القرارات األجنبية 
ف��������أن الحكم يتعرض إلى مقتنيات 
الزوج والزوج��������ة واألطفال وإقامة 
التفاصيل  م��������ن  األطف��������ال وغيرها 
املوجودة في تلك الدولة في دعوى 
واح��������دة وه��������ذا غي��������ر موج��������ود في 
قوانني محاكمن��������ا، وحتى تصبح 
ه��������ذه الوقائ��������ع مطابق��������ة ألح��������كام 
القان��������ون لدين��������ا يج��������ب أن ننظ��������ر 
الطالق إن كان قد وقع بالش��������رائط 

املوجبة".
ويلف��������ت القاض��������ي الس��������اعدي إلى 
أن "القوان��������ني في الخارج مش��������ددة 
ج��������دا والكثي��������ر من األحي��������ان يفقد 
محضوني��������ة  واألمه��������ات  اآلب��������اء 
أبنائه��������م ويودع األطف��������ال في دور 
لحضانته��������م"، مستش��������هدا بأح��������د 
الق��������رارات من "محكمة األس��������رة في 
ميشيغان التي تطرقت مع الطالق 
إل��������ى حضان��������ة االطف��������ال والتأمني 
الصحي واإلنفاق األسري للقاصر 
املع��������اش  الضريب��������ي  واإلعف��������اء 
والتأم��������ني وه��������ذا وارد في األحكام 

الص��������ادرة من الدول األخرى، وهي 
تختل��������ف عن ما معم��������ول به لدينا 
فاملحاك��������م العراقية وف��������ق القانون 
تنظر قرار الطالق أما الحضانة أو 

النفقة كل في دعوى منفصلة".
ويلفت إلى أن��������ه "في حاالت يأتي 
ال��������زوج مدعي��������ا بأن��������ه ل��������م يطلق 
الزوج��������ة بل خض��������ع لقوانني تلك 
البالد املقيمني به وهي ش��������رعا ال 
تزال زوجته ولم يتلفظ بالطالق، 
ف��������ي ه��������ذه الحالة تك��������ون القضية 
مح��������ل نزاع ويقدم به��������ا دفوع في 

هذا الباب تحديدا".
وفي ج��������واب ع��������ن س��������ؤال يتعلق 
م��������ع  املحكم��������ة  تعام��������ل  بكيفي��������ة 
ق��������رارات الط��������الق الص��������ادرة م��������ن 
ان  يجي��������ب  األجنبي��������ة  الب��������الد 
"القان��������ون العراقي ع��������رف الطالق 
 نصوص��������ه وكيفية التعامل 

ّ
وبني

مع بياناته فيجب ان تتوفر هذه 
الشروط والنصوص إلثباته، فال 
يعد طالقا ما لم تتوفر الشروط، 
ويج��������ب أن تق��������ام دع��������وى جديدة 
إذا ل��������م ترها املحكمة مس��������توفية 

للشروط كدعوى اعتيادية".
ويش��������ير القاض��������ي ال��������ى ان "ه��������ذه 
اآلون��������ة  ف��������ي  كث��������رت  املواضي��������ع 
األخيرة بعد أن كانت نادرة، لهذا 
الب��������د من وج��������ود منه��������ج أو مبدأ 
ومحكم��������ة التميي��������ز ربم��������ا تبدي 
رأيها باملس��������ائل املستحدثة وفق 

النصوص القانونية".

وعم��������ا إذا تحتاج ه��������ذه القضية 
ي��������رى  جدي��������دة  تش��������ريعات  إل��������ى 
الس��������اعدي أن "ه��������ذه الح��������االت ال 
تحتاج الى تشريع قوانني جديدة 
فالنص��������وص املوج��������ودة تغط��������ي 
الحال��������ة مع مراعاة انه باملس��������ائل 
الت��������ي تس��������تحدث حديث��������ا بمرور 
تس��������توجب  ربم��������ا  التطبيق��������ات 
تش��������ريعات قانونية جديدة وإذا 
وجد فراغ تش��������ريعي الى قوانني 
فال بد م��������ن ذلك، اما ف��������ي الوضع 
مغطي��������ة  نصوصن��������ا  الحال��������ي 

للحاالت".
وعن تنفي��������ذ هذه األح��������كام يقول 
القاضي جاس��������م حسني الغريري 
في حديث إلى "القضاء" ان "محكمة 
البداءة تنظر وف��������ق اختصاصها 
الحك��������م األجنب��������ي وفق��������ا  تنفي��������ذ 
لقانون تنفي��������ذ األحكام األجنبية 

رقم 30 لسنة  1928". 
ويضي��������ف الغري��������ري ان "محكم��������ة 
الب��������داءة تنظ��������ر في تل��������ك األحكام 
الت��������ي غالبا م��������ا تتعل��������ق بدين أو 
مبل��������غ مال��������ي أو تعوي��������ض بع��������د 

قضايا الطالق".
وتاب��������ع "بعد أن تتحق��������ق املحكمة 
من هذه اإلجراءات تصدر حكمها 
بتنفي��������ذ القرار األجنب��������ي ويكون 
قاب��������ال لالعت��������راض والتمييز بعد 
اكتس��������ابه الدرج��������ة القطعي��������ة ث��������م 
يرسل إلى دائرة التنفيذ املختصة 

لغرض تنفيذه".

انفصال األزواج يف املهجر يلقي بثقله على حماكم البداءة

حاالت طالق المهاجرين تفتقر إلى الشروط 
الشرعية في البالد

الرياضيون ومتطوعو األمن أكثر 
من يتالعبون باألعمار

■ قانون العقوبات العراقي يشمل مرتكبي الجرائم في المهجر



جناة بال عقاب

قضية
للمناقشة

أخريات صيف عام 1981 كنا ال نزال نتمسك بالطقس العراقي في النوم ليال 
على س��������طح دارنا متمتعني بنسيم الليل العليل، فجأة استيقظت فزعا على 
كم هائل من اطالق النار، اسرعت بإيقاظ زوجتي وأطفالي، وعدنا الى غرفنا 

لنكمل نومنا القلق، فقد كان الرصاص ال يزال ينهمر. 
علمت صباحا ان تلك االطالقات العشوائية كانت )احتفال( البعض باغتيال 

الرئيس املصري )محمد أنور السادات(. 
كنا قد تركنا افرشتنا في سطح الدار، فصعدت الى السطح ألجمع تلك االفرشة 
حماية لها من شمس النهار، فإذا بي أجد )رصاصة بندقية كالشنكوف( قد 
اخترقت وسادة ابنتي البكر )زينب(، فحمدت الله على سالمتها، فلو لم أبادر 
بإيقاظهم، ليتركوا الس��������طح، وينزلوا الى غرفه��������م، لكانت ابنتي ضحية ذلك 

االطالق العشوائي للنار. 
صباح اليوم نفسه وصلت الى مقر عملي في محكمة تحقيق الكاظمية حيث 
كنت اعمل قاضيا للتحقيق، وقد اخذت الدعاوى تصل إلى مكتبي من مراكز 
الش��������رطة، فماذا وجدت فيها ؟ وجدت اكثر من ثالثني إخبارا عن حوادث قتل 
واصاب��������ات، كانت كلها نتيجة ذلك االطالق العش��������وائي الذي جرى في الليلة 
الفائتة، وكان من بني ضحاياه زوارا جاؤوا للصالة و للزيارة ملرقدي االمامني 
)موس��������ى بن جعفر( و )محمد بن علي الرضا( عليهما السالم، فسقطوا بني 
قتي��������ل وجريح، والنتيجة كان الفاعل في كل تلك الدعاوى )مجهوال(، فراحت 
تلك الدماء هدرا بال حساب او عقاب، كما هي العادة في امثال هذه الحوادث. 
ومازلت الى اليوم اضرب مثال في لقاءاتي، ومحاضراتي بذلك الش��������اب الذي 
ح��������ول عرس أخيه الى مأتم، فبدال من أن ينش��������ر الفرحة، قتل أخيه )العريس( 
وصديق��������ا له، إذ لم يجد وس��������يلة للمش��������اركة بذل��������ك الفرح، إال تل��������ك البندقية 

اللعينة! 
كثيرة هي الحوادث، وكثيرة هي املآسي، التي خلفتها وتخلفها تلك االطالقات 
التائهة التي تحصد االرواح، والنتيجة، موت مجاني. والجاني، إن لم يعرف، 

وبقي مجهوال، فهو جان بال عقاب.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذه الجريمة من الجرائم غير العمدية اي من 
جرائم الخطأ؟ ال ارى ذلك، والقضاء ال يرى ذلك ايضا! فالجرائم غير العمدية 
هي تلك الجرائم التي تقع نتيجة خطأ الفاعل س��������واء كان ذلك الخطأ إهماال، 
او رعون��������ة، او عدم انتباه، او عدم احتياط، او عدم مراعاته القوانني واألنظمة 
واألوام��������ر. فهل الفاعل في ه��������ذه الجريمة كان في مثل اح��������دى تلك الحاالت ؟ 
الجواب على وفق رأيي ورأي القضاء أيضا لم يكن كذلك ! بل كان الفاعل يمتلك 
اإلرادة، فهو يريد الفعل، اال انه لم يكن يريد النتيجة، اال انه كان قد توقع نتائج 
اجرامية لفعله فأقدم عليه قابال بحدوث تلك النتائج ! وعليه ان يقبل في هذه 

الحال بما يفرضه القانون عليه! فاذن انها جريمة عمدية ! 
فالفاعل يرى حشدا من الناس فرحني في عرس، او مناسبة سعيدة اخرى، او 
يرى حشدا حزينا مشاركا في توديع احد اعزائهم، فيطلق النار )كما يقال في 
الهواء( بزعم مشاركتهم مناسبتهم فيموت من يموت، او يصاب من يصاب. 
فهو قد توقع )والش��������ك( نتائج فعله، وقبل املخاطرة بامكانية قتل، او اصابة 
واحد او أكثر ممن احتش��������دوا محتفلني بتلك املناس��������بة. فهو يكون )والشك( 
مسؤوال عن جريمة القتل العمد في حالة املوت، او الشروع بالقتل العمد في 

حالة االصابة وعلى حسب االحوال. 
لقد حس��������مت اعلى هيئة قضائية في العراق )الهيئة املوسعة الجزائية ( في 
)محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة( االمر، فقضت بقراره��������ا ذي الرقم 520/الهيئة 
املوس��������عة الجزائية/2017 الصادر بتاري��������خ 2017/4/27 بأن من )قام باطالق 
النار وسط جمع من املواطنني قابال املخاطرة بإمكانية قتل او اصابة احدهم 
متوقع��������ا نتائج فعله وقبل املخاطرة مما يجعله مس��������ؤوال عن جريمة القتل 
العمد عند موت املصاب او مس��������ؤوال عن جريمة الش��������روع بالقتل العمد عند 

االصابة على حسب االحوال(.
ه��������ذا كله ان توصل التحقيق للفاعل، وهذا نادرا ما يحدث، إذ كثيرا ما يكون 

الفاعل مجهوال، فنكون أمام جان بال عقاب. 

وقاد عم��������ل مخابرات��������ي عراقي إلى 
الظف��������ر بزي��������اد ال��������ذي كان يقبع في 
الس��������جون اللبناني��������ة بع��������د أن وقع 
ف��������ي قبض��������ة كم��������ني نصب ل��������ه عن 
طريق إحدى الس��������فارات في لبنان، 
بعد طلبه لج��������وءًا إلى دولة أوربية 
وإيهامه بحص��������ول موافقة اللجوء 
ليتم القب��������ض عليه، وُيعاد بجهود 

كبيرة إلى الجانب العراقي. 
ويقول زياد املعروف إعالميًا بلقب 
)أمير كيمياوي داعش( في مقابلة 
مع "القضاء" انه القي القبض عليه 
بعد خروجه م��������ن العراق في مطار 
دمش��������ق ع��������ام 2014 بع��������د دخول��������ه 
مباش��������رة إلى العاصمة الس��������ورية، 
مبينا أن الس��������لطات العراقية هناك 
حققت مع��������ه وطلبت منه معلومات 
ع��������ن األش��������خاص املتعاون��������ني معه 
عندما كان موجودا في الس��������جون 
السورية قبل أن يطلق سراحه بعد 

7 أشهر.
وبالعودة إلى نش��������اطاته اإلرهابية 
ف��������ي الع��������راق، يضي��������ف أن داره في 
غرب��������ي  الصال��������ح  عل��������ي  منطق��������ة 
العاصم��������ة كانت عبارة عن ورش��������ة 
عم��������ل كبي��������رة لصناع��������ة األس��������لحة 
واملتفجرات يساعده فيها مجموعة 

من األشخاص.
القضائية  التحقيق��������ات  وتتح��������دث 
ع��������ن أن داره م��������ن املعام��������ل الكبيرة 
الت��������ي كان��������ت تس��������تقطب جماعات 
املتفج��������رات  لصناع��������ة  إرهابي��������ة 
وعملي��������ات التفخي��������خ، إذ بع��������د أن 
ُيلق��������ى القب��������ض عل��������ى كثي��������ر منهم 
يش��������يرون باالعترافات إلى ورش��������ة 

في بيت "زياد" تحوي مواد س��������امة 
وغاز الكلور تس��������تخدم في صناعة 

متفجرات.
ويكمل املتهم زياد انه قام بصناعة 
 20 إل��������ى  م��������داه  يص��������ل  ص��������اروخ 
كيلومترا، وقال "فكرنا في ذلك بعد 
أن وجدنا أن س��������الح الكالشنكوف 
لن يجدي نفعا ويجب التوجه الى 
أس��������لحة أكث��������ر فتكا وق��������وة"، مبينا 

"انه ت��������م إلقاء الص��������اروخ لالختبار 
ف��������ي م��������زارع قريبة م��������ن منطقة أبو 

غريب".
ويتحدث زياد ط��������ارق الذي يواجه 
تهم��������ا باإلرهاب "بأنه من املفترض 
ان يحصل على ب��������راءة اختراع عن 
هذا الصاروخ ألن الوقود املستعمل 
فيها ي��������وازي الخلطات األميركية"، 
فض��������ال ع��������ن إجرائ��������ه العدي��������د م��������ن 
البح��������وث وتطوي��������ره غ��������از الخردل 
لصناع��������ة أس��������لحة كيمائي��������ة، كما 
يفي��������د، لكنه يذك��������ر أن القبض عليه 

حال دون أن يكتمل مشروعه.
ويوض��������ح املته��������م "قمت بسلس��������لة 
اختب��������ارات لتطوي��������ر غ��������از الخردل 
تك��������ون  الت��������ي  امل��������واد  م��������ن  وه��������و 
م��������ن املتفج��������رات لصناع��������ة  ا  ج��������زء
العبوات الناس��������فة وخلطة صناعة 

الصواريخ".
ولفت إلى شغفه بالعلوم الطبيعية 
وامتالك��������ه بحوثًا كثيرة عن الطاقة 
البديلة ونيته الذهاب إلى الواليات 

املتحدة األميركية في تس��������عينيات 
بحوث��������ه  إلكم��������ال  املاض��������ي  الق��������رن 
املتوترة  العالقات  لكن  ودراس��������اته 

بني البلدين منعته عن ذلك.
وبني أن "انتشار األسلحة بعد عام 
2003 ووجودها في كل مكان جعل 
من عملية اقتنائها سهلة للجميع 
س��������واء كان��������ت أس��������لحة خفيف��������ة أم 
مواد س��������امة من املمكن استعمالها 

وتطويرها".
وأف��������اد بأن��������ه تع��������اون مع خمس��������ة 
أش��������خاص فق��������ط دون االنتماء إلى 
اح��������د ف��������ي بداي��������ة توجهه��������م لتل��������ك 
األعمال وبع��������د مقتلهم جميعا في 
عمليات قاموا به��������ا قرر االنضمام 

إلى جماعات إرهابية مسلحة.
وأخذ طارق -كما يروي- يعمل على 
خطني متوازيني األول هو صناعة 
صاروخ وهو تقليد لصاروخ القسام 
ال��������ذي يس��������تخدمه الفلس��������طينيون 
ملقاتلة اإلس��������رائيليني، كم��������ا يعبر، 
والثاني التجربة األرضية لصناعة 

الوق��������ود من خلطة الس��������كر ونترات 
البوتاس��������يوم والتي ت��������م تطويرها 

لصناعة املتفجرات".
وع��������ن املصادر التي يس��������تقي منها 
املعلوم��������ات، أكد أن بحثه املتواصل 
على املواقع االلكترونية األميركية 
جعله يجد خلطات متنوعة تتكون 
من مواد يمكن اقتناؤها وموجودة 
في األس��������واق بكثرة نتيجة س��������رقة 
املخ��������ازن الحكومية بع��������د 2003، إذ 
الغازات  بإمكاني��������ة صناع��������ة  عل��������م 
املس��������يلة للدموع وامل��������واد املتفجرة 
األخ��������رى وأج��������رى مجموع��������ة م��������ن 

البحوث بهذا الشأن.
واس��������تدرك "إال أن غ��������از الخردل هو 
ما لفت نظري فاكتش��������فت إمكانية 
صنعه بعد االستعانة بتلك املواقع 
واتخ��������اذ مجموعة م��������ن اإلجراءات، 
واكتش��������فت بعد ذلك أن تلك املواقع 
تحرفني بالجانب الخطأ وال تعّلم 
شيئًا فاس��������تعنت بجهدي الخاص 

وعملت على تطويره".
اختراعات��������ه  اغل��������ب  أن  وأوض��������ح 
وتجارب��������ه كان��������ت لتنظي��������م كتائب 
ثورة العشرين الذي انضم إليه بعد 
أن تم إقناعه من قبل مهندس زميل 
له بان ذلك التنظيم س��������يوفر له كل 

املستلزمات النجاز مشاريعه.
وعودة إلى تجربة الصاروخ يتابع 
أن "مشروع الصاروخ قد نجح وتم 
إطالقه على مس��������افة 20 كيلومترا، 
بع��������د نج��������اح خلط��������ة وقودي��������ة من 
اختب��������ارات متع��������ددة، بينم��������ا غ��������از 
الخ��������ردل ق��������د وص��������ل تطوي��������ره إلى 
مراح��������ل متقدم��������ة وتوقف بس��������بب 
انش��������غالي وقراري ت��������رك العمل مع 

كتائب ثورة العشرين آنذاك".
وبحسب املتهم زياد فأن السلطات 
اللبنانية طلبت منه الخلطات التي 
توصل لها ف��������ي صناعة الصاروخ 
وتطوير غ��������از الخردل إال انه رفض 
ذل��������ك بحج��������ة ان��������ه يريد تس��������ليمها 

للقوات العراقية.
ودونت محكم��������ة التحقيق املركزية 
به��������ذه  بقيام��������ه  واعت��������رف  أقوال��������ه 
األعمال كافة وتمت مطابقة أقواله 
مع عدد من أعوان��������ه الذين تم إلقاء 

القبض عليهم في فترات سابقة.

عمل خمابراتي ساهم بالقبض على اإلرهابي يف لبنان

طّور غاز اخلردل والكلور إىل أدوات موت.. وبحث عن براءة اخرتاع !

أمير كيمياوي داعش لـ"القضاء": اختبرت 
صاروخا في أبي غريب

بغداد/ عدنان صبيح

يجلس زياد طارق خلف القضبان في محكمة التحقيق املركزية 
مواجهًا تهمًا إرهابية بصناعة وتوريد صاروخ وأسلحة 
كيمياوية إلى املجاميع اإلرهابية في البالد، وفي مقابلة 

موّسعة مع "القضاء" يتحّدث اإلرهابي الذي يحمل عقلية 
خطيرة عن كيفية انضمامه للجماعات املسلحة بعد 2003 
ومنها كتائب ثورة العشرين وصناعته صاروخا وتطوير 

غازات كيميائية إلى أسلحة فتاكة.

 فتحي الجواري■ مواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات
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بغداد/ حيدر زوير

ص��������ار الحدي��������ث ع��������ن الس��������لطة 
الرابع��������ة يتجاوز ه��������ذا العنوان 
ويرتق��������ي للحدي��������ث ع��������ن القوة 
األول��������ى كم��������ا ذه��������ب الكثير من 
منظ��������ري اإلعالم، ملا لإلعالم من 
دور كبي��������ر في الحياة وصناعة 

الرأي.
 وباالس��������تناد إلى مقولة حرية 
اإلع��������الم الت��������ي تتضمنها أغلب 
الدساتير ومنها العراقي ذهبت 
وس��������ائل اإلع��������الم ف��������ي اإلث��������ارة 
اإلعالمية إل��������ى مديات متقدمة، 
إال أن هذه اإلثارة مثلما حققت 
تقدما وتط��������ورا في أثر اإلعالم، 
مختلفة،  بمش��������كالت  تس��������ببت 
وم��������ن أجل هذا ش��������رعت قوانني 
معني��������ة  مؤسس��������ات  وأنش��������أت 

بتنظيم قطاع اإلعالم.
وأث��������ار موضوع حري��������ة اإلعالم 
وح��������دوده جدال متع��������ددا وعلى 
مستويات مختلفة، فكيف ينظر 
القضاء إلى مسؤوليات اإلعالم 
وفق منظورهم القانوني؟ و ما 
هي التصورات التي يضعونها 
الحري��������ة  صيان��������ة  أج��������ل  م��������ن 
االس��������تعمال  م��������ن  اإلعالمي��������ة 
الس��������لبي؟ وأي��������ن تنتهي حدود 

الحري��������ة اإلعالمي��������ة؟ و م��������ا هي 
املس��������ؤولية الجزائية في النشر 
واإلع��������الم؟ وما هي الصعوبات 
ف��������ي  القض��������اة  تواج��������ه  الت��������ي 

القضايا من هذا النوع؟
ع��������ن ذلك يق��������ول القاض��������ي عبد 
متح��������دث  بيرق��������دار  الس��������تار 
إن  األعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س 
وقب��������ل  اإلع��������الم  "مس��������ؤولية 
التش��������ريعات  وف��������ق  نتكل��������م  أن 
مس��������ؤولية  ه��������ي  والقوان��������ني، 
فاإلع��������الم  أخالقي��������ة ووطني��������ة، 
يتحل��������ى  أن  يج��������ب  املس��������ؤول 
بروح املواطنة والشجاعة معًا، 
ويبتعد عن اإلثارة على حساب 
أمن املجتمع من أجل مكاس��������ب 

مادية أو حزبية".
وأضاف بيرقدار "إذا ما تمسك 
الس��������لوك  بقواع��������د  الصحف��������ي 
وخاص��������ة  للصحاف��������ة  املهن��������ي 
الدولي  الستة لإلتحاد  املبادئ 
للصحاف��������ة فال أعتقد س��������تكون 
هنالك مش��������كلة م��������ع القضاء أو 

مع غيره".
التش��������ريعية  املنظوم��������ة  وع��������ن 
العم��������ل  بتنظي��������م  الخاص��������ة 
اإلعالم��������ي يرى بيرق��������دار أن "ما 
يميز املشرع العراقي أنه وضع 
باملرونة متوقعا  قوانني تتسم 
التطور املس��������تمر لإلعالم، و لم 
يقتص��������ر ه��������ذا عل��������ى الصحافة 
الورقي��������ة؛ لذا نج��������ده نص على 
العالني��������ة بص��������ورة مطلق��������ة أيا 

كان��������ت الوس��������يلة املس��������تخدمة، 
فالعالنية ركن أساس��������ي ومهم 
م��������ن أركان جرائ��������م الصحافة ال 

تتم اال بها". 
وبخصوص اإلعالم االلكتروني 
وما ينشر على مواقع التواصل 
االجتماعي ذهب إلى أن "اإلعالم 
االلكترون��������ي بأنواعه كافة يعد 
وس��������يلة م��������ن وس��������ائل العالنية 
ولذا يسري عليه ما يسري على 
االخرى سواء  االعالم  وس��������ائل 

كان الناشر صحفيا أم ال".
الش��������خصي  تص��������وره  وع��������ن 
بتجرب��������ة اإلعالم العراقي أجاب 
بيرقدار "اإلعالم في العراق على 
األغلب م��������ا زال ي��������دور في ركب 
األحزاب وأصحاب األموال ولم 
ينل حريته بش��������كل كامل، ليس 
بس��������بب القوانني وإنما السبب 
ه��������م اإلعالمي��������ون أنفس��������هم ما 
زالوا يفضل��������ون العمل في ركب 
اآلخرين، وأعتق��������د أنه ال يوجد 
في الع��������راق حتى الي��������وم إعالم 

مستقل بتقديري الشخصي". 
الجزائ��������ي  البع��������د  بش��������أن  أم��������ا 
واالع��������الم  النش��������ر  لقضاي��������ا 
يواجه��������ا  الت��������ي  والصعوب��������ات 
القضاة في هذه القضايا فيقول 
القاض��������ي راض��������ي الفرطوس��������ي 
املخت��������ص بنظر ه��������ذه القضايا 
إن "املس��������ؤولية الجزائية بشكل 
عام يقصد به��������ا املؤاخذة التي 
نتيج��������ة  الش��������خص  يتحمله��������ا 

ألفعال��������ه أو أفع��������ال ألش��������خاص 
مسؤول عنهم".

وعن تعريف الجريمة في النشر 
واإلعالم أفاد الفرطوس��������ي بأن 
"الجريمة بشكل عام هي سلوك 
نات��������ج ع��������ن إرادة آثم��������ة يرصد 
له��������ا القانون عقوب��������ة أو تدبيرا 
احترازيا و من الخطأ النظر الى 
الجرائ��������م التي ترتك��������ب بإحدى 
وسائل العالنية على أنها نوع 
خاص من الجرائم لوجود األثر 
الكبي��������ر الذي تحدث��������ه العالنية 
في نفوس القراء والضرر الذي 

يصيب املجنى عليه". 
وع��������ن طبيعة ه��������ذا الن��������وع من 
القاض��������ي  أض��������اف  الجرائ��������م 
الفرطوسي : " هنالك صعوبات 
املس��������ؤولية  تنظي��������م  تواج��������ه 
ع��������دد  كث��������رة  وه��������ي  الجزائي��������ة 
املتداخل��������ني ف��������ي إعداد ونش��������ر 
املطب��������وع، وثانيه��������ا وه��������و م��������ا 
يع��������رف بنظام الال إس��������مية في 
الكتاب ويقصد به ان الصحيفة 
تك��������ون ح��������رة في نش��������ر مقال او 

خبر بدون تعيني كاتبه".
ب��������إن  الفرطوس��������ي  واسترس��������ل 
الثالثة هي س��������رية  الصعوب��������ة 
التحري��������ر ويقص��������د بذلك أن من 
ح��������ق الصحف ممثلة برؤس��������اء 
تحريره��������ا ع��������دم الكش��������ف ع��������ن 
مصادر األخبار التي تنش��������رها 
و يعد س��������ر التحرير أمرا الزما 

لتأكيد حرية الصحفي".

كل "وسائل العالنية" مسؤولة أمام 
القضاء بضمنها التواصل االجتماعي

"سرية التحرير" و"الال إسمّية" تعرقل معرفة الصحفي اخملالف

المحتالون يبتكرون أساليب جديدة النتحال 
الشخصيات.. والصفات العسكرية في الواجهة

بغداد/ محمد سامي

ح��������ذر قضاة م��������ن ظاهرة انتح��������ال الصفة 
وانتش��������ارها بصورة كبيرة، وفيما ذكروا 
بانتح��������ال  تتعل��������ق  القضاي��������ا  أغل��������ب  أن 
الصفات العس��������كرية، تح��������ّدث القضاة عن 
أس��������اليب ال تخل��������و من الغراب��������ة يبتدعها 
املنتحلون لتنفيذ جرائم ابتزاز لتحصيل 

األموال.
وق��������ال قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق البياع 
إحس��������ان مجيد "انتش��������رت بصورة كبيرة 
الفت��������رة األخي��������رة ظاه��������رة انتح��������ال  ف��������ي 
الصفة والس��������بب جهل بع��������ض املواطنني 
وتصديقه��������م للمحتالني م��������ن دون البحث 

عن إثباتات مناصبهم أو أعمالهم".
وأض��������اف مجيد إلى "القض��������اء" أن "الجرأة 
وصلت ببع��������ض املنتحلني إل��������ى الدخول 
ف��������ي مؤسس��������ات رس��������مية لقض��������اء أعمال 
وتعيينات والحصول على مكاس��������ب دون 

أن يتم كشفهم".
وعن إجراءات القضاء تجاه هذه الظاهرة 
أكد أن "اآللية الت��������ي يعتمدها القضاة في 
تلك القضايا تعتمد على شكاوى وإفادات 
الضحاي��������ا وم��������ا يمتلكونه م��������ن إثباتات 
ودالئل، وغالبا ما يتم التفضيل في إلقاء 

اقبض عليهم في الجرم املشهود".
وأفاد مجيد ب��������أن "أغلب دعاوى االنتحال 
تط��������ول الصفات العس��������كرية م��������ن ضباط 
ومراتب، أما الطريقة فهي تزوير الباجات 

وارتداء الزي العسكري وحمل السالح". 
وأوضح مجيد "ان محكمة تحقيق البياع 
أحالت ثالث حاالت ملنتحلني إلى محكمة 
الجنايات، وفق القرار 160 لعام 1983، في 

دعوات متفرقة".
وبني قاضي أول محكم��������ة تحقيق البياع 
أن "انتح��������ال الصف��������ة ه��������و نوع م��������ن انواع 
االحتي��������ال لك��������ن املش��������رع العراق��������ي خصه 
بالقرار 160 لسنة 1983، وعاقب بالسجن 
10 س��������نوات كل م��������ن انتح��������ل وظيف��������ة من 
الوظائ��������ف العامة، او م��������ن وظائف القوات 
األمنية او االستخبارية او تدخل فيها او 
اجرى عمال من أعمالها او من مقتضياتها 
بغي��������ر حق وذل��������ك دون صفة رس��������مية من 

الجهات املختصة".
ويكش��������ف مجيد عن "طرق غريبة يتبعها 
املحتالون منها تقليد األصوات لصاحب 
الصفة م��������ن خالل الهاتف، ألجل تمش��������ية 
أغ��������راض معين��������ة م��������ن دوائ��������ر رس��������مية أو 

اكتساب مادي من املواطنني".
وذك��������ر مجي��������د أن "املنتحل قد يس��������تهدف 
صفة شخصية معينة، أو ينتحل وظيفة 
واألخي��������ر غالب��������ا م��������ا يط��������ول األصن��������اف 
العس��������كرية ويك��������ون م��������ن خ��������الل ارت��������داء 
املالبس والرتب ثم التحدث باسم الصفة 
والتعامل مع املواطنني واملؤسسات على 

أساسها".
وأك��������د أن "هن��������اك الكثي��������ر م��������ن القضاي��������ا 
املهمة التي وردت إل��������ى محكمة التحقيق 
إحداه��������ا تتعل��������ق بمنتحل صف��������ة مفتش 
في هيئ��������ة النزاهة وابت��������زازه ملوظفني في 
دوائ��������ر الدولة، وآخر منتحل صفة ضابط 
في رئاس��������ة ال��������وزراء ق��������ام باالحتيال على 
املواطنني بحجة حصولهم على تعيينات 

مقابل حصوله على أموال".
ويعزو مجيد انتش��������ار ه��������ذه الظاهرة إلى 
"غياب الوعي لدى الكثير من الناس ممن 

يصدقون هؤالء واالس��������تجابة لطلباتهم 
غير املشروعة".

ويش��������ارك قاض��������ي تحقيق الكرخ وس��������ام 
أمني ما ذهب إليه مجيد بانتشار قضايا 
االنتحال الس��������يما لصفات ضباط األمن، 
مبين��������ا انه تم كش��������ف غالبيتها عن طريق 

فحص الباجات ومعرفة مصدرها".
وع��������ن عقوب��������ة ه��������ؤالء أض��������اف أم��������ني إلى 
"القض��������اء" ان "القان��������ون العراقي قد ش��������دد 
العقوبة في القرار 160 لسنة 1983 ألهمية 
تلك القضايا ومستوى الضرر الذي تمثله 

على املؤسسات الحكومية واملواطنني".
وع��������ن أبرز القضايا الت��������ي واجهته قال إن 
"إح��������دى القصص الغريبة التي وردت إلى 
املحكم��������ة أن ش��������خصا أقدم عل��������ى انتحال 
صف��������ة طبي��������ب رئي��������س الجمهوري��������ة ث��������م 
الق��������ي القب��������ض عليه بعد كم��������ني نصب له 
بمس��������اعدة احد الضحاي��������ا" ، الفتا إلى أن 
"املته��������م اعترف باالحتيال عل��������ى أكثر من 
30 ش��������خصًا وتحصل عل��������ى مبالغ كبيرة 
بآالف ال��������دوالرات وكذلك فاز بالعديد من 

االستثمارات من مؤسسات الدولة".".
وبخص��������وص هذه القضي��������ة أكمل أن "هذا 
املحتال ل��������م يقف عند هذا الح��������د بل اقنع 
زوجت��������ه وأهله��������ا بعمله كطبي��������ب لرئيس 
الجمهوري��������ة ملدة طويلة، لتكتش��������ف فيما 

بعد طالبًة الطالق".
وتابع أمني أن "املحاكم العراقية تتابع تلك 
املواضيع وتدعو املواطنني ومؤسس��������ات 
الدولة كافة  إلى اإلبالغ عن هؤالء لتتمكن 
العدالة من اخذ مسارها ومحاسبة الذين 
اختلقوا ألنفسهم صفات ومناصب  وفق 

عناوين مزورة او وهمية".
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حوار خاص

أجرى الحوار / عدنان صبيح

وبدأت محاكم نينوى التي تعمل اآلن بمواقع 
أصلي��������ة وأخرى بديلة تؤش��������ر ع��������ودة الحياة 
الطبيعي��������ة تدريجي��������ا إلى أهال��������ي املوصل، إذ 
تس��������تقبل املحاكم مئات الدعاوى واملعامالت 
التي تخص املواطنني، السيما حاالت الزواج 

والطالق.
يق��������ول رئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف نين��������وى 
القاض��������ي س��������الم محم��������د البدران��������ي إن "اب��������رز 
القضايا املوجودة حاليا أمام محاكم نينوى 
تل��������ك املتعلقة بالجرائ��������م اإلرهابي��������ة وجرائم 
الفس��������اد املالي والجرائ��������م الواقعة على املكون 

االيزيدي".
وف��������ي ح��������وار موّس��������ع م��������ع "القض��������اء" طم��������أن 
البدراني األيزيديني واملس��������يحيني واألقليات 
األخرى على أمالكهم التي اغتصبها التنظيم 
اإلرهاب��������ي، مؤك��������دا إرجاعها إل��������ى أصحابها 

األصليني.

في ما يلي نص الحوار:

* بداية هل تعمل حمكمة ا�ستئناف نينوى 
ببناية بديلة ويف اأي حمافظة؟

- تعمل رئاس��������ة اس��������تئناف نينوى االتحادية 
)مقر الرئاسة واملحاكم التابعة لها في مدينة 
املوصل س��������ابقًا( في بنايات بديلة في قضاء 
الحمدانية التابعة إداريًا ملحافظة نينوى كما 
يعمل دار القض��������اء في تلكيف في موقع بديل 
في ناحي��������ة القوش التابعة لقضاء الحمدانية 
إضافة إلى عمل املحكم��������ة الكمركية للمنطقة 

الشمالية في محافظة كركوك.

* هل توقف العمل يف ا�ستئناف نينوى اأم 
ا�ستمرت مبهامها يف وقت �سيطرة تنظيم 

داع�ش الإرهابي على املحافظة؟
- حقيق��������ة ل��������م يتوق��������ف العمل في اس��������تئناف 
نينوى أبدًا حتى بع��������د احتالل تنظيم داعش 
ملدينة املوصل في العاش��������ر من حزيران 2014 
وبضمنها مباني املحاكم في املدينة، واتخذت 
املحكم��������ة موقع��������ا بديال في قضاء الش��������يخان 
التابع إداريا ملحافظة نينوى وباشرت العمل 
من��������ذ ش��������هر آب 2014، اي بعد احتالل املوصل 
بش��������هرين، فقد عاد العمل في املحاكم التابعة 
لنينوى وان كانت بمواقع بديلة، كممارس��������ة 
املحاك��������م عمله��������ا في ناحية الق��������وش )محكمة 
أح��������داث نين��������وى ومحكم��������ة تحقي��������ق النزاهة 
ومحكم��������ة تلكي��������ف )املقر البديل ف��������ي القوش( 
كم��������ا تم رب��������ط املحاك��������م الواقعة ف��������ي املناطق 
املحتلة بمحاكم أخرى، ليكون هناك تس��������هيل 

ملعامالت املواطنني وانجاز دعاواهم. 

* كم عدد املحاكم التي عاودت العمل يف 
املحافظة، واأيها؟ ويف اأي املناطق؟

- ع��������اودت العمل في محافظ��������ة نينوى ثماني 
محاك��������م وه��������ي محكم��������ة الحمداني��������ة وحمام 
العلي��������ل والقي��������ارة ومخمور وربيع��������ة وزمار 
والش��������مال وبعش��������يقة بعد تحري��������ر مناطقها 
ه��������ذا باإلضافة الى املحاكم الواقعة في مدينة 
املوص��������ل )أثن��������اء احتاللها م��������ن تنظيم داعش 
اإلرهاب��������ي( والتي تعمل في مقرها البديل في 
قض��������اء الش��������يخان ومن ثم قض��������اء الحمدانية 
الذي تم االنتقال اليه في الخامس من ش��������باط 
2017، وتلك املحاكم هي الهيئة االس��������تئنافية 
بهيئته��������ا التمييزي��������ة واألصلي��������ة ومحكم��������ة 
جناي��������ات نين��������وى ومحكم��������ة ب��������داءة املوصل 
ومحكم��������ة األحوال الش��������خصية ف��������ي املوصل 
ومحكم��������ة تحقي��������ق املوصل ومحكم��������ة جنح 
املوص��������ل ومحكمة تحقيق نين��������وى املختصة 
بالتحقيق ف��������ي الجرائ��������م اإلرهابية ومحكمة 
تحقي��������ق نين��������وى املختصة بقضاي��������ا النزاهة 

واملحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية.

* هل لك اأن تطلعنا على املحاكم التابعة 
اإىل حمكمة ا�ستئناف نينوى؟

-  تتأل��������ف محكمة اس��������تئناف املوصل من كل 
املحاك��������م التي تم ذكرها، أم��������ا املحاكم األخرى 
فه��������ي دور القض��������اء في ش��������يخان، الحمدانية، 
مخمور، زمار، الشمال، تلكيف، حمام العليل، 
القيارة، الحضر، البعاج، س��������نجار، تلعفر، تل 
عبطة، وربيعة. ومثلما اس��������لفنا فان بعضها 
يعم��������ل في أماكن بديلة وهناك الكثير من دور 
القضاء قد ع��������اد العمل بها بعد تحريرها من 

داعش اإلرهابي.

* هل ركزت املحاكم التابعة اإىل ا�ستئناف 
نينوى على ق�سايا معينة بحيث كان 

الهتمام بها خمتلفا للظروف التي مرت 
بها املحافظة؟

- ف��������ي البدء البد من اإلش��������ارة إل��������ى أن املحاكم 
التابع��������ة إل��������ى اس��������تئناف نين��������وى تنظ��������ر في 
جمي��������ع القضاي��������ا املعروضة أمامه��������ا، ويكون 
اهتمامه��������ا الدائم بجمي��������ع القضاي��������ا، إال انه 
نتيجة للظروف الت��������ي يمر بها البلد بصورة 
عامة ومحافظة نين��������وى بصورة خاصة فان 
هناك قضايا تفرض نفس��������ها على واقع عمل 
املحاك��������م ملا لها من اهمي��������ة وخصوصية ومن 
ه��������ذه القضايا ه��������ي قضايا اإلره��������اب وكذلك 

قضايا الفساد املالي واإلداري.

* ما هي ابرز الق�سايا املوجودة حاليا 

اأمام حماكم نينوى؟
- ابرز القضايا املوج��������ودة حاليا أمام محاكم 
نين��������وى تل��������ك املتعلق��������ة بالجرائ��������م اإلرهابية 
وجرائم الفس��������اد املالي والجرائم الواقعة على 
املك��������ون االيزي��������دي وكذل��������ك الجرائ��������م املرتكبة 

م��������ن تنظي��������م داع��������ش ض��������د أرواح وممتلكات 
املواطنني في محافظة نينوى وكذلك دعاوى 
األحوال الش��������خصية التي بدأت باالزدياد في 
الفترة األخي��������رة بعد تحري��������ر مدينة املوصل 
واس��������تئناف املواطنني حياتهم الطبيعية في 

ظل الدولة والقانون.

* هل عهد ما قبل داع�ش، يختلف عن عهد 
ما بعد داع�ش بالن�سبة ل�ستئناف نينوى 

من ناحية نوعية الق�سايا ودرجة الرتكيز 
فيها؟

- نع��������م اختلف��������ت نوعية القضايا بش��������كل عام 
وخاصة ف��������ي الجانب الجزائ��������ي حيث ظهرت 
نوعي��������ة من الجرائ��������م لم تكن معروفة س��������ابقا 
كتلك الواقعة على املكون اإليزيدي من حوادث 
خط��������ف ج��������رت للفتي��������ات االيزيدي��������ات وكذلك 
الجرائ��������م الواقعة على املكون��������ات من األقليات 
األخرى كاملس��������يحيني والشبك وقتل وتهجير 
الكثير منه��������م ومصادرة دورهم وأموالهم من 
قبل التنظيم املجرم وتلقى مثل هذه الجرائم 
االهتمام البالغ من قضاة محكمة اس��������تئناف 
نينوى، وعلى سبيل املثال صدر أمر قضائي 
بتش��������كيل هيئة تحقيقية في محكمة تحقيق 
الش��������مال م��������ن ثالث��������ة قض��������اة لنظ��������ر ومتابعة 
الجرائ��������م الواقعة على املكون االيزيدي ومنها 
جرائم خط��������ف االيزيديات أو م��������ا أطلق عليه 

بالسبي.

* هل جغرافية املحافظة وو�سعها الأمني 
يفر�ش عليها الوقوف يف ق�سايا معينة، 

وترحيلها اىل حماكم اأخرى اأو اإىل بغداد 
ل�سعوبتها وعدم اإمكانية اإعطاء حكم فيها؟

- بع��������د تحري��������ر محافظ��������ة نينوى س��������واء في 
مناط��������ق جن��������وب املوصل او ش��������مالها وكذلك 
تحرير مركز مدينة املوصل على أيدي القوات 

االمني��������ة البطل��������ة بكافة تش��������كيالتها وتحرير 
االقضي��������ة والنواح��������ي التي كان��������ت محتلة من 
قب��������ل العصاب��������ات املجرم��������ة، اصب��������ح الوضع 
االمني يش��������هد اس��������تقرارا في املناطق املحررة 
األمر ال��������ذي انعكس على طبيعة عمل املحاكم 
وخاصة تل��������ك التي تنظر الجرائ��������م اإلرهابية 
فلم يعد هناك موج��������ب لنظر قضايا اإلرهاب 
م��������ن قضاة من محافظات أخ��������رى او نظر هذه 

القضايا في محاكم أخرى. 

* هذا يعني باأنك توؤكد ان جميع اجلرائم 
الإرهابية تنظر يف حماكم نينوى؟

- نعم أؤكد أن جميع الجرائم اإلرهابية تنظر 
من قب��������ل محكم��������ة تحقيق نين��������وى املختصة 
اإلرهابي��������ة واملؤلف��������ة  بالتحقي��������ق بالجرائ��������م 
م��������ن )11( قاضي��������ا للتحقي��������ق و)4( نواب مدع 
عام وتح��������ال األوراق التحقيقي��������ة بعد اكتمال 
التحقيق فيها وكفاية األدلة الثبوتية لإلحالة 
إل��������ى محكمة جنايات نين��������وى، باإلضافة الى 
أن وقوع ه��������ذه املحاكم في أماك��������ن آمنة يعزز 
القدرة على انجازها بنجاح وضمن سقوفها 

الزمنية.

* وهل اأثر الو�سع الأمني يف املحافظة 
على تلك الق�سايا وتاأخريها اأو رمبا حتى 

تاأجيلها؟
- تنظ��������ر دع��������اوى اإلرهاب داخل االس��������تئناف 
وكذل��������ك ف��������ي محاك��������م التحقيق ف��������ي األقضية 
والنواح��������ي وحس��������ب االختص��������اص املكان��������ي 
لوقوع الجريمة وال يوجد تأخر في حسم هذه 

الدعاوى او تأجيلها من دون عذر قانوني.

* هل هناك اإح�سائية يف عدد دعاوى 
الإرهاب داخل ا�ستئناف نينوى خالل 

هذه الفرتة ومرتبطة بالأحداث التي مرت 
بها املحافظة؟

-  تبل��������غ ع��������دد الدع��������اوى اإلرهابية املس��������جلة 
في الوق��������ت الحاض��������ر )3759( دعوى وترتبط 
هذه الدعاوى بالجرائ��������م الواقعة في املناطق 
املحتل��������ة بعد تحريرها من داعش. وس��������جلت 
الكثير من الش��������كاوى تتعل��������ق بتورط البعض 
بعمليات إرهابية ض��������د أبناء مناطق نينوى 
في فترة س��������يطرة داعش والتحقيق مس��������تمر 
في مثل هذه الدعاوى الس��������تكمال إجراءاتها 

ومن ثم إحالتهم على املحاكم املختصة.

* هل هناك اإح�سائية بعدد ال�سكاوى 

�سد اأ�سخا�ش من اأبناء حمافظة نينوى 
مار�سوا عمليات اإرهابية �سد اأبناء 

مناطقهم وحمافظتهم؟
- حقيق��������ة ف��������ي الوق��������ت الحاضر يتع��������ذر إيراد 
إحصائي��������ة او بي��������ان ع��������دد الش��������كاوى ض��������د 
أشخاص من ابناء املحافظة مارسوا اإلرهاب 
ض��������د أبناء مناطقهم؛ والس��������بب يع��������ود في أن 
املحكم��������ة ال تتمك��������ن نتيج��������ة للظ��������روف التي 
مرت به��������ا املحافظة من التعرف على االنتماء 

الجغرافي للمتهمني إال بعد القبض عليهم.

* وهل كان هناك توجه من قبل الأهايل 
اإىل الق�ساء لأخذ حقوقهم بدل عن 

الثارات واخذ حقوقهم باأيديهم، ام ان 
الأمر معكو�ش وي�سبب عائقا امام املحكمة 

واأداء دورها؟
- فك��������رة يج��������ب الوق��������وف عندها وه��������ي أن ثقة 
املواط��������ن بالس��������لطات القضائي��������ة والتنفيذية 
يدفع إلى اللجوء لهذه السلطات ألخذ حقوقهم 
ب��������دال عن الث��������ارات واخ��������ذ حقوقه��������م بأيديهم 
خاص��������ة وان محافظة نينوى ومدينة املوصل 
بالخصوص من املدن املتحضرة التي قطعت 
ش��������وطا كبيرا في التقدم الحضاري والثقافي 
واحت��������رام القان��������ون ونبذ العن��������ف. فضال عن 
إيمان أبنائه��������ا بالعلم والحض��������ارة والتقدم، 
وبالرغم من انحدار أبناء املدينة من عش��������ائر 
عريقة ومعروفة إال أن هذا املجتمع بغالبيته 
يؤمن باحت��������رام القانون ومؤسس��������ات الدولة 
ف��������ي الوقت ال��������ذي يعتز بانتمائه العش��������ائري 
والقبل��������ي وبالتالي ال يوج��������د معوق في عمل 

املحاكم بهذا الجانب.

* تعر�ست اغلب الآثار يف حمافظة نينوى 
اإىل ال�سرقة والتخريب مما ي�سكل خطرا 

على الآثار العراقية، كيف تعاملت حمكمة 
ا�ستئناف نينوى مع ملف الآثار وهل مت 

التعرف على متورطني بهذا امللف؟ هل مت 
ا�سرتجاع بع�ش من اآثار املحافظة؟

-  بالرغ��������م من أهمي��������ة اآلث��������ار العراقية كجزء 
أس��������اس م��������ن الحض��������ارة العراقي��������ة وال يمكن 
الته��������اون بالجرائ��������م املتعلق��������ة بس��������رقتها أو 
ضياعه��������ا، اال أن الجه��������ود انصب��������ت في هذه 
املرحل��������ة على تحرير مدينة املوصل واملناطق 
املحتل��������ة األخرى م��������ن الجماع��������ات اإلرهابية، 
وس��������يتم بعد ذل��������ك حصر اآلثار املس��������روقة او 
الكش��������ف عن اآلثار املحطمة او املتضررة ومع 
ذل��������ك فقد س��������جلت قضية واح��������دة في محكمة 
تحقيق املوصل عن س��������رقة قطع��������ة اثرية وقد 
أودع املتهم في التوقيف كما توجد قضيتان 
تتعلقان باالثار في محكم��������ة تحقيق نينوى 
املختصة بقضاي��������ا االرهاب ومحكمة تحقيق 

الحمدانية.

* بحكم الظروف التي متر بها املحافظة 
وموقعها اجلغرايف، هل هناك ن�سبة يف 

ق�سايا الجتار باملخدرات والأ�سلحة 
والب�سر؟

- ال تشكل قضايا االتجار باملخدرات واألسلحة 
والبشر ظاهرة في محافظة نينوى باستثناء 
الجرائ��������م الواقعة عل��������ى الفتي��������ات االيزيديات 

التي يمكن عدها من جرائم االتجار بالبشر.

* هل هناك دعاوى تخ�ش خطف 
اليزيديات وهل هناك ن�سب معينة او اأي 

معلومات بخ�سو�ش هذا املو�سوع؟
- هن��������اك جه��������ود كبيرة مبذولة ف��������ي املحافظة 
ملعرفة مصير الفتيات االيزيديات املختطفات 

من قبل داعش اإلرهابي، وسجلت العديد من 
الدع��������اوى خاصة بهذا املوض��������وع في محكمة 
تحقي��������ق الش��������مال، وكم��������ا بين��������ا ان��������ه ألهمية 
املوض��������وع ق��������د تش��������كلت هيئ��������ة تحقيقية في 
محكم��������ة تحقيق الش��������مال للنظر ف��������ي قضايا 
الجرائم ضد املك��������ون االيزيدي احد أعضائها 
ق��������اض ايزيدي ملعرفته وخبرت��������ه بالتفاصيل 
وما عاناه االيزيدي��������ون على أيدي الجماعات 

اإلرهابية.

* ما هي امللفات التي �ستت�سدر عملكم يف 
نينوى بعد داع�ش؟

- س��������تكون امللفات املهمة ف��������ي املرحلة القادمة 
تتعل��������ق باملحاك��������م املدنية وخاص��������ة محكمة 
الب��������داءة ومعالج��������ة األوض��������اع الت��������ي خلفها 
داعش الس��������يما املتعلقة بالعقارات وستشهد 
محاكم نين��������وى الكثير من هذه الدعاوى بعد 
ان يتم فتح دوائر التسجيل العقاري املختصة 
التابعة لوزارة العدل. أضف الى ذلك ستشهد 
محاكم األحوال الش��������خصية تزايدا كبيرا في 
أع��������داد املراجعني بعد أن يت��������م تحرير نينوى 
بالكامل وبع��������د أن يتم نق��������ل محكمة األحوال 
الش��������خصية إلى مقره��������ا األصلي ف��������ي مدينة 

املوصل في وقت قريب.

* وهل حتتاج املحاكم التابعة اإىل 
ا�ستئناف نينوى اإىل اإعمار نتيجة 

ت�سررها باأعمال اإرهابية؟
- نع��������م ان املحاكم التابعة الس��������تئناف نينوى 
بحاجة إلى إعادة إعم��������ار وجهود كبيرة فقد 
دمر داعش مبنى رئاس��������ة محكمة االستئناف 
في الجانب األيمن من املوصل بالكامل والذي 
يض��������م اكب��������ر تجم��������ع للمحاكم ف��������ي محافظة 
نينوى وكذلك محكمة األحوال الشخصية في 
املوصل بالجانب األيس��������ر كانت قد تعرضت 
الى تدمير كامل. ولرئاس��������ة استئناف نينوى 
دور كبير في عملي��������ات اعمار املحاكم املدمرة 
واملتضررة وبالتنسيق مع السلطات اإلدارية 
في املحافظة وكذلك املنظمات الدولية وبدعم 
ومتابع��������ة م��������ن معالي الس��������يد رئيس مجلس 
القضاء األعلى والسيد رئيس هيئة اإلشراف 
القضائي وقد ت��������م إدراج كافة املحاكم املدمرة 
واملتضررة ضمن البرنامج الحكومي إلعادة 
االس��������تقرار إلى املحافظة ونحن نتابع يوميا 
وتفصيليا عملية إعادة اعمار البنى التحتية 
للمحاك��������م ف��������ي مدين��������ة املوص��������ل واالقضي��������ة 

والنواحي التابعة ملحافظة نينوى. 

* اأ�سرت اإح�سائية الزواج والطالق 
عودة احلياة الطبيعية اإىل املجتمع 

املو�سلي كيف ت�سف الإقبال على املحاكم 
ال�سرعية؟

-  هن��������اك إقب��������ال ش��������ديد م��������ن املواطن��������ني على 
محكم��������ة األح��������وال الش��������خصية ف��������ي املوصل 
بمقره��������ا البدي��������ل في الحمداني��������ة بعد تحرير 
مدينة املوصل خاصة بعد انقطاع املواطنني 
عن مؤسس��������ات الدولة وخاصة املحاكم لفترة 
تقارب الثالث س��������نوات وللحاج��������ة الى إجراء 
ال��������زواج الخارج��������ي وكذلك  تصدي��������ق عق��������ود 
تصدي��������ق الطالق الخارج��������ي وإصدار الحجج 

والقسامات الشرعية.

* ماذا عن ملف اأمالك امل�سيحيني 
واليزيديني وبقية الأقليات يف حمافظة 

نينوى؟
-  نعم قد حدثت حاالت كثيرة في االس��������تيالء 
على أمالك املسيحيني وااليزيديني واألقليات 
االخ��������رى من قبل تنظيم داع��������ش اإلرهابي في 
املناطق املسيطر عليها، إال انه لم يتم التالعب 
بس��������جالت تلك العقارات في دوائر التسجيل 
العق��������اري وبقي��������ة األمالك مس��������جلة بأس��������ماء 
مالكيها األصليني ولم يت��������م العبث بها وهي 
محفوظ��������ة ف��������ي جمي��������ع الدوائر واملؤسس��������ات 
وه��������ي حق��������وق ألهلها وم��������ن امللفات الس��������هلة 
الحس��������م عل��������ى اعتب��������ار وجود أوراق رس��������مية 

تثبت األحقية ملالكيها.
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*لم يتوقف العمل في استئناف نينوى حتى بعد احتالل تنظيم داعش 
ملدينة املوصل في العاشر من حزيران 2014 إذ استأنفت املحاكم عملها 

بعد شهرين بمواقع بديلة

* إقبال شديد من املواطنني على محكمة األحوال الشخصية في 
املوصل بمقرها البديل في الحمدانية بعد تحرير مدينة املوصل 

خاصة بعد انقطاع املواطنني عن مؤسسات الدولة

* صدر أمر قضائي بتشكيل هيئة تحقيقية من ثالثة قضاة لنظر 
ومتابعة الجرائم الواقعة على املكون االيزيدي ومنها جرائم خطف 

االيزيديات

■ القاضي سالم محمد البدراني.. عدسة حيدر الدليمي

■ مبنى محكمة استئناف نينوى االتحادية قبل األضرار 

لم يتوقف العمل في استئناف نينوى حتى بعد احتالل تنظيم داعش اإلرهابي ملدينة املوصل في العاشر من حزيران 2014، إذ 
اتخذت املحكمة موقعا بديال في قضاء الشيخان التابع إداريا للمحافظة وباشرت العمل في آب من العام نفسه.

وأخذ القضاء ينتظر حتى العام 2017 عندما بدأت تتحرر املناطق شيئا فشيئا ليعيد الخدمة القضائية بالتدريج إليها إلى أن 
تم نقل محكمة االستئناف إلى الحمدانية على أن يتم إعمار مبناها الرئيس في مركز مدينة املوصل الذي تضرر كثيرا بفعل 

اإلرهاب.

رئيس استئناف نينوى:
طمأن املسيحيني واألقليات بعودة أمالكهم .. وهيئة قضائية لنظر اجلرائم بحق االيزيديني

المحاكم سجلت نحو أربعة آالف دعوى 
إرهاب بعد التحرير
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طريقان للطعن في قانون 
مؤسسة الشهداء

رؤية
قانونية

 اوج��������د املش��������رع العراقي في قانون مؤسس��������ة 
الش��������هداء رقم 2 لس��������نة 2016 طريقني للطعن 
بالقرار الصادر من اللجنة املش��������كلة بموجب 

املادة )9 / أوال ( منه، هما :

 األول: ه��������و طري��������ق الطعن القضائ��������ي بالقرار 
الصادر في التظلم م��������ن قرار اللجنة، والطعن 
بنتيجته أمام القضاء، استنادا ألحكام املادة 
)9 / خامس��������ا وسادس��������ا( من القانون املذكور، 
والثان��������ي: هو طري��������ق الطع��������ن اإلداري بالقرار 
الص��������ادر من اللجن��������ة، ويتم اس��������تنادا ألحكام 
املادة )9/س��������ابعا وثامنا وتاس��������عا وعاشرا( 
من القانون املذكور، ويشترط للطعن اإلداري 
بالقرار الصادر من اللجنة اس��������تنادا لألحكام 
املادة )9 / تاس��������عا( من القانون انف الذكر، ما 

يأتي :- 
1 - أن يكون القرار الصادر من اللجنة تضمن 
قبول الطلب، بمعنى أن ال يتضمن قرار اللجنة 

رفضا للطلب.
 2 - أن ال يك��������ون الق��������رار الص��������ادر م��������ن اللجنة 
بالرفض تم التظلم منه وطعن بنتيجة التظلم 

أمام القضاء، واكتسب الدرجة القطعية.
 3 - توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد 
إن القرار الصادر عن اللجنة مخالف للقانون.

 ول��������ذا فان تطبيق حك��������م املادة )9 / تاس��������عًا( 
م��������ن قان��������ون مؤسس��������ة الش��������هداء، ينص��������رف 
إل��������ى ق��������رارات اللجنة الص��������ادرة بقبول الطلب 
والق��������رارات الص��������ادرة بالرفض غي��������ر املتظلم 
منه��������ا، واملتظلم منها غي��������ر املطعون بنتيجة 
التظلم أمام القضاء، وبذلك ال يوجد تعارض 
بني حكم املادة أنفة الذك��������ر واملواد )105 و106 
من قانون اإلثبات وامل��������ادة 160 / 3 من قانون 
املرافع��������ات(، بق��������در تعلق األمر بإع��������ادة النظر 
بتلك القرارات، إذ ال يمكن إعادة النظر بقرارات 
اللجنة الصادرة بالرفض، املتظلم منها أمام 
اللجنة نفسها واملطعون بنتيجة التظلم أمام 
القضاء، املكتسبة للدرجة القطعية، لتعارض 
إع��������ادة النظر فيها مع قاع��������دة حجية األحكام 
القضائية، وان األمر بهذه الحالة بحاجة الى 

تدخل تشريعي ملعالجة املوضوع.

وعل��������ى الرغم من أن املش��������رع 
عقوب��������ات  وض��������ع  العراق��������ي 
ملرتكب��������ي ه��������ذه الجرائ��������م، إال 
أن القض��������اة يوجه��������ون دعوة 
املناف��������ذ  عب��������ر  لتش��������ديدها 
التشريعية لتكون أكثر ردعًا.

ويع��������د موق��������ع الفي��������س ب��������وك 
أح��������د أكثر وس��������ائل التواصل 
ش��������عبية في الب��������الد ما جعله 
ف��������ي طليع��������ة البرام��������ج الت��������ي 
ترتك��������ب بواس��������طتها جرائ��������م 

التهديد واالبتزاز.
وعل��������ى الرغ��������م م��������ن كثرته��������ا 
الش��������ارع  ف��������ي  وش��������يوعها 
العراق��������ي، ف��������أن م��������ا يصل من  
االلكتروني  االبت��������زاز  دعاوى 
إل��������ى القض��������اء لي��������س س��������وى 
القليل، ألنها مس��������ائل تتعلق 
بالش��������رف والس��������معة السيما 

إذا م��������ا تعل��������ق األمر بنس��������اء، 
إذ تضط��������ر أغلب النس��������اء أو 
الخالف  ح��������ل  إل��������ى  ذووه��������ن 
خارج أسوار املحاكم وبسرية 
تام��������ة.  إل��������ى ذل��������ك، أص��������درت 
الرصافة  جناي��������ات  محكم��������ة 
قرارًا بالحبس املشدد سنتني 
ضد متهم لقيامه بنشر صور 
فت��������اة وابتزازه��������ا للحص��������ول 

على أموال بصورة متكررة.

صديق العائلة
أن  الحادثة  تفاصي��������ل  وتبني 
للعائلة وهو  املتهم صدي��������ق 
موظف زميل للفتاة وزوجها 
وحص��������ل عل��������ى الص��������ور م��������ن 
خالل وجوده املس��������تمر داخل 
الضحية من حاس��������وبها  دار 
الشخصي. وتشير التفاصيل 

"القضاء"  اطلعت عليها  التي 
إلى أن املتهم سرق مجموعة 
من الص��������ور الخاصة بالفتاة 
بالزوجني،  عالقته  مس��������تغلة 
عل��������ى  بنش��������رها  وهدده��������ا 
فيس��������بوك م��������ا لم تدف��������ع آالف 

الدوالرات.
بعث املتهم برس��������ائل وصلت 
إلى املش��������تكية على املاسنجر 
بحس��������ابه الذي أوهمها بأنه 
قد تهك��������ر ومن حس��������اب آخر 
تب��������ني فيم��������ا بعد صلت��������ه به، 
الرسائل على عشر  واحتوت 
باملش��������تكية،  ص��������ور خاص��������ة 
س��������اومها على دف��������ع 20 ألف 

دوالر مقابل عدم نشرها.

10 آالف دوالر
واضط��������رت املش��������تكية للقيام 

بدف��������ع 10 آالف دوالر مقاب��������ل 
نش��������رها حفاظ��������ا على  ع��������دم 
س��������معتها وس��������معة عائلتها، 
لك��������ن هذا التهدي��������د تكرر مرة 
أخ��������رى عب��������ر الفايب��������ر بصور 

جديدة مقابل 50 ألف دوالر.
 وتب��������ني بحس��������ب املوظفة أن 
زميلها الذي ادعى أن حسابه 
مهكر هددها بنش��������ر صورها 
في الدائرة والبيت في صفحة 
ب��������وك  الفي��������س  موق��������ع  عل��������ى 

بعنوان "فضائح املوظفات".
ولفت��������ت إل��������ى أن املته��������م ق��������د 
أقنعه��������ا بأنه الوس��������يط الذي 
من خالله ترسل األموال وقد 
س��������لمته األموال أمام ش��������هود 

من الدائرة نفسها.
وجاء في إفادة املش��������تكية أن 
املته��������م يعرف جي��������دًا األماكن 

التي تخصه��������ا مجتمعة )دار 
والدائرة(،  وأهله��������ا،  زوجها، 
وه��������و يعمل معه��������ا وزوجها 
ف��������ي دائرة واحدة، وبحس��������ب 
املجن��������ي عليها فأن املتهم هو 
الوحيد الذي يدخل الى دارهم 
وكأن��������ه اح��������د أف��������راد العائل��������ة 
للعالقة ب��������ني املتهم وزوجها 
ورابطة الزمال��������ة القوية التي 

تربطها به.

شقيقته تدير الحساب
إن  للمحكم��������ة  تب��������ني  وق��������د 
للمته��������م أخت��������ا تعي��������ش ف��������ي 
كرك��������وك وتعود إليه��������ا إدارة 
بع��������ض املواق��������ع االلكترونية، 
ت��������م  الت��������ي  املواق��������ع  وه��������ي 
إغالقه��������ا ف��������ي ي��������وم توقي��������ف 
 املتهم نفس��������ه، ومنه��������ا موقع 

"فضائح املوظفات".
ف��������ي  وأوضح��������ت املش��������تكية 
معرض إفادتها أمام املحكمة 
انه قامت بإبالغ زوجها بما 
حدث، وبعد كالمه مع املتهم 
الدائرة  إلى  جاء ش��������خصان 
ليهددا زوجها بأنه مسؤول 
ع��������ن أي ض��������رر يحصل على 
بنش��������ر  س��������يقومان  املته��������م 
"فضائ��������ح  بموق��������ع  الص��������ور 

املوظفات".
وبع��������د ش��������كوى قدمها زوج 
املجني عليها ت��������م التحقيق 
في القضي��������ة واعترف املتهم 
الص��������ور  بس��������رقة  بقيام��������ه 
وابتزاز زميلت��������ه في الدائرة 
ف��������ي موقع  ونش��������ر الص��������ور 
أّسس��������ه لهذا الغرض اس��������مه 

فضائح املوظفات.
 وقررت املحكمة إدانته وفق 
أحكام املادة 1/430 من قانون 
العقوب��������ات العراقي وبداللة 
امل��������واد 47 و48 وصدر القرار 
بالحبس املشدد ملدة سنتني 

وجاهيا قابال للتمييز.
ويذه��������ب قض��������اة معني��������ون 
بنظ��������ر ه��������ذه القضاي��������ا إلى 
أن التهدي��������د جريمة يعاقب 
وأن  القان��������ون،  عليه��������ا 
بح��������ق  تتخ��������ذ  اإلج��������راءات 
الجان��������ي بغ��������ض النظر عن 
تحقق م��������ا هدد به ضحيته، 
العقوب��������ات  وح��������دد قان��������ون 
العراق��������ي رقم )111( لس��������نة 
لجرائ��������م  عقوب��������ة   1969

التشهير.
وفيم��������ا يلفت باحث��������ون إلى 
ازدي��������اد  ه��������ي  األس��������باب  أن 
مواقع التواصل االجتماعي 
وغياب الرقابة العائلية عن 
الشباب،  بعض  س��������لوكيات 
ذات  الجه��������ات  يدع��������ون 
العالق��������ة الس��������يما الجه��������ات 
املسؤولة عن الوعي الثقافي 
والترب��������وي لش��������رح خطورة 
ه��������ذه الح��������االت وأن يحصن 
الجميع نفسه على مختلف 
األصعدة من جميع أش��������كال 

الخروق االلكترونية.

احلبس املشدد ملدان بتهديد امرأة بنشر صورها العائلية يف الفيس بوك

"فضائح الموظفات".. حساب وهمي لشخص 
ابتز زميالته لجني األموال

بغداد/ عدنان صبيح

مرة أخرى تطرق 
الجرائم االلكترونية 

أبواب املحاكم 
وبالطريقة نفسها 
وهي ابتزاز النساء 

بالتهديد بنشر 
صورهن الخاصة 

عبر مواقع التواصل 
االجتماعي مقابل 

الحصول على أموال.
وتتلقى املحاكم 

العراقية باستمرار 
العديد من دعاوى 
التهديد واالبتزاز 
االلكتروني، فيما 

تشير الوقائع إلى أن 
اغلب الضحايا فتيات 

جرى الحصول على 
صورهن الشخصية 

بطرق مختلفة.

■ فتيات يقعن ضحية االبتزاز االلكتروني

صرع أخاه بأخمص بندقية 
من أجل إرث بينهما  

بغداد / ايناس جبار 

أدت ترك��������ة األب وهي دار على 
مس��������احة صغيرة م��������ن األرض 
إلى نزاع عميق بني ش��������قيقني 
انتهى إلى وف��������اة احدهم بعد 
أن قتل��������ه ش��������قيقه مس��������تعمال 

سالحه الناري. 
قب��������ل مركز  م��������ن  التحقيق��������ات 
الش��������رطة ومحكم��������ة التحقيق 
الح��������ادث  س��������بب  أن  بين��������ت 
ه��������و خالف ح��������ول ال��������دار التي 
تع��������ود  كونه��������ا  يس��������كنونها 
ال��������ى ورث��������ة أش��������قاء، وأف��������ادت 
التحقيقات ب��������أن أحدهم وهو 
املته��������م كان يحتس��������ي الخم��������ر 
أثناء نشوب الخالف وارتكاب 

الجريمة.
ويروي الش��������قيق الثالث الذي 

أم��������ام  مش��������تك  بصف��������ة  وق��������ف 
أن "مش��������اجرة جرت  املحكم��������ة 
بين��������ه وب��������ني  ش��������قيقه املته��������م  
بس��������بب نزاع عل��������ى داره  وهي 
عبارة عن نصف قطعة  أرض 
موروثة لهم وكان هو وشقيقه  

املجنى عليه يسكنون فيها".
"تخاصم��������ا  أن  وأض��������اف 
وتالسنا حصل حول األحقية 
والحصص، وان شقيقه املتهم 
ق��������د كان بحالة )س��������كر( حيث 
قام بإط��������الق النار ف��������ي الهواء 
بواس��������طة بندقي��������ة تع��������ود ل��������ه 
خارج الدار وعلى مسافة تقدر 
)مائت��������ي متر( وبعد محاولة  ب�
ه��������و  ب��������ه  لالمس��������اك  يائس��������ة 
وش��������قيقه قام بضرب ش��������قيقه 
املجنى عليه  بأخمص السالح 
على رأس��������ه أثناء الصراع على 

انت��������زاع  البندقية  أصيب على 
أثرها  في رأسه".

نق��������ل املصاب إلى املستش��������فى 
بعد أن ش��������ج رأس��������ه ومأل الدم 
أرجاء باحة املنزل، لم تس��������عفه 
العالج��������ات واملعاين��������ة الطبية 
واإلج��������راءات املتخ��������ذة فتوفي 

متأثرا بإصابته. 
وأفاد الشهود خالل التحقيقات  
بأن��������ه حص��������ل إط��������الق عيارات 
نارية من قب��������ل املتهم  باتجاه 
كان  األخي��������ر  وان  أهل��������ه   دار 
مخمورا وش��������به فاقد للوعي، 
وبتتابع تفاصيل الحادثة من 
قبل الشهود ذكروا ان شقيقّي 
املتهم خرجوا لغرض مس��������كه 
ومنعه من إطالق النار خشية 
إصابة احد، اال انه قام بضرب 
الضحي��������ة بأخم��������ص البندقية 

التي أدت بالنهاية الى مقتله.
وبعد التأم��������ل بوقائع القضية 
وأدلته��������ا املتحصل��������ة وج��������دت 
املحكم��������ة أنه��������ا كافي��������ة إلدانة 
املته��������م وف��������ق م��������ا نس��������ب إليه 
م��������ن أق��������وال املدع��������ني بالح��������ق 
عل��������ى  والش��������هود  الش��������خصي 
الحادثة واالعت��������راف الصريح 
للمته��������م واملش��������تكني "والدت��������ه 
ع��������ن  وتنازله��������م  وش��������قيقه" 

املطالبة بالحق الشخصي. 
تم تعزيز كل ما ورد بالكشف 
املخط��������ط على مح��������ل الحادث 
وتقرير تش��������ريح الطب العدلي  
للمجن��������ى علي��������ه وكذلك ضبط 
الطب��������ي  والتقري��������ر  البندقي��������ة 
اثب��������ت وجود  ال��������ذي  للمته��������م 

الكحول في فمه.
الجناي��������ات  محكم��������ة  أص��������در 
الق��������رار عل��������ى املتهم بالس��������جن 
عش��������ر س��������نوات وف��������ق أح��������كام 
قان��������ون  م��������ن   )405( امل��������ادة 
العقوب��������ات مع احتس��������اب مدة 
موقوفيت��������ه،  وتضم��������ن القرار 
الح��������ق  إعط��������اء  ع��������دم  أيض��������ا 
للمدع��������ني بالحق الش��������خصي 
بالتعوي��������ض  للمطالب��������ة 
الش��������كوى، كذلك  لتنازلهم عن 
مص��������ادرة البندقي��������ة م��������ن نوع 
)كالشينكوف(  املضبوطة في 
محضر الكشف لوزارة الدفاع  
بعد اكتس��������اب الحك��������م الدرجة 

القطعية.
أن  إل��������ى  املحكم��������ة  ولفت��������ت 
الق��������رار ص��������در حضوريا قابال 
الوجوبي  والتميي��������ز  للتمييز 
اس��������تنادا ألحكام املادة 182/أ 

االصولية.

                                                                     
القاضي حيدر علي نوري

■ نزاع على اإلرث يؤدي الى القتل
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االعدام لقاتلة مدير مصرف الدم مدينة الصدر السجن عشر سنوات ملدان بإنهاء حياة شقيقه

بعد ان مد لها يد االنسانية .. قتلته 
بدم بارد

بغداد/ سحر حسين 

اتها  خس��������ارة البل��������دان لكفاء
فاجع��������ة كبيرة، لك��������ن ان تتم 
تلك الخس��������ارة بجريمة قتل، 
الفاجع��������ة  حينه��������ا س��������تكون 

اكبر وامر .. 
ام��������راة بس��������يطة اقدم��������ت بكل 
ّضال،  نفر  جرأة، يصحبه��������ا 
على ارت��������كاب جريم��������ة بحق 
طبي��������ب كف��������ؤ، س��������خر عم��������ره 
ومساعدة  االنسانية  لخدمة 

الفقراء دونما مقابل .
وبع��������د ان يمد ي��������ده البيضاء 
لتلك املراة، قام الطبيب الذي 
يعم��������ل مدي��������را ملص��������رف الدم 
بتعيينها  الصدر  مدينة  في 
ف��������ي ذات  للخدم��������ة  كعامل��������ة 
املركز، كانت غايته االس��������مى 
انتش��������الها من ب��������ؤس الحال 
قابلت��������ه  لكنه��������ا  واملعيش��������ة، 
بنكران لالحسان فقتلته بدم 
ب��������ارد، وافجعت بذل��������ك فقراء 
مراجعي��������ه واهل��������ه وكل م��������ن 

عرفه بخلق ونبل عن كثب. 
وتشير تفاصيل القضية التي 
نظرته��������ا محكمة اس��������تئناف 
الرصاف��������ة االتحادي��������ة الى ان 
بتنفي��������ذ  اعترف��������ت  املتهم��������ة 
التخطيط  بع��������د  جريمته��������ا، 
لغرض قتل الطبيب وس��������رقة 
منزله مستغلة بذلك معرفتها 
بتواج��������د الطبي��������ب في منزله 
منف��������ردا ، واس��������تعانت عل��������ى 
تنفي��������ذ جريمتها بمجموعة 
االنس��������انية  معدوم��������ي  م��������ن 

والضمير ...
خل��������ط  مح��������اوالت  وبرغ��������م 

االوراق وتش��������ويه الحقائ��������ق 
لغ��������رض حرف  واملعلوم��������ات 
مس��������ار القضية ، اال ان حنكة 
القضاء العراقي اس��������تطاعت 
تصوي��������ب الحقائق وكش��������ف 
وظروفه��������ا  مالبس��������اتها 
الحقيقية، حيث اكدت املتهمة 
الصريح��������ة  باعترافاته��������ا 
ام��������ام املحكم��������ة، بانها ذهبت 
ال��������ى   2015 � بتاري��������خ 27� 10 
دار املجنى عليه وتركت باب 
الدار مفتوح��������ا ليتمكن بقية 
املتهمني من الدخول وتنفيذ 

جريمتهم .
وفعال دخل املتهمون وقاموا 
باصع��������اد املجن��������ى عليه الى 
غرف��������ة ف��������ي الطاب��������ق العلوي 

وقاموا بطعنه عدة طعنات، 
وبعده��������ا  وفات��������ه  ال��������ى  ادت 
ت��������م س��������رقة مبل��������غ م��������ن املال 
يعطوها  ولم  مقداره،  تجهل 

حصتها. 
عل��������ى  املحكم��������ة  واطلع��������ت 
الدالل��������ة  كش��������ف  محض��������ر 
كش��������ف  ومحضري  للمتهمة 
واملخطط عل��������ى جثة املجنى 
الطب��������ي  والتقري��������ر  علي��������ه 
التش��������ريحي لجث��������ة املجن��������ى 
االصاب��������ة  املتضم��������ن  علي��������ة 
بس��������بع وثالث��������ون طعنة في 

جسمه .
و ل����ك����ل م������ا ت������ق������دم، وج������دت 
املتحصلة  االدل��ة  ان  املحكمة 
ال��ق��ض��ي��ة ك��اف��ي��ة ومقنعة  ف��ي 

واملتمثلة  امل���ت���ه���م���ة  الدان���������ة 
بالحق  امل�������دع�������ني  ب��������اق��������وال 
ال�����ش�����خ�����ص�����ي واع�������ت�������راف�������ات 
وبتوافر  الصريحة،  املتهمة 
القانونية،  ال��ض��م��ان��ات  ك��اف��ة 
ادانتها   امل���ح���ك���م���ة  ق�����������ررت  
والحكم عليها باالعدام شنقا 
بموجب املادة 406/ 1/أ / ج 
ع��ق��وب��ات، وب���دالل���ة امل����واد 47 
بامر  امل��ع��دل��ة  م��ن��ه  و49  و48 
مجلس ال��وزراء رقم 3  لسنة 
عقوبتها  وت����ح����دي����د   2004
القرار  وص������در  ب��م��ق��ت��ض��اه��ا 
استنادا  وباالتفاق  وجاهيًا 
 1000  /182 امل�������ادة  الح����ك����ام 
للتمييز  ق���اب���ل���ة  االص����ول����ي����ة 

الوجودي.
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جرائم التهديد عبر مواقع 
التواصل االجتماعي

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

شهدت الس��������نوات األخيرة تطورا ملحوظا في وسائل التواصل 
االجتماعي حيث اصبح عموم الناس لديهم مواقع مختلفة على 
ش��������بكات االنترنيت بفعل اجهزة املوبايل والحاس��������وب الحديثة 
وانخف��������اض تكلفة االنترنيت الذي قد يك��������ون في بعض االحيان 
مجان��������ا وإزاء ذلك نج��������د ان مواقع التواص��������ل االجتماعي ومنها 
الفيس بوك واليوتيوب...الخ أصبح��������ت مواقع افتراضية يلتقي 
من خاللها االش��������خاص من كافة دول العالم يتبادلون املعلومات 

واآلراء.
 ومثلم��������ا لالنترنيت فائدة كبيرة في تب��������ادل الخبرات من خالل 
االطالع على ثقافات الشعوب املختلفة فانه من الناحية األخرى 
ش��������هد الجانب الس��������يئ منه وهو اس��������تعمال تل��������ك املواقع البتزاز 
املواطن��������ني او التش��������هير به��������م او تهديده��������م او التحري��������ض على 
الجرائم املختلفة واصبح املواطن في خطر كبير من تلك الجرائم 
التي تقع من اش��������خاص مجهولني استغلوا تلك املواقع الرتكاب 
جرائمه��������م والتي هي في كثي��������ر من االحيان تس��������تعمل للتهديد 
بغية الحصول على منافع مادية او معنوية وقد شهدت املحاكم 
في الس��������نوات االخيرة الكثير من تلك الجرائ��������م التي وصلت في 
بع��������ض االحيان ال��������ى قتل الضحية من قب��������ل ذويها للخالص من 
العار الذي لحق بذوي الضحي��������ة نتيجة مقاطع فيديو او صور 
تع��������ود للمجنى عليه اس��������تطاع الجان��������ي الحص��������ول عليها عبر 
وس��������ائل مختلفة مستغال غباء املجنى عليه احيانا او مستعمال 
لوسائل القرصنة على االنترنيت عبر سحب ملفات املجنى عليه 

الشخصية وبثها عبر مواقع التواصل االجتماعي املختلفة.
 ونظ��������را لغي��������اب التش��������ريعات القانونية التي تش��������دد العقوبات 
على تلك الجرائم املعلوماتية التي هي من الجرائم املس��������تحدثة 
وس��������مة من س��������مات العصر الحديث ومنها جريمة التهديد عبر 
االنترني��������ت التي تعتب��������ر ذات طبيعة خاص��������ة تختلف عن جرائم 
التهدي��������د العادية من ناحي��������ة طريقة ارتكابها م��������ن خالل اجهزة 
االتص��������ال الحديث��������ة التي يكون الفاع��������ل فيها على ق��������در عال من 
العلمية باستخدام تلك الوسائل التي تجعله مجهوال لالخرين 
مما يش��������كل خطرا كبي��������را على املجتمع حي��������ث ال يمكن الوصول 
اليه في كثير من االحيان مما يسهل له ارتكاب الجريمة وابتزاز 

الناس والتشهير بهم.
 وبالرغ��������م م��������ن تطوي��������ع القضاء العراق��������ي للنص��������وص العقابية 
الخاص��������ة بجرائ��������م التهدي��������د او التش��������هير وعكس��������ها عل��������ى هذه 
الجريمة املس��������تحدثة من خالل نصوص امل��������واد القانونية )430 
432-( و )433-434 435- 438-( عقوبات اال ان هذا االمر غير كاف 
حي��������ث ان بعض تلك العقوبات بس��������يطة ال تتناس��������ب والخطورة 
االجرامي��������ة ملرتكبها التي في بعض االحي��������ان تودي تلك األفعال 
الى قت��������ل املجنى عليه من قبل ذويه اتق��������اًء للعار الذي يعتقدون 
ان��������ه لحق بهم نتيجة ذلك مما يكون معه الجاني في هذه الحالة 
س��������بب في جريمة القت��������ل ان لم يكن محرضا عليه��������ا.وازاء كل ما 
تق��������دم نجد انه م��������ن الضروري تدخل املش��������رع العراقي لتش��������ريع 
قان��������ون مكافح��������ة الجرائ��������م املعلوماتية املختلف��������ة ومنها جريمة 
التهديد عبر االنترنيت التي هي من جرائم العصر التكنولوجي 

املتطور.

بغداد/ إيناس جبار

ادعاء  يتدّرب قض��������اة وأعضاء 
قضائي��������ون  ومحقق��������ون  ع��������ام 
ف��������ي الجرائم  عل��������ى التحقي��������ق 
االلكتروني��������ة وغس��������ل األم��������وال 
العاب��������رة  األخ��������رى  والجرائ��������م 
للحدود، في ورشة حاضر فيها 
خبراء أوربيون لهم باع طويل 

في مكافحة تلك الجرائم.
القضاء األعلى  وأقام مجل��������س 
بالتع��������اون مع برنامج االتحاد 
الجنائي��������ة  للعدال��������ة  األورب��������ي 
وس��������يادة القانون ورشة حول 
التحقيق  )توحي��������د  موض��������وع 
العابرة  الكب��������رى  الجرائ��������م  في 
األم��������وال(  وغس��������يل  للح��������دود 
استمرت ملدة خمس��������ة أيام في 
مبنى معهد التطوير القضائي 

التابع ملجلس القضاء األعلى.
وقالت مدير املعهد نهلة حمادي 
ف��������ي حديث إل��������ى "القض��������اء" إن 
"الورشة عقدت في مبنى معهد 
التطوير القضائي واس��������تمرت 
ملدة خمس��������ة أيام حاضر فيها 
خبي��������ر وم��������درب دول��������ي ألق��������ى 
محاضرات في الفساد وغسيل 
األموال"، مش��������يرة ال��������ى ان "عدد 
)30( قاضيا  بلغ  املس��������تفيدين 
وم��������دٍع عام م��������ن كاف��������ة محاكم 

املناطق االستئنافية".
قاض��������ي  ب��������نّي  جانب��������ه،  وم��������ن 
محكمة الجريم��������ة االقتصادية 
اح��������د  ضم��������د  محس��������ن  إي��������اد 
إن  الورش��������ة  ف��������ي  املش��������اركني 
"األشخاص املحاضرين هم من 
كبار املحقق��������ني الدوليني واهل 
الخب��������رة في الجريم��������ة املنظمة 

العابرة للحدود".
وعن هذه الجرائ��������م أفاد بأنها 
"عادة م��������ا يقوم بتنفيذها أكثر 
من ش��������خصني يضعون خططا 
أجنداته��������م  لتنفي��������ذ  كبي��������رة 
وغالب��������ا م��������ا ترتك��������ب او تحقق 
م��������ن دول��������ة  نتيجته��������ا بأكث��������ر 
ويكون تحصيلها املالي مبالغ 

كبيرة".
وق��������ال ضم��������د إل��������ى "القض��������اء": 
العاب��������رة  الجرائ��������م  "تتك��������ون 
للح��������دود م��������ن هي��������كل هرم��������ي 

للمجرمني وهناك قيادات عليا 
وتنفيذ  والتموي��������ل  للتخطيط 
الجريم��������ة وهن��������اك موظفون او 
مجرم��������ون صغ��������ار لتنفيذها"، 
مبينا أن "اكثر الجرائم املنظمة 
انتش��������ارا او حدوثا هي عملية 
واالتجار  باملخ��������درات  االتجار 
بالبشر وبيع األعضاء البشرية 

كذلك املتاجرة باألسلحة".
 ويضي��������ف قاض��������ي الجريم��������ة 
االقتصادي��������ة أن "هن��������اك جرائم 
كالجرائم  ومتط��������ورة  حديث��������ة 
للحدود  العاب��������رة  االلكترونية 
وغس��������يل األم��������وال والقرصن��������ة 
االلكتروني��������ة وأيض��������ًا جرائ��������م 
الهك��������ر التي تحدث بمس��������توى 
الش��������رق  دول  ف��������ي  كبي��������رة 

األوسط".
وعن الجانب التش��������ريعي أفاد 
"القان��������ون العراقي  ب��������أن  ضمد 

على مس��������توى التشريع احدث 
تط��������ورات كبي��������رة حيث ش��������رع 
لس��������نة 2015  رق��������م 39  قان��������ون 
)مكافح��������ة الجريم��������ة وغس��������يل 
األم��������وال( ووق��������ع الكثي��������ر م��������ن 
وح��������ول  حوله��������ا  االتفاقي��������ات 

متابعة الجريمة املنظمة".
واس��������تدرك ضم��������د "لكنن��������ا في 
التأخير  م��������ن  نعان��������ي  الواق��������ع 
على مستوى مكافحة الجرائم 
قان��������ون  ك��������ون  االلكتروني��������ة 
االلكترونية  الجرائ��������م  مكافحة 
املطروح عطل تمريره أكثر من 
مرة بس��������بب بعض املش��������كالت 
الت��������ي تعرق��������ل حري��������ة التعبير 
برغ��������م الضغ��������ط الت��������ي قام��������ت 
به منظم��������ات املجتم��������ع املدني 

وبعض الجهات".
وي��������رى ضم��������د ان "ه��������ذا قانون 
مرتكبي  مهم ملالحقة ومعاقبة 

يس��������تخدمون  الت��������ي  الجرائ��������م 
التكنولوجيا وتقنيات االنترنت 
وأجهزة الهاتف النقال الرتكاب 
التموي��������ل  وتوفي��������ر  جرائمه��������م 

ملشاريعهم اإلجرامية". 
ويلف��������ت ضم��������د إلى أن "الش��������يء 
امله��������م ال��������ذي تحق��������ق ف��������ي هذه 
الورشة هو تبادل الخبرات في 
كيفي��������ة مكافحة ه��������ذه الجريمة 
منه��������ا كيفي��������ة تعق��������ب املتهمني 
من خالل أجهزة الهاتف النقال 
وكيفية افراغ محتواها وتعقب 
برامجها كالفايبر والواتس اب 

وما شاكل ذلك".
 وين��������وه القاضي إل��������ى "امتالك 
االتح��������اد األورب��������ي تقنيات في 
هذا املوض��������وع و موضوع بناء 
ش��������بكات معلوماتي��������ة ألكثر من 
دولة ف��������ي محيط واحد من اجل 
تب��������ادل املعلوم��������ات ح��������ول كبار 

ب��������ني دول��������ة وأخرى،  املتهم��������ني 
فح��������ص  اس��������تخدام  وكذل��������ك 
للتحقق واستخدامه   )DNA( ال�
كوس��������يلة حديث��������ة ع��������ن كش��������ف 
الجرائم واعتقد  هوية مرتكبي 
ان الدول��������ة حقق��������ت فائدة كبيرة 

ومهمة من هذه الناحية " .
ويخل��������ص ضمد ال��������ى أن "هدف 
هذه الورشة هو عكس الخبرات 
على  وإس��������قاطها  واملعلوم��������ات 
الواقع العملي في املحاكم على 
مستولى قضاة ومدعني عامني 

ومحققني".
م��������ن جانب��������ه يتح��������دث الخبي��������ر 
القانوني ف��������ي االتحاد االوربي 
الجنائي��������ة  العدال��������ة  ملش��������روع 
وسيادة القانون علي شاكر عن 
املش��������روع الذي تأسس املشروع 
في العراق ع��������ام 2014 وينتهي 

.2017

ويقول ش��������اكر ف��������ي حديث إلى 
"القضاء" إن "املشروع مكون من 
أربعة محاور لحقوق اإلنس��������ان 
ف��������ي وزارة الداخلي��������ة ومجلس 
القضاء االعلى، وفي ما يخص 
القض��������اء عملن��������ا بالضبط على 
اقامة الدورات للس��������ادة القضاء 
واملحققني  العام��������ني  واملدع��������ني 
القضائي��������ني وهو عم��������ل مكمل 
للتعلي��������م املس��������تمر ومكم��������ل ملا 
القضائ��������ي  املعه��������د  ب��������ه  يق��������وم 
املنتش��������رة  الجرائ��������م  ويتن��������اول 

حديثا".
 وعن الورشة أضاف ان "الورشة 
العاب��������رة  الجرائ��������م  تناق��������ش 
للحدود كونه��������ا تمس اقتصاد 
بمقول��������ة  مستش��������هدا  البل��������د 
)الجرائم التي ال ترى هي اعظم 

الجرائم(".
 ويرى ان "الح��������ل بدعم الجانب 
القضائ��������ي في كثي��������ر من االمور 
ومنه��������ا الحاج��������ة ال��������ى قان��������ون 
م��������رن وكذلك بن��������اء القاضي من 
ناحي��������ة الثقاف��������ة القانونية رغم 
ان قضاتنا يمتازون بالشجاعة 
ال  واضح��������ة  حقيق��������ة  وه��������ذي 

تستدعي الذكر".
وأفاد ش��������اكر بأن "هذه الجرائم 
الحديث��������ة تحت��������اج ال��������ى خب��������رة 
ومعالج��������ة الكترونية الس��������يما 
في مجال جرائم غسيل األموال 
فكما هو معروف هناك امكانية 
ام��������وال طائل��������ة بنقرة  تحوي��������ل 
عل��������ى زر من األجه��������زة الحديثة 

واختفائها".
ويع��������رج الخبير عل��������ى ان "حركة 
املخ��������درات أيضا تم��������ر بعدة دول 
وسرقة اآلثار أيضًا، لذلك نحتاج 
القانون��������ي  الوع��������ي  إل��������ى  فيه��������ا 
ومحارب��������ة الفس��������اد، فه��������ي ليس 
مسؤولية القاضي واملدعي العام 
فحسب ، إنما مسوؤلية جماعية 

وعلى الجميع مكافحة الفساد".
ويؤك��������د ش��������اكر عل��������ى "ض��������رورة 
بقان��������ون  القاض��������ي  تحص��������ني 
م��������رن ومعاص��������ر وإع��������داد كوادر 
ف��������ي  وخب��������راء  متخصص��������ة 
الحديثة  والجرائم  التكنولوجيا 
النتش��������ال البلد من قائمة الفساد 

التي صنف ضمنها".

أشادوا بالورشة التي ضّيفها معهد التطوير القضائي

قضاة عراقيون يتدربون على التحقيق 
في الجرائم الكبرى العابرة للحدود

■ جانب من الورشة التي نظمها معهد التطوير القضائي.. عدسة/ حيدر الدليمي

بابل: المرأة األكثر تعرضا للتعنيف يليها كبار السن ثم األطفال
بابل/ مروان الفتالوي

أعدته��������ا محكم��������ة  أف��������ادت إحصائي��������ة 
عليه��������ا  وحصل��������ت  باب��������ل  اس��������تئناف 
"القضاء" بأن النس��������اء أكثر من تعرض 
للتعنيف في املحافظة خالل السنوات 
ث��������م  الس��������ن  كب��������ار  ويليه��������ا  املاضي��������ة، 

األطفال.
وذكرت اإلحصائية أن مجموع حاالت 
التعني��������ف في املحافظة املس��������جلة لدى 
املحاكم وص��������ل إلى 4373 حالة، وكانت 
حصة النساء منها 2779 حالة تعنيف 
م��������ن 2014 حت��������ى حزي��������ران م��������ن الع��������ام 

الحالي 2017.
وسجل العام 2016 أعلى معدل لتعنيف 
النس��������اء في بابل، بينما كانت محكمة 
تحقي��������ق الحلة أكثر محاك��������م املحافظة 
الدع��������اوى، بحس��������ب  له��������ذه  اس��������تقباال 

اإلحصائية.
وتناق��������ش املحاك��������م باس��������تمرار ظاهرة 
العن��������ف ض��������د امل��������رأة وتح��������اول وض��������ع 

الحلول لها بعد تحديد األسباب.
وي��������رى قض��������اة متخصص��������ون بمل��������ف 
األس��������رة أن أغلب الحاالت ال تصل إلى 
املحاكم وأن ما تم توثيقه رس��������ميًا هو 
غيض من في��������ض، ألن طبيعة املجتمع 

العراق��������ي تحول دون قي��������ام املرأة برفع 
ش��������كوى ضد م��������ن يعنفها س��������واء كان 

الزوج أو غيره من الرجال.
أيض��������ًا بحاالت  اإلحصائية  واهتم��������ت 
التعنيف التي يتعرض لها كبار السن 
واألطف��������ال التي وصلت إلى املحاكم في 

بابل.
وشهدت املحاكم تس��������جيل 1284 حالة 
تعني��������ف مرتكب��������ة ضد كبار الس��������ن في 
األعوام )-2014 حزي��������ران 2017(، بينما 
س��������ّجل الع��������ام 2016 أعل��������ى ع��������دد لهذه 
الح��������االت وتص��������درت محكم��������ة تحقيق 
الحل��������ة أيضًا بني نظيراته��������ا أيضا في 

ارتفاع العدد.
أما العنف ضد األطفال فسّجل النسبة 
األقل بني النساء وكبار السن، وشهدت 
محافظة بابل 310 ح��������االت خالل املدة 
نفس��������ها، وس��������جل العام املاض��������ي أعلى 

نسبة لتعنيف األطفال ب�98 حالة.
على صعيد منفصل، شهدت محافظة 
بابل حادث��������ة انتحار لطفل��������ة بعمر 12 
س��������نة، فيما أرجع ذووها األسباب إلى 
التأثر باملسلس��������الت التركي��������ة وبرامج 

اإلنترنيت.
وق��������ال قاضي التحقيق ص��������دام علي إن 
"إخبارًا وصل إل��������ى املحكمة عن حادثة 

انتحار طفلة في س��������ن الثانية عش��������رة 
ش��������نقًا بواس��������طة حبل علقته في سقف 

إحدى غرف منزلها".
وأض��������اف علي إل��������ى مراس��������ل "القضاء" 
أن "ذويه��������ا ه��������م من أخب��������روا بالحادث 
وأرجع��������وا األس��������باب إل��������ى متابعته��������ا 
املسلس��������الت التركية على التلفزيون أو 

االنترنت".
وأف��������اد ب��������أن "املحكم��������ة توصل��������ت بعد 
التحقيق��������ات إل��������ى أن حادث��������ة االنتحار 
حقيقي��������ة م��������ن خ��������الل ظ��������روف القضية 
وأقوال أخوانها عن طريقة تحضيرها 

ألدوات الحادثة".

انتحار طفلة بعمر 12 عامًا يف احملافظة

استئناف ديالى والطب العدلي في المحافظة يرسمان آلية عمل جديدة
بغداد/ عدنان صبيح

بحثت رئاسة محكمة استئناف ديالى مع دائرة 
الط��������ب العدلي ف��������ي املحافظ��������ة وضع آلي��������ة عمل 
جديدة تضمن للمواطنني والدوائر املعنية على 

حد سواء السرعة والسهولة في إنجاز األعمال.
وضّيف��������ت محكمة اس��������تئناف ديال��������ى االتحادية 
مدير دائرة الطب العدلي في املحافظة ملناقش��������ة 
قضاي��������ا تقارير الط��������ب العدل��������ي واحتوائها على 
مصطلحات طبية تخصصية، فضال عن قضايا 
الجث��������ث مجهول��������ة الهوية وط��������رق التعامل معها 

وجرى التطرق الى مواضيع أخرى.
 وقال رئيس االس��������تئناف القاضي حس��������ني كاظم 
وسمي الى القضاء إن "اجتماعا موسعا عقد في 
رئاسة اس��������تئناف ديالى ضيفنا فيه مدير دائرة 
الطب العدلي، بحضور السادة رئيسي محكمتي 
الجنايات االولى والثانية واملدعي العام وأعضاء 

املحكمتني وقضاة محكمة تحقيق بعقوبة".
وأكد وسمي أن "االجتماع قد تطرق الى التقارير 
الطبي��������ة الص��������ادرة م��������ن دائ��������رة الط��������ب العدل��������ي 
وإمكانية وضوحها بش��������كل أكب��������ر أمام القاضي 

لسير القضايا بصورة واضحة ومحددة".
وذك��������ر القاض��������ي وس��������مي ان "موض��������وع التقارير 
الخاص��������ة بالوقوعات الجنس��������ية ق��������د نوقش في 
االجتم��������اع وبين��������ت املحكم��������ة ان اغل��������ب التقارير 
الخاص��������ة به��������ا تكون غي��������ر مح��������ددة النتيجة من 
الناحي��������ة الطبي��������ة والزمنية، ما يجع��������ل القاضي 
أم��������ام تقرير مبهم بعض الش��������يء، فه��������و بحاجة 
إلى نتيجة حاس��������مة للبت في القضية املعروضة 

امامه واتخاذ القرار املناسب".
وبني القاضي أيضًا أن "التقارير الطبية الخاصة 
بح��������االت القت��������ل تتضم��������ن اصطالح��������ات تك��������ون 
مكتنفة بالغم��������وض وغير واضحة ما يؤثر على 

سير التحقيق".

وم��������ن املواضي��������ع املدرج��������ة عل��������ى ج��������دول أعمال 
االجتماع نوه ال��������ى ان "املحكمة أكدت أيضا على 
على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الخاصة 
بغشاء البكارة واألمور التي تتعلق بالكشوفات 
على الضحايا بهذا املوضوع، وتوّخي الدقة في 
اعداد تل��������ك التقارير كونها مهمة جدا بالنس��������بة 
للعمل القضائي"، فضال عن "مناقش��������ة موضوع 

الجثث مجهولة الهوية وطرق التعامل معها".
 وق��������ال القاض��������ي وس��������مي ان "مدير دائ��������رة الطب 
العدلي اجاب على التساؤالت الخاصة بالقضايا 

التي تم طرحها من قبل املحكمة". 
وأكمل أن "مدير دائرة الطب العدلي في االجتماع 
أفص��������ح عن ع��������دم إمكانية إعطاء م��������دد زمنية في 
قضايا الوقوعات الجنس��������ية ألن الكثير من هذه 
الحاالت تعرض عل��������ى الطب العدلي بوقت بعيد 
عن وقت الح��������ادث األصلي"، الفتا إل��������ى أن "اغلب 
العالمات التي يمكن االعتماد عليها في تحديد 

الوقوعات الجنسية صعبة ومعقدة للغاية لذلك 
يت��������م تركها على عاتق القائم بالتحقيق لكش��������ف 

مالبسات الحادث عن طريق التحقيق".
وف��������ي م��������ا يخ��������ص املصطلح��������ات الطبي��������ة وعدم 
وضوحه��������ا بالنس��������بة للمحكم��������ة أج��������اب مدي��������ر 
دائ��������رة الطب العدلي والكالم لوس��������مي ان "هنالك 
مصطلحات طبية تستخدم لتحديد نوع الحادث 
وُبع��������د االطالق��������ات النارية عن الجث��������ة والطريقة 
الت��������ي دخلت بها االطالقة للجس��������م وم��������ا يترتب 
عليها من تفاصيل مصاحبة لدخولها للجس��������م 
وضرورة التعرف على تلك املصطلحات من قبل 

املحكمة".
وفي م��������ا يخص الجثث مجهول��������ة الهوية فيؤكد 
وس��������مي أن "الطب العدلي ذكر في ورقته أنه كان 
هناك فوضى قبل عام 2008 في حفظ املعلومات 
ع��������ن الجث��������ث مجهول��������ة الهوي��������ة وكان تدفن هذه 
الجثث بطرق غير نظامية بسبب االوضاع التي 

كان��������ت تمر به��������ا البالد". وأوضح "ان��������ه في الوقت 
الحاض��������ر يتم حفظ الجثة مجهول��������ة الهوية ملدة 
ش��������هرين في برادات الطب العدلي لفس��������ح املجال 
أم��������ام ذوي الضحايا للتعرف عل��������ى ذويهم، وفي 
حال��������ة عدم املراجعة فيتم اخ��������ذ عينات من الجثة 

 .")DNA( لغرض اجراء الفحص
ولفت رئيس استئناف محكمة ديالى االتحادية 
الى ان "هن��������اك الكثير من املصطلحات الطبية تم 
شرحها من قبل دائرة الطب العدلي للحاضرين 
وتفس��������يرها بما يضمن س��������هولة التع��������رف على 

التقارير الطبية".
وخلص الى ان "االجتماع ناقش قضايا شهادات 
الوف��������اة الت��������ي ص��������درت بتواريخ س��������ابقة وكانت 
اغلبه��������ا م��������زورة وتم االتف��������اق عل��������ى التعامل مع 
كل حال��������ة بصورة منفردة ف��������ي حالة طلب صحة 
صدوره��������ا من أي جهة وإذا ثب��������ت عدم صدورها 

يتم إلغاؤها بمحضر أصولي".

■ القاضي صدام علي
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وموضوع معالجة تعدد الزوجات تشريعيًا 
انموذج��������ًا يحتذى به حيث ج��������اء في تقرير 
اللجنة التي اعدت قانون االحوال الشخصية 
رق��������م 188 لس��������نة 1959 وال��������ذي يقابله اليوم 
االس��������باب املوجبة للتش��������ريع ف��������ي موضوع 
تع��������دد الزوجات م��������ا نص��������ه: رأت اللجنة أن 
قوانني البالد اإلسالمية قد ذهبت في حكم 
تعدد الزوج��������ات مذهبني فمنعه التش��������ريع 
التونس��������ي بص��������ورة مطلق��������ة وعاق��������ب عليه 
)م18-( من��������ه وقي��������د التش��������ريع املغربي املنع 
بالخوف من عدم الع��������دل )ف30-( فاختارت 
اللجنة مذهبًا وسطًا بينهما فمنعت باملادة 
الثالث��������ة ال��������زواج بأكثر من واح��������دة إال بإذن 
القاضي ويش��������ترط إلعط��������اء اإلذن أن تكون 
للزوج كفاية مالية إلعالة ما زاد على واحدة 
وأن تكون هناك مصلحة مش��������روعة ومنعت 
الزواج بأكثر من واحدة إذا خيف عدم العدل 
وتركت ذلك لتقدير القاضي كما إنها نصت 
على عقوبة الحبس ملدة س��������نة أو بالغرامة 

مائة دينار على من يخالف ذلك.

 اال ان املالح��������ظ في الن��������ص القانوني انه لم 
يتضم��������ن على بيان رأي الزوج��������ة االولى او 
اعالمه��������ا او م��������ا يس��������ميه القان��������ون املصري 
باإلخطار _ والذي فش��������ل كثيرا في تش��������ريع 
حال��������ة التعدد حت��������ى نهاية الس��������بعينات ثم 
ع��������ام 1984 _ كم��������ا ن��������ص القان��������ون رق��������م 44 
لسنة 1979، الخاص بتعديل بعض قوانني 
األح��������وال الش��������خصية، وال��������ذي أوجب على 
الزوج املسلم أن يقّدم للموثق إقرارًا بحالته 
االجتماعي��������ة، وذكر أس��������ماء زوجاته الالتي 
ف��������ي عصمت��������ه )إذا كان متزوج��������ًا( م��������ع قيام 

املوثق بإخطارهن بهذا الزواج.
كم��������ا اعتب��������ر القان��������ون أن زواج الرج��������ل على 
زوجته بغي��������ر رضاه��������ا أو دون علمها يعّد 
إضرارًا بها، حتى وإن لم تش��������ترط عليه في 
عق��������د زواجها ع��������دم الزواج عليه��������ا، وأعطى 
الزوج��������ة حق طل��������ب التطليق له��������ذا الضرر، 
وذلك خالل س��������نة من تاريخ علمها بالزواج 
عليه��������ا.أي أن ه��������ذا القانون اش��������ترط لتعدد 
الزوجات رض��������اء الزوجات أنفس��������هن عليه. 

او كم��������ا ن��������ص القانون الجزائ��������ري في املادة 
)8( والذي يسمح بالزواج بأكثر من واحدة 
في حدود الش��������ريعة اإلس��������المية متى وجد 
املبرر الشرعي وتوفرت شروط و نية العدل 
ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة الس��������ابقة 
والالحق��������ة، ول��������كل واح��������دة الح��������ق ف��������ي رفع 
دعوى قضائي��������ة ضد الزوج في حالة الغش 
واملطالبة بالتطلي��������ق في حالة عدم الرضا ، 
والسؤال الذي يفرض نفسه ماهي الجدوى 
او القيمة القانونية لبيان راي الزوجة عند 

اصدار حجة االذن بالزواج ؟
إن اجراء بيان رأي الزوجة هو عرف قضائي 
اكتس��������ب صفة اإلل��������زام من خ��������الل التطبيق 
حي��������ث يتضمن اج��������راء اصدار حج��������ة األذن 
بالزواج م��������ن ثانية، انه بع��������د تقديم الطلب 
م��������ن املس��������تدعي وتدوين افادت��������ه يعني يوم 
ملقدم الطل��������ب وتبلغ الزوج��������ة االولى لبيان 
رأيه��������ا وتنب��������ه ف��������ي حال��������ة ع��������دم حضورها 
فاملحكم��������ة تس��������تمر في نظر الطل��������ب _ وهو 
االج��������راء املعروف عملي��������ا )بموافقة الزوجة 

األول��������ى( وهو من االخطاء الش��������ائعة فبيان 
رأي الزوجة، يعني بالنسبة للمحكمة أمورا 
كثيرة ليس��������ت مقتصرة عل��������ى املوافقة على 
الزواج او عدمها والذي لم يش��������ترطه النص 
ف��������ي اص��������دار حج��������ة االذن _ وبع��������د حضور 
الزوج��������ني ت��������دون افادتهما والت��������ي تتضمن 
بي��������ان رأي الزوجة باملوافق��������ة او االعتراض 
وبيان االسباب و التي ستوضح للمحكمة 
الكثير وتزيد من قناعة املحكمة عند اصدار 
الحج��������ة او رف��������ض الطلب، وف��������ي حالة عدم 
حضور الزوجة تتضمن الحجة ان للزوجة 
حق الطعن بطريق التظلم وفق املادة )153( 
م��������ن قان��������ون املرافع��������ات املدنية وم��������ا يصدر 
نتيجة التظل��������م يقبل الطعن تمييزا والحال 
ه��������ذه تنطبق على مقدم الطل��������ب عند رفض 

املحكمة اصدار حجة االذن بالزواج.
وبغي��������ة الوقوف عل��������ى األس��������اس القانوني 
رأي  ببي��������ان  الخ��������اص  القضائ��������ي  للع��������رف 
الزوجة ن��������رى بان هن��������اك مخرجات انتجت 
ه��������ذا العرف القضائ��������ي منه��������ا ان بيان رأي 

املرأة في موضوع يرتبط بحياتها االسرية 
وتنظيمه��������ا يمنحه��������ا نوع��������ا م��������ن الحقوق 
حرص املطبق القضائي على منحها للمرأة 
االنس��������انية،  ملش��������اعرها  ومراع��������اًة  تقدي��������را 
ومنه��������ا ان قانون االحوال الش��������خصية رقم 
188 لس��������نة 1959نج��������ح في تضم��������ني الرؤى 
الشرعية العقائدية في الحقوق لكل املذاهب 
ونس��������تطيع ان نرى ذلك من خ��������الل انموذج 
عق��������د الزواج الذي يش��������ير ال��������ى املذهب كون 
االلتزام��������ات املالية الخاص��������ة باملهر املؤجل 
)االس��������تحقاق( تختل��������ف بني مذه��������ب واخر 
وبذات الرؤية منح تنظي��������م احكام املواريث 
ف��������ي  الش��������رعية  واحكامه��������ا  املذاه��������ب  آلراء 
احتس��������اب املسألة االرثية والحقوق املتعلقة 
به��������ا لذلك ن��������رى بان هناك ح��������االت تقتضي 
بي��������ان رأي الزوجة منها مث��������اًل وفق املذهب 
الجعفري موافقة العمة والخالة عند التعدد 
اذا كانت الزوجة الثانية ابنة االخ او االخت، 
واللجوء الى بيان رأي الزوجة االولى يعالج 
الحالة الش��������رعية العقائدية يضاف الى ذلك 

ان القان��������ون اش��������ترط بإص��������دار حج��������ة االذن 
بالزواج من زوجة ثانية املصلحة املشروعة 
وهو مفهوم بحاجة الى التوضيح والبحث 
والحصول على املعلومة لتطبيقه وبخاصة 
في الجوانب النفس��������ية فبي��������ان رأي الزوجة 
وتوضي��������ح املصلحة املش��������روعة املقدمة من 
قبل الزوج ستعطي املحكمة مساحة اوسع 
ف��������ي الوصول الى الحقيق��������ة وبالتالي القرار 
القضائ��������ي الس��������ليم،وال يمكن إغف��������ال تأثير 
القوانني االخ��������رى واالجراءات املتخذة بذلك 
واط��������الع املش��������رع والقاض��������ي العراق��������ي على 
القوانني واألح��������كام القضائية منحه تصور 

إجرائي سليم.
  ليس من بني شروط طلب االذن للزواج من 
امرأة ثانية ان يك��������ون طالب االذن قد خطب 

امرأة ثانية اولم يخطب. 
رق��������م الق��������رار – 1419/االح��������وال الش��������خصية 
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القيمة القانونية لرأي الزوجة األولى 
عند إصدار حجة اإلذن بالزواج من ثانية

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

فصل مناخات املنظومة التشريعية املنتجة للقانون عن الرؤية الحاكمة في ثنايا النص القانوني من حيث االستيعاب وبعد الرؤيا والحال ينطبق بدرجة 
كبيرة على قانون االحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 املعدل الذي انتجته مرحلة مرنة استطاعت ان تماهي بدرجة كبيرة بني الرؤية الشرعية والواقع 
املدني القانوني فخرج القانون املستند على ارث قانوني يرجع الى عام 1924 وصدور مجلة األحكام العدلية ثم دوائر القضاء الشرعي الجعفري والقضاء 

الشرعي السني بكل ضخامة االحكام، معافى يحمل في ثناياه تنظيمًا اسريًا غاية في الرصانة.
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فالحرية من زاوية اإلنسان إنما هي تحقيق لذاته من 
خالل ما يحققه من نش��������اط تلقائي ذاتي  يتطور حتى 
يكتسي بطابع إنس��������اني يضفي على الحرية الفردية 
قيمة جديرة باالحترام والتقدير ويجعلها بعيدة عن 
التهج��������م واللوم خاصة وأن النش��������اط الذاتي التلقائي 
للفرد يس��������عى الى ه��������دف اجتماع��������ي يقتضي تصورا 
معينا للصالح املش��������ترك بني األف��������راد في املجتمع بما 

ينطوي عليه من العدالة والسكينة والتقدم.
العدالة الت��������ي تتحقق إذا كان الفعل الفردي عادال غير 
مخل بقواعد الس��������لوك التي يس��������عى كل فرد عاقل إلى 

إتباعها متفقا مع صالح املجموع.
والسكينة أساس��������ها اعتراف متبادل بوجود اآلخرين 
في نطاق املجتمع مهما تعددت وتنوعت الروابط بني 
األفراد وم��������ا يجب تعيينه من حدود ل��������كل فرد بما له 

وما عليه.
والتق��������دم قيمة اجتماعية تس��������ير باملجتمع إلى اإلمام 
نحو حضارة إنس��������انية متقدمة تس��������عى سعيًا حثيثًا 
إلى الس��������يطرة على الق��������وى الطبيعي��������ة واالجتماعية 
واالقتصادية املحيطة باإلنس��������ان وتذليل الصعوبات 
املادي��������ة والتي تقف ف��������ي وجه ذلك التق��������دم نحو حياة 
تك��������ون دائما أفض��������ل فإذا كان��������ت تلك ص��������ورة الحرية 
املش��������رقة فأنها ليس��������ت كذل��������ك دائما ألن س��������نة الحياة 
أن يعي��������ش املجتم��������ع في حركة دائم��������ة وانية ومتصلة 
ال تفت��������ر وهو ف��������ي حركته يتطلع إلى مس��������توى أفضل 
ونظام أكمل وفي س��������عيه الى غاياته وأهدافه يصطدم 
بحرية األفراد التي قد تحد من سيره وتثقل من خطاه 

لذل��������ك كان الفرد مح��������ور التنظي��������م القانوني ومن هنا 
شغل موضوع الحريات املتعلقة باألفراد مكانا مهما 
في الفكر القانوني لدى مختلف النظم السياسية ذات 

املذاهب والفلسفات املختلفة.
فف��������ي العالم الغرب��������ي كان ثمرة الكف��������اح الطويل الذي 
قام��������ت ب��������ه الش��������عوب والث��������ورات التي أش��������علتها ضد 
الحكام املس��������تبدين أن تق��������ررت الحريات الفردية حيث 
انت��������زع األف��������راد حرّيتهم وأكدوا حقهم ف��������ي حياة آمنة 
متحررة من الخوف واالس��������تبداد والطغيان وكان من 
نتيجة ذلك عمدت الش��������عوب والحكومات إلى تضمني 
ه��������ذه الحريات ف��������ي دس��������اتيرها كفالة له��������ا وضمانا 
ملمارس��������تها. ثم ظه��������ر في النط��������اق الدول��������ي االهتمام 
بالحري��������ات وحقوق اإلنس��������ان فنتج ع��������ن ذلك اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان وما تبعه من اتفاقيات دولية 
وإقليمية وقبل هذا وذاك كانت الشريعة اإلسالمية قد 
تضمن��������ت ذخيرة كبرى من مب��������ادئ الحريات وحقوق 

األفراد قبل أن تظهر هذه الفلسفات بقرون عدة.
ويكتس��������ب موض��������وع )الحماي��������ة الجنائي��������ة للحريات 
الفردي��������ة( أهميت��������ه الخاصة التصاله بأهم ش��������يء في 
حياة الناس وهو يمس حريتهم الفردية بما فيها من 
حقوق لصيقة بشخص اإلنسان ال تنفك عنه فحريته 
في أمنه الش��������خصي وحريته ف��������ي التنقل وحريته في 
مسكنه وحرمة هذا املسكن وحقه في سالمته البدنية 
والذهنية وحرمة حياته الخاصة كلها حقوق لصيقة 
باإلنسان ال يجوز التعرض لها بأي شكل من األشكال 
وه��������ذا ال يعني أن لألفراد حري��������ات تفوق ما للمجتمع 

وأعلى منها، وإنما يعني أن للقرد حريته الفردية وذلك 
في حدود الش��������رع والقانون ذلك أن تش��������ابك العالقات 
بني األفراد في حياتهم مجتمعني تجعل الفرد ملتزما 
بتنظيم حياته وحريته م��������ع حرية وحركات اآلخرين 
فيت��������رك الفرد ف��������ي نطاق معني لش��������أنه يمارس حريته 
عل��������ى وفق رغبت��������ه إال اه ملزم باملش��������اركة ف��������ي الحياة 
العامة وهذا أمر شائك يثير مشكالت كثيرة أهمها ما 
تثيره الحماي��������ة الجنائية وهي تضع مداها ونطاقها 
وقدرته��������ا على تمك��������ني األفراد من التمت��������ع بحرياتهم 

الفردية دون تعرض اآلخرين لهم.
فالس��������لطة إذ تضع الحماية ملمارسة األفراد حرياتهم 
فتمنع اآلخرين االعتداء عليهم وتفرض العقوبة على 
ه��������ذا االعتداء فأنها من جان��������ب آخر تضع أكثر القيود 
مساس��������ا بالحريات الفردية وذلك بما تتخذه السلطة 
م��������ن إجراءات جنائية وبما يمارس��������ه ممثلو الس��������لطة 
م��������ن تطبي��������ق للقان��������ون فيتعرض��������ون بذل��������ك لحريات 
األفراد وهنا تثور املش��������كلة وهي مدى تحقق الحماية 
الجنائي��������ة لحري��������ات األفراد إزاء تعرض الس��������لطة لهم 
ممثل��������ة بأفراده��������ا وإيجاد الت��������وازن بني ح��������ق الدولة 
في ممارس��������ة وظائفها وحماي��������ة املجتمع بني تحقيق 
الحماي��������ة للحري��������ات الفردي��������ة وهي بصدد ممارس��������ة 

وظائفها.
وإذا كانت الحرية الفردية هي محل الحماية الجنائية 
فأن الغاية الت��������ي يتوّخاها هذا املقال هو معرفة مدى 
الحماي��������ة التي يوفّره��������ا القانون الجنائي��������ة للحريات 

الفردية عند تعّرض السلطة لها ممثلة بأفرادها.

القاضي علي كمال

الحريات الفردية من منظور القانون الجنائي 

من أهم األمور التي يس��������عى إليها اإلنس��������ان في حياته أن يبيت آمنا في مسكنه معافى في 
جسده وعقله فإن حصل له ذلك فكأنما ملك الدنيا، فاألمن الشخصي واملعافاة في الجسد 
والنوم واالس��������تقرار في الدار آمنا وما يتمتع به اإلنس��������ان من حياة خاصة تعد كلها قوام 
الحرية الفردية التي تعد أساس كل الحريات التي يتمتع بها اإلنسان والتي صارت تشغل 
مكان��������ا مهما في الفك��������ر القانوني في مختلف النظم السياس��������ية ذات املذاهب والفلس��������فات 
املتباينة وألن الحرية الفردية اس��������اس كل الحريات فأن أهميتها تبدو عظيمة فبقدر تمتع 

الفرد بها يكون تفجير طاقاته وطموحاته في سبيل عمارة األرض التي نعيش بها.

إن

 وعل��������ى الرغم من اختالف ش��������راح القان��������ون الجنائي 
حول جراحة التجمي��������ل الختالفها من حيث الغرض 
وال خالف فيما يذهب اليه اغلب الش��������راح باعتبارها 
عم��������ال طبيا مباح��������ا اال ان املنط��������ق القضائي يتطلب 
ع��������دم مس��������اواتها مع عملي��������ات الجراح��������ة األخرى في 
الحك��������م الن القانون وفق رأينا كان قد أورد العمليات 
الجراحية والع��������الج بصيغة الجمع وارتباطهما معا 
بوحدة الغرض على اعتبار ان الجراحة هي وس��������يلة 
من الوسائل التي تؤدي الى العالج وهو غاية العمل 
الطب��������ي مت��������ى كانت هن��������اك ض��������رورة تب��������رره كما انه 
ينبغي لتفسير النص القانوني الرجوع الى تاريخه، 
فق��������د صدر قان��������ون العقوبات العراقي ف��������ي عام 1969 
ولم يتناول عمليات التجميل صراحة النها لم تظهر 
في العراق اال خالل عقدي الثمانينات والتس��������عينات 
حي��������ث كانت مراك��������ز التجميل قليلة م��������ن حيث العدد 
وتع��������د نوعا من الترف اضف الى ذلك بان املادة )1 ق. 
ع ( تقضي بان )ال جريمة وال عقوبة اال بنص( وهذا 

مب��������دأ خاص يج��������ب العمل به فيما يع��������د فعال مباحا 
او محرما قانونا فضال ع��������ن اختالف فقهاء القانون 
وش��������راح القانون الجنائي باختالف تل��������ك العمليات 
ع��������ن غيرها من حيث الغ��������رض الن هدفها هو اضافة 
جمالي��������ة عل��������ى الش��������خص او ازال��������ة تش��������وه معني من 
جس��������مه وال تخلو على قدر من الخطورة لعدم وجود 
ضرورة تس��������تدعي إجراءها والتي هي من الش��������روط 
الت��������ي ينبغ��������ي توفرها في اس��������باب االباحة وال تعود 

بالفائدة على صحة االنسان من خاللها.
 وبذلك ف��������ان جراح��������ة التجميل تنقس��������م على نوعني 
فإما ان تكون ضرورية تهدف الى اصالح التشوهات 
والعي��������وب الناجمة عن الحوادث وتقدير مدى أهمية 
إجرائها من خالل مدى تأثير الضرر الجس��������دي على 
االنس��������ان فيما يس��������ببه ذل��������ك الضرر من االم نفس��������ية 
للمريض ويتوجب على املحكمة االستعانة بالخبراء 
م��������ن ذوي االختص��������اص لبيان أهمية تل��������ك العمليات 
اما الن��������وع االخر فهي التي غرضها كمالي وليس��������ت 

ضروري��������ة كإضف��������اء الصف��������ة الجمالي��������ة عل��������ى خلقة 
اإلنسان في حال ازالة تجاعيد الوجه وعمليات شفط 

الدهون لتخفيف الوزن وغيرها.
 واذا كان جراح التجميل كغيره من االطباء ال يضمن 
نج��������اح العملي��������ة اال ان العناي��������ة املطلوب��������ة من��������ه اكثر 
م��������ن حاالت الجراحة االخرى وتتش��������دد التش��������ريعات 
بش��������أنها كالتش��������ريع املص��������ري خالف��������ا لباق��������ي انواع 
الجراحات وقد عد املشرع إخالل الجاني الجسيم ملا 
تفرض��������ه عليه وظيفته ظرفا مش��������ددا بالعقوبة األمر 
الذي يتوجب على قاضي املوضوع التحقق في بيان 
ماهية الواجبات الوظيفية للطبيب من خالل االطالع 
على قواعد السلوك املهني الصادرة عن نقابة االطباء 
بالق��������رار 78 لس��������نة 1985 عمال بأحكام امل��������ادة 22 من 
قانون نقابة االطباء رقم81 لسنة 1984 والتي تعتبر 
ملزمة للمحكمة كونها مس��������تندة الى نص تشريعي 

والتي بينت املبادئ األساسية للعمل الطبي.
 وم��������ن جملتها يك��������ون للعمل الطبي ض��������رورة تبرره 

كم��������ا في حالة قيام جراح التجميل بإزالة ندبة بوجه 
فتاة فيصيب عصب النظر او الس��������مع فتفقد حاس��������ة 
النظر او الس��������مع جراء ذلك الخط��������أ الطبي وبالتالي 
يمكن للقاضي ان يس��������تنبط من طبيعة العمل الطبي 
س��������ببا في تش��������ديد العقوبة وحس��������ب األحوال وبذلك 
يكون قراره خاضعا للطع��������ن التمييزي أمام محكمة 

استئناف املنطقة بصفتها التمييزية.
 في الختام نشير الى ان رغبة املشرع من خالل ادراج 
العملي��������ات الجراحية  تكمن في الع��������الج دون غيرها 
واذا كان القانون قد أشار الى جرائم الخطأ في املواد 
)414-416( عقوبات فان ذلك ال يقيد القاضي بالحكم 
في الجراحة التجميلية بذات املعاملة مع الجراحات 
األخرى فاملعيار في تش��������ديد العقوبة تتعلق بطبيعة 
العم��������ل الطبي متى ما كانت ضرورة تبرره وبالتالي 
يبرز دور قاضي الجنح في تقدير العقوبة املناس��������بة 
ومع ذلك تبق��������ى الحاجة إلى صدور تش��������ريع يواكب 

التطور العلمي في مجال الطب.
القاضي عامر خلف الكناني

تشديد العقوبة في أخطاء جراحة التجميل

الخطأ الطبي ينشأ عادة عن عمل طبي أباحه القانون وبخالفه 
ال يطلق عليه وصف الخطأ وإنما جريمة عمدية ومع وجود 

قصد العالج لدى الطبيب ينتفي من القصد الجرمي.
 ويعد قصد العالج تطبيقا ملبدأ حسن النية في قانون 

العقوبات حيث أشار القانون الى إباحة األعمال الطبية 
العالجية بشروطها املنصوص عليها في املادة 2/41 من 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقد يفسر مفهوم عمليات 
التجميل بانها تندرج ضمن العمليات الجراحية كون األخيرة 

وردت مطلقة وبالتالي أنها تعامل في الحكم بمنزلتها دون 
تمييز بينهما.

إن

المخدرات والمؤثرات العقلية

ال يمكن

ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
)JAMC( للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

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

 طريق الصدفة وأحيانا عن طريق التجربة عرف االنس��������ان قدرة بعض النباتات 
على تس��������كني آالم بعض االمراض والشفاء منها اال انه في الوقت ذاته اكتشف ان 
لبعض النباتات تأثيرات غريبة عند املضغ او االستنش��������اق كالخشخاش والقات 
تؤثر على وعيه وقدراته العقلية والنفسية وفي تراث الحضارات القديمة وجدت 
كتاب��������ات ونقوش على جدران املعابد تدل على معرفة االنس��������ان على مر العصور 
للمواد املخدرة واس��������تخدامه لها فالهندوس على س��������بيل املث��������ال كانوا يعتقدون 
ان اإلل��������ه ) ش��������يفا( هو من يأت��������ي بنباتات القنب من املحيط ث��������م تأتي باقي االلهة 

لتستخرج منه ما يسمونه بالرحيق االلهي ويقصد به الحشيش. 

عن

املخ��������درات أضح��������ت آفة خطي��������رة تغولت 
وابتلع��������ت عددا كبي��������رًا من الش��������باب في 
مختل��������ف املجتمع��������ات واألث��������ر الس��������لبي 
عل��������ى  ينعك��������س  ال  املخ��������درات  لتعاط��������ي 
املدمنني واس��������رهم فقط، وانما تمتد هذه 
اآلثار لتشمل املجتمع كنسيج اجتماعي 
واحد فبعض من الجرائم ترتبط بتعاطي 
املخ��������درات كح��������وادث الده��������س كذلك فان 
بعض��������ا من الجرائم االخرى ترتكب تحت 
تأثير املخدرات كالقتل واالغتصاب ليس 
ذلك فقط بل ان هناك الكثير من الخسائر 
االقتصادية التي تتكبدها الدول من جراء 
تفش��������ي ظاهرة املخدرات وهذه الخسائر 
تتجل��������ى ف��������ي اإلنف��������اق الحكوم��������ي العام 
على مكافحة الظاهرة كتش��������كيل الدوائر 
واالجه��������زة املختص��������ة بمكافحته��������ا م��������ن 
ش��������رطة وحرس الحدود ودوائر الكمارك 
والطب العدلي وش��������راء االجهزة الكفيلة 
بكش��������فها وتحديد نوعها وما ينفق على 
النزالء في السجون وما يرافقه من انفاق 

على برامج العالج وإعادة التأهيل.
 وليس��������ت املتاجرة باملخدرات بالجريمة 
العادية بل هي شكل من اشكال الجريمة 
املنظم��������ة العابرة للح��������دود والتي يجري 

ارتكابه��������ا وإح��������داث نتائجه��������ا ف��������ي اكثر 
م��������ن دولة واملخدرات كش��������كل من اش��������كال 
ان��������واع  م��������ن  ون��������وع  املنظم��������ة  الجريم��������ة 
االجرام الجس��������يم تمثل التح��������دي االكبر 
واالبرز الجهزة العدال��������ة الجنائية لكافة 
الدول الس��������يما بعد ما ش��������هده العالم من 
انفتاح اقتصادي وتغيير في السياسات 
االقتصادي��������ة والت��������ي تتبنى مب��������دأ حرية 
التج��������ارة وتالش��������ي الحدود ب��������ني الدول 

كاالتحاد األوربي. 
ف��������ي العراق ف��������ان االمر ال يختل��������ف كثيرا 
ع��������ن باقي الدول في م��������ا يتعلق بمتاجرة 
املخدرات وترويجها وان كان العراق في 
الس��������ابق احد املم��������رات لترويج املخدرات 
ب��������ني دول املنطق��������ة ففي الوق��������ت الحاضر 
اصبح الدولة الت��������ي يجري فيها صناعة 
املخ��������درات وتطوي��������ر انواعه��������ا الس��������يما 
صناع��������ة مادة الكرس��������تال وزراع��������ة نبتة 
الخش��������خاش التي تس��������تخدم ف��������ي انتاج 
مادة الحشيشة وعلى مستوى التشريع 
ف��������ان العراق من املصادق��������ني على اتفاقية 
املخدرات للعام 1961 وتنفيذا اللتزاماته 
الدولية ش��������رع قان��������ون مكافحة املخدرات 
رق��������م 68 لس��������نة 1965 اال ان ذل��������ك لم يكن 

كافي��������ا ملن��������ع وتحجيم تج��������ارة املخدرات 
وترويجه��������ا وازدي��������اد ع��������دد متناوليه��������ا 

واملدمنني عليها.
 ول��������م يع��������د االم��������ر مرتبط��������ا باملخ��������درات 
ال��������واردة من خارج الح��������دود حيث أثبتت 
التحقيق��������ات في بع��������ض القضاي��������ا التي 
حققت فيه��������ا محاكم التحقي��������ق إمكانية 
صناع��������ة بعض امل��������واد كالكريس��������تال في 
مطاب��������خ البيوت العادي��������ة وازاء ما تمثله 
ه��������ذه الظاهرة م��������ن مخاط��������ر على صحة 
االف��������راد وس��������المة املجتم��������ع ف��������ان اجهزة 
انف��������اذ القانون ام��������ام تحد كبي��������ر يتمثل 
في تقويض اث��������ر هذه الجريم��������ة واحالة 
مرتكبيها الى القضاء وقد يشكل تشريع 
قانون املخدرات واملؤث��������رات العقلية رقم 
50 لس��������نة 2017 وال��������ذي س��������يدخل حي��������ز 
النف��������اذ بعد ايام عامال مهما في مكافحة 
املخدرات السيما وانه نص على تأسيس 
هيئة وطنية علي��������ا للمخدرات واملؤثرات 
العقلية التي ستأخذ على عاتقها وضع 
االستراتيجية الوطنية الشاملة ملكافحة 
تجارة املخ��������درات والتي ينبغي ان تكون 
مس��������اهما حقيقي��������ا ف��������ي الحد م��������ن رواح 

املخدرات واستخدامها.

●  2nd Year  Issue (22) August 2017الســنة الثانية/ العدد )22( اب 2017



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

 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

ال يجوز ابطال قيد العقار الستناد 
التس��������جيل الى قسام شرعي صادر 
ع��������ن جهة رس��������مية وان اخف��������اء احد 
الورثة بعدم ذكر اس��������مه في القسام 

يتحمله الورثة انفسهم .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة العامة في محكمة 
التمييز االتحادية وج��������د ان الطعن التمييزي واقع 
ضمن املدة القانونية قرر قبوله ش��������كال ولدى عطف 
النظ��������ر عل��������ى الحكم املمي��������ز وجد ان��������ه غير صحيح 
ومخال��������ف للقان��������ون ذلك ان املدعي��������ة / املميز عليها 
لب��������ت الحك��������م بابط��������ال معاملة بي��������ع العق��������ار املرقم 
2148/3م)1( الخر بالنسبة لحصة زوجها مورثها 
)ع.ع.ح( واعادة تسجيلها حس��������ب القسام الشرعي 
املرقم 30/قسام ش��������رعي/2011 الصادر عن محكمة 
املواد الش��������خصية ف��������ي الكرخ بتاري��������خ 2011/5/26 
وال��������زام املدعى عليه الخامس بتصحيح س��������جالته 
، وحي��������ث تبني للمحكمة بع��������د اجرائها التحقيقات 
بالدع��������وى ان معامل��������ة االنتق��������ال الخاص��������ة بالعقار 
موضوع الدعى س��������جلت بالقيد 5 ت 2 2011 مجلد 
2023 وانج��������وت باالس��������تناد الى القس��������ام الش��������رعي 
الص��������ادر عن محكم��������ة املواد الش��������خصية في البياع 
بالع��������دد 46/قس��������ام ش��������رعي/2011 ف��������ي 2011/2/5 
قبل ابطاله بق��������رار محكمة بدءة البياع بالعدد 65/

م��������واد/2015 ف��������ي 2015/11/15 وحيث ان القس��������ام 
الش��������رعي املرقم 46/قسام ش��������رعي/2011 صدر من 
املحكمة املش��������ار اليها وان دائرة التسجيل العقاري 
املختصة اعتمدته بمعاملة االنتقال املذكورة اعاله 
واعقبته��������ا معاملة بيع باس��������ماء املش��������ترين املدعى 
عليهم )ك.ز( و )م.ع( و )و.ع.ح( و )ن.ع( وذلك بالقيد 
املرقم 6 تشرين الثاني 2011 مجلد 2023 وحيث ان 
الثابت بان املش��������ترين / املدعى عليهم قاموا بشراء 
العقار املذكور بحس��������ن نية وان اخف��������اء احد الورثة 
بعدم ذكر اس��������مه في القسام يتحمله الورثة انسهم 
وبامكان املدعي��������ة الرجوع عليه��������م بالتعويض اما 
القول بغير ذلك يخل بمبدأ اس��������تقرار املعامالت لذا 
ال يجوز ابطال قيد العقار الستناد التسجيل قسام 
ش��������رعي صادر عن جهة رس��������مية في حينه وتكون 
الدع��������وى والحالة هذه خالية من الس��������ند القانوني 
وبالتال��������ي واجبة ال��������رد وحي��������ث ان املحكمة ذهبت 
خالفا لوجهة النظ��������ر القانونية املتقدمة مما تكون 
قد جانبت الص��������واب ، عليه قرر نقض الحكم املميز 
واع��������ادة اضبارة الدعوى ال��������ى محكمتها التباع ما 
تق��������دم على ان يبقى رس��������م التميي��������ز تابعا للنتيجة 
وصدر القرار باالكثرية في 28/ربيع االول/1438ه� 

املوافق 2016/12/27 م.

)2(
املبدأ:

ليس للعضو املخالف بقرار االدانة 
ان ال يش��������ترك بق��������رار العقوب��������ة الن 
ا على  املته��������م اصب��������ح مدان��������ا بن��������اء

صدور القرار باالكثرية .

القرار:
لدى التدقي��������ق واملداولة من املوس��������عة الجزائية في 
محكمة التمييز االتحادي��������ة وجد ان القرار الصادر 
ف��������ي  ف��������ي 2013/9/12  بالدع��������وى 1705/ج2012/2 
من محكمة الجناي��������ات املركزية/ه�2 بتجريم املتهم 
)س.ن.ع.ج( وف��������ق اح��������كام املادة الرابع��������ة/1 وبداللة 
امل��������ادة الثاني��������ة/8 من قانون مكافح��������ة االرهاب رقم 
13 لس��������نة 2005 عن جريمة خطف املشتكي )ح.م.خ( 
صحيح وموافق الحكام القانون ملا استند اليه من 
اس��������باب ذلك ذلك الثابت من وقائع الدعوى وادلتها 

ان��������ه بتاريخ الح��������ادث املص��������ادف تموز ع��������ام 2009 
تعرف املشتكي املذكور على املتهم في هذه الدعوى 
كون��������ه يعمل مدير لقاع��������ة العاب ف��������ي مدينة بغداد 
حيث كان املش��������تكي يتردد على تلك القاعة وبعد ان 
نشات عالقة بينهما قام املتهم باستدراج املشتكي 
الى قاع��������ة االلعاب وعن��������د الدخول وجلوس��������ه على 
كرسي قام املتهم بتوثيق يديه وتقييده باالصفاد 
والحبال واخبره انه مخطوف واجبره على تسجيل 
صوتي يعت��������رف في��������ه بمالوطة عدة اش��������خاص ثم 
ق��������ام بمالوطته بعد ذلك وق��������ام بتصويره وتهديده 
بالفضيحة في حال اخبار السلطات املختصة وبعد 
االتصال بذويه تم االتفاق على فدية مالية س��������لمت 
بواسطة والدة املش��������تكي الى املتهم املفرقة قضيته 
)ع.خ( ومن ثم اطلق س��������راحه ولم يقدم ش��������كوى في 
حينه خوفا من املتهم وبعد فترة عرضت اعترافات 
املتهم على احدى القنوات الفضائية وعلى اثر ذلك 
قام املش��������تكي بتقديم الش��������كوى حي��������ث دونت اقوال 
املته��������م فاعترف بتوافر كاف��������ة الضمانات القانونية 
باش��������تراكه بارتكاب الجريمة عند تدوين اقواله من 
القائ��������م بالتحقي��������ق وقاضي التحقي��������ق كما اعترف 
اعتراف��������ا مؤؤواًل امام املحكمة ه��������ذا االعتراف تعزز 
باق��������وال املش��������تكي ووالدته فتك��������ون ادل��������ة التجريم 
ج��������اءت كافية ومتعاض��������دة مع بعضه��������ا عليه قرر 
تصديق��������ه. اما فيما يخص ق��������رار املحكمة بالعقوبة 
وجد انه غير صحيح ومخالف ألحكام القانون ذلك 
الن الثابت من اضبارة الدعوى ان املحكمة اصدرت 
قرار الحكم بالعقوب��������ة )باالتفاق( رغم مخالفة احد 
اعضائها بش��������أن مقدار العقوبة وش��������رحه املخالفة 
تحريرا عمال باحكام امل��������ادة 224/ ب قانون أصول 
املحاكمات الجزائية والتي اوجبت ان تصدر االحكام 
والقرارات باتف��������اق االراء او اكثريتها وعلى العضو 
املخالف من الهيئة ان يشرح رأيه تحريرا وحيث ان 
النص املذكور جاء مطلقا ولم يستثِن قرار العقوبة 
من أحكامه ل��������ذا فان مخالفة رئيس املحكمة او احد 
اعضائها انما تنصب على مق��������دار العقوبة فقط ال 
على وجودها ذلك الن املتهم أصبح مدانا بناًء على 
صدور قرار االدان��������ة باالتفاق او االكثرية فال بد من 
فرض العقوبة بحق��������ه كما ان مخالفة احد األعضاء 
باإلدانة توجب اش��������تراكه في ابداء الرأي بالعقوبة 
وان ابداء رأيه فيها ال يستوجب اتفاقه على مقدارها 
فللعضو املخال��������ف بقرار االدانة او غي��������ره املخالفة 
بمق��������دار العقوبة الواجب فرضها على املدان وليس 
للعض��������و املخالف بقرار االدانة ان ال يش��������ترك بقرار 
العقوبة بدعوى انه ي��������رى ان األدلة ال تكفي لإلدانة 
ذل��������ك الن املتهم أصبح مدانًا بناًء على صدور القرار 
باألكثرية النه في حالة عدم اشتراكه بقرار العقوبة 
سيكون نصاب املحكمة مختاًل ويفيد انها فرضت 
م��������ن عضوين فقط وهذا ما يخال��������ف احكام القانون 
وحيث ان املحكمة فرضت قرار الحكم باالتفاق خالفًا 
لوجهة النظر املتقدمة فيكون قرار الحكم بالعقوبة 
مخالف��������ًا ألح��������كام القانون عليه ق��������رر نقضه واعادة 
الدعوى ال��������ى محكمتها بغية ف��������رض العقوبة على 
املتهم وفق احكام القان��������ون )وفقًا لواقع حال اتفاق 
هيئة املحكمة باالتف��������اق او االكثرية( وصدر القرار 
باالتف��������اق فيما يخ��������ص التجري��������م وباألكثرية فيما 
يخص نقض قرار الحكم بالعقوبة استنادًا ألحكام 
امل��������ادة 259/ أ/ 1، 8 م��������ن قانون أص��������ول املحاكمات 
الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل في 30/ جمادي 

األولى/ 1438 ه� املوافق 2/27/ 2017م. 

)3(
املبدأ:

من حق الخص��������م ان يطلب انتخاب 
الخبراء اذا وجد ان التقرير في غير 

صالحه .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن قبل الهيأة املوس��������عة 
املدني��������ة في محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة وجد ان 
الطع��������ن التمييزي مقدم ضمن امل��������دة القانونية قرر 
قبوله ش��������كاًل. ولدى عطف النظر على الحكم املميز 
وجد بانه غير صحيح ومخال��������ف ألحكام القانون. 
حيث ان املحكمة وأن اتبعت قرار هذه الهيأة بالعدد 

317/الهيأة املوسعة/2016 في 2016/10/24 وقررت 
انتخ��������اب ثالثة خب��������راء من نقابة املهندس��������ني اال ان 
حكمها الزال غير صحيحًا حيث ان وكيل املستأنف 
قد اعترض على التقرير الذي قدمه الخبراء الثالثة 
بجلس��������ة 2017/1/23 وأوضح ب��������أن املحكمة املنابة 
بإجراء الكش��������ف صحية الخب��������راء الثالثة قد أجرت 
الكش��������ف دون حضوره كونها قد أحيلت الكشف في 
املوعد األول بس��������بب عدم حضور الخبراء كما وبني 
ب��������ان تقرير الخبراء جاءت في��������ه متناقضات وطلب 
انتخاب خمس��������ة خبراء من ذوي االختصاص اال ان 
محكمة املوضوع قررت رفض طلبه مسببة ذلك بان 
املستأنف هو من طلب انتخاب الخبراء الثالثة وان 

وجهة النظر هذه غي��������ر صحيحة فمن حق الخصم 
ان يطل��������ب انتخاب الخبراء اذا وج��������د ان التقرير في 
غير صالح��������ه وحيث ان مبلغ التعويض الذي قدره 
الخبراء الثالث��������ة يختلف اختالفًا كبي��������رًا عن املبلغ 
الذي قدره الخبير املنفرد وتحقيقًا للعدالة كان على 
املحكمة االستجابة لطلب وكيل املستأنف وانتخاب 
خمس��������ة خبراء من املختصني بغية اعادة الكش��������ف 
بصحبتهم وحيث ان الحكم املميز صدر بخالف ما 
تقدم قرر نقضه واع��������ادة الدعوى ملحكمتها التباع 
ما تقدم على ان يبقى رس��������م التمييز تابعًا للنتيجة 
وصدر الق��������رار باالتف��������اق في 20/ش��������عبان/1438ه� 

املواف�ق 2017/5/16م.

 ● للحصول على القرارات التمييزية 

مباشرة
راجع االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز يف 

املوقع االلكرتوين جمللس القضاء االعلى 

● واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية 
ملحكمة التمييز االتحادية
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موجز المحاكم

القاضي جعفر كاظم المالكي 
الحق هو وس��������يلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون هو الذي يقرر 
هذه املصلحة والحق أيضا هو قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير 
ويكفل حمايتها أو هو ما يس��������تطيع الفرد العمل به في إطار الشرعية 

القانونية.
وق��������د اجمع الفقهاء عل��������ى عدم إمكاني��������ة تحديد تعري��������ف جامع للحق 
بسبب اختالف القواعد التي تحكم مفهومه. والشريعة اإلسالمية ترى 
في الحق الحقيقة املثلى او بمعنى اليقني او العدالة وهو قرينة للمثل 
العلي��������ا. أم��������ا الحقوق الوضعية فه��������ي التي يقرره��������ا القانون الوضعي 
او الع��������رف او ما اس��������تقر عليه القضاء وهي مصلح��������ة ذات قيمة مالية 

يقررها القانون للفرد.
 وهن��������ا البد من اإلش��������ارة إلى نص املادة 7 من القان��������ون املدني العراقي 
التي نصت ))1 �� من اس��������تعمل حقه اس��������تعماال غي��������ر جائز وجب عليه 
الضم��������ان . 2 � ويصبح اس��������تعمال الحق غير جائز ف��������ي األحوال اآلتية : 
أ � إذا لم يقصد بهذا االس��������تعمال س��������وى اإلضرار بالغير . ب � إذا كانت 

املصالح التي يرمي هذا االستعمال إلى تحقيقها غير مشروع ((.
 وم��������ن اب��������رز النظريات الت��������ي عالجت مفه��������وم الحقوق ومدى اتس��������اع 
رقعته��������ا أو تقلصه��������ا او انطوائه��������ا تحت بوتقة التطبي��������ق هي نظرية 
التعس��������ف باس��������تعمال الحق اذ يذهب العالمة بالنيول إلى ))التعسف 
في اس��������تعمال الحق هو خروج عن الحق إذ أن الحق ينتهي حيث يبدأ 

التعسف وال يمكن ان يكون هناك تعسف في استعمال الحق ما.
 والس��������بب في ذلك أن العم��������ل الواحد ال يمكن أن يك��������ون في وقت واحد 
متف��������ق مع القان��������ون ومخالف له في وق��������ت واحد، كما يذه��������ب العالمة 
السنهوري الى ان الخروج عن الحق هو احد امرين احدهما خروج عن 

الحق واآلخر هو التعسف في استعماله.
 وقد أخذت التش��������ريعات الفرنس��������ية واألملانية والروس��������ية وااليطالية 
بهذه النظرية حي��������ث نصت املادة 226 من التقنني األملاني على أنه ))ال 
يجوز استعمال حق ملجرد اإلضرار بالغير((، كما أن املفاهيم الخاصة 
لهذه النظرية قد انتقلت الى التشريعات العربية ومنها القانون املدني 
املص��������ري حيث جاء ف��������ي املذك��������رة اإليضاحية ))ان املش��������رع احل النص 
الخاص بتقرير نظرية التعس��������ف في اس��������تعمال الحق مكانًا بارزا بني 
النص��������وص التمهيدية الن هذه النظري��������ة من معنى العموم ما يجعلها 
تنبسط على جميع نواحي القانون دون ان تكون مجرد تطبيق لفكرة 
العمل غير املشروع(( ويتمخض عن ذلك أن األساس القانوني لتطبيق 
النظرية هو املسؤولية التقصيرية الن التعسف هو الخطأ بعينه الذي 
يوج��������ب التعويض �� والتعوي��������ض على هذه الص��������ورة كالتعويض عن 

الخطأ في صوره االخرى �� أي يمكن ان يكون نقدا او عينا.
 و املعيار الذي يقوم عليه التعس��������ف هو تجاوز لحدود الرخصة التي 
يقوم عليه الحق اذ يجب على صاحب الحق ان يلتزم بالحدود املقيدة 
له��������ذا الحق او لتلك الرخصة وعليه ان ال ينحرف عن الس��������لوك املألوف 
للش��������خص العادي فاذا انحرف عن هذا الس��������لوك �� حت��������ى وان لم يخرج 
عن ح��������دود الحق �� ع��������د انحرافه هذا خط��������أ يحقق املس��������ؤولية. على ان 
ه��������ذا االنحراف ال يعتد ب��������ه إال إذا اتخذ صورة من الصور التي حددها 
القانون أي أن مجرد االنحراف ال يكفي لوحده لتحقيق املس��������ؤولية ما 
لم يكن قص��������د الفاعل اإلضرار بالغير أو رجحان الضرر على املصلحة 

رجحان كبير أو انه يحقق بذلك مصلحة غير مشروعة.

ينتهي الحق عندما تبدأ حقوق 
اآلخرين

نوافذ العدالة 

سالم مكي

إن ما ننش��������ده من القانون هو املس��������اواة بني الرجل واملرأة وليس 
م��������ع األطفال والقّصر. فما ج��������اءت به املادة 41 فق��������رة 1 من قانون 
العقوبات: تأديب الزوج زوجته وتأديب اآلباء واملعلمني ومن في 
حكمهم األوالد والقصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو 
عرفا. فهذه املادة اعتبرت املرأة كائنا ناقصا، مساويا ملن لم يبلغ 
س��������ن الرش��������د بعد، وهي بحاجة الى تأديب الزوج حتى تستقيم!! 

حالها حال األطفال واألوالد. 
ما تعنيه هذه املادة بالتأديب هو الضرب، وهذا الحكم مشتق من 
الحكم الذي جاء به القران الكريم في اآلية 34 من س��������ورة النس��������اء 
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َ
ِتي َتَخاُفوَن ُنُش��������وز قوله تعال��������ى : َوالالَّ

َضاِجِع َواْضِرُبوُهَن. فالضرب الذي في هذه اآلية جاء خوفا  ِفي امْلَ
من النش��������وز، ال للتأديب! ثم إن التأديب ليس بالضرورة أن يكون 
بطريق��������ة الضرب، إذ ان ثمة الكثير من طرق التأديب غير الضرب. 
وحت��������ى لو افترضن��������ا أن الضرب للتأديب، فوف��������ق هذه اآلية يكون 
الضرب آخر الحلول بعد الوعظ والهجر. لكن الذي يؤس��������ف له انه 
الخيار األول واألخير للزوج، ولش��������تى األس��������باب وهو موقن بأنه 
ال يس��������تعمل س��������وى حّقه الذي منحه قانون يوّظف الدين لخدمة 
الع��������رف! مع العل��������م ان هناك الكثي��������ر من املقيدات له��������ذا الحق، من 
تجاوزها اعتبر متعس��������فا في اس��������تعمال حّقه ومن يتعس��������ف في 
استعمال حقه فانه يضمن ما ينشأ عن هذا االستعمال من ضرر، 
وبالتالي ف��������ان للزوجة ان تقيم دعوى تعويض ضد زوجها الذي 
تعس��������ف في اس��������تعمال حقه في تأديبه��������ا. كما ان هن��������اك الطريق 
الجزائي الذي يمكن للزوجة ان تس��������لكه في حالة ضربها من قبل 
زوجها ضربا يتجاوز املس��������موح به ش��������رعا وقانونا، فقد جاء في 
امل��������ادة 412 ف 1 م��������ن قان��������ون العقوبات رقم 111 لس��������نة 1969 : من 
اعت��������دى عمدًا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء 
م��������ادة ض��������ارة أو بارتكاب أي فع��������ل آخر مخال��������ف للقانون قاصدًا 
إح��������داث عاهة مس��������تديمة به يعاقب بالس��������جن م��������دة ال تزيد على 

خمسة عشر سنة. 
لكن املشكلة التي قد تبرز هي القصد من إحداث عاهة مستديمة، 
فالزوج املش��������كو منه س��������يدعي حتما بأنه لم يقصد سوى تأديب 
زوجت��������ه ال إح��������داث عاهة مس��������تديمة بها. وبرأيي ان ه��������ذا العائق 
ال يقتص��������ر على حالة ضرب ال��������زوج لزوجته، وإنما يش��������مل كافة 
الح��������االت التي يتم تكييفها وفقا له��������ذه املادة.حني يكون التأديب 
مخالفا للقانون يشّكل جريمة يعاقب عليها القانون، لكن السؤال 
يب��������رز هنا: لو تعّس��������ف ال��������زوج باس��������تعمال حّق��������ه بالتأديب، فهل 
ستش��������تكي الزوجة أمام القضاء؟ هل يس��������مح له��������ا املجتمع وقبله 
أس��������رتها بالش��������كوى من زوجها؟ ل��������و وافق أهلها على ان تش��������كو 
زوجه��������ا للقضاء، فان أقوالها وحدها ليس��������ت كافيًة إلدانة الزوج، 
ألنها تحتاج الى ش��������هود إلثبات واقعة الض��������رب، فمن أين لها ان 
تأتي بالش��������هود وهي تس��������كن مع زوجها في بيت مستقل؟ وحتى 
لو كانت ساكنة في بيت زوجها، فهل سيشهد أهل الزوج معها؟

انعدام المساواة في قانون 
العقوبات

عين قانونية

■ تعويضات نفط ميسان

أعل��������ن رئي��������س لجنة تعويض��������ات النفط في 
رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية، 
عن اس��������تقبال الدعاوى املقامة على ش��������ركة 

نفط ميسان للمطالبة بأجر املثل. 
وقال رئيس اللجنة القاضي فاضل ش��������مال 
راض��������ي إلى "القض��������اء" إن "اللجنة باش��������رت 
أعمالها وقامت باستقبال الدعاوى املقامة 
على شركة نفط ميسان املتضمنة املطالبة 

بأجر املثل".
قام��������وا  املتضرري��������ن  "أغل��������ب  أن  وأض��������اف 
بتقديم طلبات تعويض األجر باملثل ومنع 
املعارضة والتعويض عن األضرار"، مبينا 
ان "اإلجراءات تبدأ عند تقديم الدعوى إلى 
اللجن��������ة بمفاتح��������ة مديرية زراع��������ة املنطقة 
التي يقع العقار املطلوب التعويض عنه أو 
اج��������ر املثل أو من��������ع املعارضة، وذلك لغرض 
إرس��������ال خارطة للعقار م��������ع عائدية العقار 
ليت��������م بعدها مفاتح��������ة مديرية التس��������جيل 

العقاري".

■ محكمة جديدة

ش��������كل مجل��������س القضاء األعل��������ى محكمة 
جديدة بقضاء ليالن في محافظة كركوك 
باس��������م )دار القض��������اء في ناحي��������ة ليالن(، 
ولف��������ت إل��������ى أن املحكمة ترتبط برئاس��������ة 

محكمة استئناف كركوك االتحادية.
وقال املتحدث الرس��������مي ملجلس القضاء 
األعلى القاضي عبد الس��������تار بيرقدار إن 
"ق��������رارا صدر من رئاس��������ة مجلس القضاء 
األعلى بتش��������كيل دار قض��������اء جديدة في 

ناحية ليالن في كركوك".
 وأف��������اد بيرق��������دار ب��������أن "دار القضاء هذه 
تضم محكمتي بداءة وأحوال شخصية 

وأخرى للجنح ومحكمة للتحقيق".
وأك��������د أن "تش��������كيل املحكم��������ة يأت��������ي وفق 
قان��������ون التنظي��������م القضائي رق��������م )160( 
لس��������نة 1979 واس��������تنادا الى أحكام املواد 
قان��������ون  وأح��������كام  من��������ه   )22،26،31،35(
مجل��������س القضاء األعلى رقم )45( لس��������نة 

."2017

■ 8 ورش في تموز

أقام معهد التطوي��������ر القضائي التابع ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى خالل ش��������هر تم��������وز ثمانية 
ورش تطويرية بالتعاون مع منظمات دولية 

ومحلية.
وقالت نهلة حمادي مديرة املعهد إن "ورش��������ا 
مختلف��������ة نظمها املعهد خالل الش��������هر املاضي 
شملت مواضيع متنوعة منها ضمانات املتهم 
ف��������ي مرحلتي التحقي��������ق واملحاكم��������ة، تصفية 
األوقاف، كذلك ورش حول االجراءات القانونية 
التصالحي��������ة".  والعدال��������ة  للطف��������ل  الصديق��������ة 
وأضافت إلى "القضاء" أن "ورشة مهمة عقدت 
بالتعاون مع برنامج االتحاد األوربي للعدالة 
الجنائي��������ة وس��������يادة القانون ح��������ول موضوع 
توحيد إجراءات التحقيق والتعامل مع األدلة 

املادية واإلجراءات اإلدارية". 
وتابعت أن "الورشة اقيمت على مرحلتني كل 
مرحلة مل��������دة يومني وبمش��������اركة )30( متدربا 
لكل منها، األولى خصت املحققني القضائيني 

والثانية مخصصة للقضاة".

كتاب قضائي

واستغل القاضي العبيدي موضوعة 
الكتاب ال��������ذي يقع في 220 صفحة من 
القانونية،  الوس��������ط، مهارات��������ه  القطع 
ضم��������ن اربع��������ة فصول ب��������ني صفحات 

الكت��������اب ال��������ذي يس��������لط في��������ه الض��������وء 
على "بي��������ان االح��������كام التي ج��������اء بها 
قان��������ون التضمني الجديد وبيان مدى 
معالجتها لإلخفاقات التي وردت في 

نصوص قانون التضمني امللغي".
م��������ن  الكت��������اب  موضوع��������ة  وتع��������د 
املوضوعات القانوني��������ة املهمة، حيث 
عم��������د العبيدي في كتاب��������ه الى اعتماد 
األس��������لوب األنس��������ب واالق��������رب لتناول 
فك��������رة البح��������ث الخاص��������ة ب��������ه، وه��������و 
املنه��������ج القانون��������ي التحليل��������ي املبني 
عل��������ى تحليل النص��������وص وصوال الى 
النتائ��������ج القانونية وإيج��������اد الحلول 

واملعالجات واملقترحات.
وتتجل��������ى أهمي��������ة الكت��������اب، بحس��������ب 
العبي��������دي "بتناول��������ه موضوعا مهما 
وحساس��������ا وكثير الحدوث في الوقت 
الحاضر وهو كثرة االعتداء على املال 

الع��������ام وض��������رورة الضرب بق��������وة على 
اليد التي تمد للعبث به والعمل على 
إزال��������ة الض��������رر او جبره بع��������د حدوثه 
والبح��������ث عن مح��������دث الض��������رر باملال 
الع��������ام ملس��������اءلته بعد منح��������ه فرصة 
الدف��������اع عن نفس��������ه وتوفي��������ر محاكمة 
عادل��������ة له، فضال ع��������ن إخضاع قرارات 
اإلدارة لرقاب��������ة القض��������اء باعتب��������ار أن 

للقضاء الكلمة العليا".
ويوض��������ح القاضي العبي��������دي أن "هذه 
الضمانات هي بمثابة الخطوة األولى 
للسير نحو الدولة القانونية وإعماال 
ملبدأ س��������يادة القان��������ون الذي يتلخص 

بإخضاع الجميع لحكم القانون". 

كذل��������ك موضوعة  الكات��������ب  ويتن��������اول 
القانوني  ماهية التضمني واساس��������ه 
ونط��������اق تطبيق��������ه ونط��������اق الحماي��������ة 
املقررة للمال الع��������ام.. كما يتطرق الى 
واختصاصات  التضم��������ني  إج��������راءات 
اللجن��������ة التحقيقي��������ة مبين��������ًا القي��������ود 
تش��������كيل  عل��������ى  ال��������واردة  القانوني��������ة 
اللجنة التحقيقية واألحكام الخاصة 
إل��������ى  أيض��������ا  مش��������يرًا  بتش��������كيلها، 

اختصاصات هذه اللجنة.
ويلف��������ت الكت��������اب ب��������ني صفحات��������ه إلى 
كيفية االعتراض عل��������ى أمر التضمني 
ووالية النظر ف��������ي الطعن فيه ونطاق 

مسؤولية املضمن".

قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015
بغداد/ القضاء

 ■ غالف 

الكتاب

بابل / مروان الفتالوي

س��������جلت محافظة بابل مؤخرًا جريمة 
قت��������ل "عائلي��������ة" جديدة، لكن الس��������بب ال 
يتعلق بالشرف والسمعة هذه املرة، بل 

من أجل "زوجة ثانية"!
وأقدم رج��������ل أربعيني على قتل زوجته 
بإط��������الق العيارات الناري��������ة بعد خالف 

عائلي نشب بينهما تطّور إلى القتل.
وق��������ال قاض��������ي التحقي��������ق ال��������ذي نظ��������ر 
القضية صدام علي إن "املحكمة صدقت 
اعتراف��������ات رج��������ل أدي��������ن بقت��������ل زوجته 
واس��������تكملت إج��������راءات التحقيق وهي 
بصدد إحالت��������ه على محكمة الجنايات 

لينال جزاءه العادل".
وع��������ن التفاصي��������ل، أض��������اف عل��������ي ف��������ي 
حديث إل��������ى "القض��������اء" أن "التحقيقات 

بينت بأن الرجل لدي��������ه عالقات عديدة 
بالنساء خارج إطار الزوجية، لذلك فأن 
املش��������كالت بني الزوجني ل��������م تكن وليدة 

هذه األيام".
وتابع أن "االعتراف��������ات أكدت أن حديثا 
دار ب��������ني الزوج��������ني عن��������د رقوده��������م في 
الس��������اعة الثانية عش��������رة بعد منتصف 
الليل وفاتح الزوج شريكته بموضوع 
الزواج من أخ��������رى لكنها رفضت رفضًا 
قاطع��������ا ث��������م نهره��������ا واش��������تعل خ��������الف 
بينهما".وي��������روي قاض��������ي التحقيق أن 
"املتهم فقد أعصابه فلجأ إلى مس��������دس 
كان بحوزته وأطل��������ق إطالقتني األولى 
لم تصبه��������ا لكن الثاني��������ة أصابتها في 

الرأس ففارقت الحياة في الحال".
وأكم��������ل علي بأن "الغري��������ب أن املتهم لم 
يخبر ع��������ن الجريمة حينه وعاد ببرود 

ليقضي الليلة نائما في فراش��������ه إلى ان 
اس��������تيقظ صباحا وأبلغ ذوي الضحية 

بأن ابنتهم فارقت الحياة منتحرة".
طلب��������وا  الضحي��������ة  "ذوي  ب��������أن  وأف��������اد 
الش��������كوى ض��������ده وعن��������د الوق��������وف أمام 
التفاصي��������ل  بكاف��������ة  اعت��������رف  املحكم��������ة 

وج��������اءت اعترافات��������ه مطابق��������ة لكش��������ف 
الداللة امليداني الذي قامت به املحكمة 
الت��������ي أكمل��������ت اإلج��������راءات كالتقاري��������ر 
الطبية وتقاري��������ر األدلة الجنائية وهي 

بصدد إحالته إلى محكمة املوضوع".
عل��������م  أس��������تاذة  أف��������ادت  جانبه��������ا  م��������ن 

االجتم��������اع الدكت��������ورة فوزي��������ة العطي��������ة 
ب��������أن "األزمات التي مر ب��������ه املجتمع من 
الثمانينيات وحت��������ى اآلن اذ أثرت على 
العالقات الفرعية والثقافات وانعكست 
عل��������ى العائل��������ة، لذل��������ك ف��������أن مث��������ل هذه 

الجرائم متوقعة".
وأضاف��������ت أن "معظم العالقات العائلية 
ب��������ني الزوج��������ني ل��������م ت��������ن عل��������ى اس��������س 
صحيحة وعالق��������ات متينة فقد أصبح 
ال��������زواج متاح��������ا حت��������ى عب��������ر التواصل 
االلكتروني فتتعرض العالقة بس��������رعة 

الى االنهيار إما جريمة أو طالق".
أن  إل��������ى  االجتم��������اع  أس��������تاذة  ولفت��������ت 
"املجتمع ومؤسساته بحاجة الى وقفة 
حقيقي��������ة أمام ه��������ذه الظاه��������رة على أن 
تكون الحلول ابتداء من أجيال الطفولة 

مع األخذ بتجارب الدول املتقدمة".

رجل يقتل زوجته ألنها رفضت أن يقترن بأخرى !
تذك��������ر امل��������ادة 153 من قان��������ون العقوب��������ات أن العفو الع��������ام يصدر 
بقان��������ون ويترتب عليه انقضاء الدع��������وى ومحو حكم اإلدانة الذي 
يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات األصلية والتبعية 
والتكميلي��������ة والتدابير االحترازية وال يكون له اثر على ما س��������بق 

تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك. 
 وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة املحكوم بها 
اعتبر ف��������ي حكم العفو الخاص وس��������رت عليه أحكام��������ه. وأضافت 

املادة أن العفو العام ال يمس الحقوق الشخصية للغير. 
أما العفو الخاص فتذكر املادة 154 انه يصدر بمرسوم جمهوري 
ويترت��������ب علي��������ه س��������قوط العقوبة املحك��������وم بها نهائي��������ا كليها او 
بعضه��������ا او إبداله��������ا بعقوب��������ة اخف منه��������ا من العقوب��������ات املقررة 

قانونا. 
وال يترت��������ب عل��������ى العف��������و الخ��������اص س��������قوط العقوب��������ات التبعية 
والتكميلي��������ة وال اآلثار الجزائية األخ��������رى وال التدابير االحترازية 
وال يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم 
ينص مرس��������وم العفو على خالف ذلك، كذلك يعني العفو الخاص 

الصفح وإعادة االعتبار ووقف الحكم النافذ.

ما العفو العام وما الخاص؟
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ولد العالمة واألس��������تاذ القاضي محمد ب��������ن الحاج محمد 
شريف عبد اللطيف العاني عام 1907 وقيل عام 1908 في 

مدينة عانة غربي العراق بمحافظة األنبار.
درس على ي��������د أبيه اللغة العربية وعل��������وم القرآن فقد كان 
والده )شريف عبد اللطيف املفتي( عاملا جليال من افاضل 
رج��������االت العراق وكان مفتيا في مدينتي البوكمال وعانة، 
كم��������ا ش��������غل عدة مناص��������ب علمي��������ة ودينية وقد ت��������رك أثرا 
يتداول في مجلس��������ه العامر ال��������ذي كان يقيمه في مدينته، 
توفي في ع��������ام 1945 واخلف عدة أوالد من بينهم العالمة 
الفقيه األس��������تاذ )محمد ش��������فيق العاني( ال��������ذي أحيا مآثر 

أبيه وأجداده.
انتقل الى بغداد ش��������ابا ليقرأ على يد علمائها وشيوخها 
أمثال )عب��������د الوهاب النائب( ) ويوس��������ف العطا( )قاس��������م 
القيس��������ي( ) عبد املحس��������ن الطائ��������ي( )نوري الش��������يرواني( 
)نعم��������ان االعظمي( )حمدي االعظم��������ي( )منير القاضي( ) 
ط��������ه الراوي( و)عبد امللك الش��������واف( وغيرهم يرحمهم الله 

فكان آية في الذكاء .
التح��������ق بكلي��������ة اإلمام األعظم ث��������م اتجه لدراس��������ة الثانوية 
وبعدها التح��������ق بكلية الحقوق ليتخرج منها بتفوق عام 
1931. اش��������تغل بعده��������ا بمهنة املحاماة اال انه لم يس��������تمر 

بها.
عني قاضيا في قضاء القرنة عام 1935 ثم نقل الى البصرة 

ومنها إلى مدينة النج��������ف فكربالء فالكاظمية ثم محكمة 
بداءة بغداد. 

اس��������تمر القاضي العاني في العمل بالقضاء املدني لغاية 
ع��������ام 1944 وقد ش��������اعت عن��������ه النزاهة والع��������دل والقوة في 
الحق فعني عضوا في مجلس التمييز الشرعي السني ثم 

رئيسا له فمديرا عام لألوقاف عام 1952. 
اصبح وزي��������را ب��������ال وزارة بعدها وملدة اقل من الس��������نة في 
وزارة الدكت��������ور محمد الجمالي ليعود الى القضاء عضوا 
في محكم��������ة التمييز ع��������ام 1954 وانتدب رئيس��������ا ملحكمة 
اس��������تئناف منطقة بغداد ليعود بعد ذلك ملحكمة التمييز 
ليصب��������ح نائب رئيس لها عام 1958 ثم رئيس��������ا عام 1962، 
وانتخب عضوا عامال في املجمع العلمي العراقي وعضوا 
ومراس��������ال في مجمع اللغة العربية في القاهرة أحيل على 
التقاعد عام 1969 بعد ان بقي رئيسا ملحكمة التمييز مدة 

تجاوزت السبع سنوات.
كان الفقيد حجة في أصول الفقه وقديرا على تفسير النص 
القانون��������ي ولم يكن يجد ضيرا في تلق��������ي املعلومات ممن 
هو أدنى منه مرتبة في سبيل اظهار الحقيقة ، عمل ايضا 
الى جانب القضاء تدريس��������يا في كلي��������ة الحقوق وجامعة 
بغداد وف��������ي كلية االمام االعظم وفي كلية الش��������ريعة وفي 
قس��������م املاجستير للدراسات العليا في الشريعة االسالمية 

وفي معهد الدراسات العربية العاملية في القاهرة .

قضاة عراقيون

محمد شفيق العاني

ص��������در ع��������ن دار الس��������نهوري للطباع��������ة، كت��������اب للقاضي 
عواد حسني ياس��������ني العبيدي بعنوان )قانون التضمني 
رق��������م 31 لس��������نة 2015( متضمنا دراس��������ة تحليلية معززة 

بالتطبيقات القضائية.
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