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بغداد/ محمد سامي
"

أفرج��������ت محكمة تحقيق الك��������رخ املختصة بنظر قضايا 
اإلرهاب عن ش��������اب أملاني الجنسية كان قد القي القبض 
عليه في أحد املنافذ الحدودية الشتباه القوات األمنية 

في انتمائه إلى التنظيمات اإلرهابية.
وروى الش��������اب "دينس ميش��������يل" أملاني الجنسية قصته 
الى مراس��������ل "القضاء" انه "يبلغ من العمر 26 عاما وغير 
متزوج، حاصل على ش��������هادة اإلعدادية ويعمل في احد 
األندية الرياضية لكرة الس��������لة بصف��������ة معالج فيزيائي 

وهو ناش��������ط في مواقع التواصل االجتماعي واملشهور 
بهواي��������ة التنقل عن طريق البر ب��������ن دول العالم من دون 
ام��������وال". كانت بداي��������ة الرحلة في ايل��������ول املاضي بعد أن 
غادر بلده اول مرة متجها الى النمسا، كما يقول الشاب 
دينيس: "الوجهة األولى هي عندما سافرت الى النمسا 
وتحديدا عاصمتها فينا ومكثت فيها يوما واحدا وفي 
الي��������وم التالي س��������افرت الى جمهوري��������ة هنغاريا وكانت 
رحلتي لي��������وم واحد ايضا، ومن ثم توجهت الى صربيا 

التي كان تواجدي فيها ليومن".
 ويواصل "بعد صربيا ذلك كانت وجهتي الى جمهورية 

بلغاري��������ا وبقيت فيها يومن"، الفتا إلى أن "س��������بب عدم 
بقائ��������ي به��������ذه ال��������دول ملدة طويل��������ة كونه��������ا دوال أوربية 

واالجواء تشبه أجواء بلدي".
وذكر دينيس "كانت الوجه��������ة الجديدة هي تركيا التي 
أصبح��������ت لي بواب��������ة باتجاه الش��������رق وال��������دول العربية 
واس��������تمر تواج��������دي فيه��������ا لع��������دة اي��������ام فق��������د مكثت في 
اس��������طنبول ثالثة اي��������ام وبعدها توجهت ال��������ى محافظة 
اخرى وه��������ي ادنة في جن��������وب تركيا، واملحط��������ة الثالثة 
فيها كانت منطقة س��������لفيا اججو وبها حاولت الس��������فر 
الى جمهورية لبنان عن طري��������ق البحر ولكن كان املانع 

هو عدم امتالك مبلغ التكت".
وأضاف ميش��������يل "تغيرت وجهتي وقم��������ت بالعودة الى 
محافظ��������ة ادنة ومن ث��������م الى انطاكي��������ا وامضيت يومن 
فيه��������ا ومنها الى مدينة مالدين التي تش��������تهر بمعاملها 
الس��������ياحية الدينية وعندها تعرف��������ت على "عبد الفتاح" 
احد االش��������خاص األتراك صغير السن حيث يبلغ قرابة 
العشر سنوات ويجيد اللغة االنكليزية وكوني أتحدث 
االنكليزي��������ة باالضافة الى لغت��������ي االم وهي االملانية فقد 

كان التواصل سهال معه".
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القضاء يفرج عن ألماني قادته هوايته إلى اشتباه بانتمائه لإلرهاب

القاضي عبد الستار بيرقدار

هناك العديد من الجرائم املس��������تحدثة التي تس��������تخدم وس��������ائل وأس��������اليب 
تكنولوجية حديثة لم يكن ملجتمعنا عهد بها من قبل، األمر الذي يكش��������ف 
عن مدى التحول امللحوظ سواء في صور وأنماط الجرائم أو في مرتكبيها، 

أو في أساليب ارتكابها، وخاصة في ما يتعلق بالجرائم اإللكترونية.
 فالجريم��������ة االلكترونية ظاهرة عاملية ت��������كاد تعاني منها كافة دول العالم 
وم��������ن بينها العراق، مثل الخداع واالحتيال الذي يبدو في قدرة مرتكبيها 
عل��������ى إقناع ضحاياهم ب��������أن أهدافهم عادية ومش��������روعة، كما تتس��������م هذه 
الجرائم بالتعقيد املتزايد , األمر الذي يعيق عملية الكش��������ف عنها أو حتى 
مالحق��������ة مرتكبيها وعقابهم لقدرته��������م الفائقة عل��������ى إخفائها، وللقصور 

التشريعي في مواجهتها.
 وعلى الرغم من اهمية دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في الحياة 
اليومي��������ة إال انه خالل اآلونة األخيرة انتش��������رت زيادة الجريمة االلكترونية 
وخاص��������ة اإلره��������اب، ال��������ذي ينطوي ف��������ي داخله عل��������ى مخاطر تف��������وق كافة 
التص��������ورات في تهديده لألمن في املس��������تقبل ويكفي أن نعرف أنه بلمس��������ة 
واحدة يمكن لش��������خص أو مجموعة أشخاص أن يكبدوا بعض األشخاص 
أو املؤسس��������ات أو حتى الش��������ركات الكبرى خس��������ائر كبيرة، أو يهددوا أمن 

واستقرار املجتمع.
فاإلرهاب لم يعد مقصورا على التفجيرات فقط، ولكن الحرب اإللكترونية 
ب��������ات نطاقها أوس��������ع بكثير، فهي ق��������ادرة على غزو املؤسس��������ات اإلنتاجية 
والخدمي��������ة واملص��������ارف ومحطات الب��������ث اإلذاع��������ي والتلفزيون��������ي، وباتت 
الجرائ��������م اإللكتروني��������ة أش��������د خطورة من خ��������الل زرع أجهزة التجس��������س أو 
إحداث جرائم إلكترونية عبر التداخالت الالس��������لكية في الش��������بكات. حيث 
هيأت هذه الشبكة لألفراد الذين لديهم ميول إجرامية من ناحية ومهارات 
في سوء اس��������تخدام هذه الشبكة من ناحية أخرى ارتكاب الجرائم القديمة 
بأساليب تكنولوجية حديثة ومبتكرة كالغش والنصب وتجارة البشر… 
إلخ، فهذه الش��������بكة تعد بمثابة ميدان آخر ملمارس��������ة األنش��������طة اإلجرامية، 
ولقد خلقت هذه الش��������بكة العديد من العقب��������ات التي تتطلب حلواًل جديدة 
ومبتك��������رة بل وس��������ريعة في الوقت نفس��������ه، كما أنها تتطل��������ب فريقًا من كل 
الهيئات األمر الذي يعطي أهمية قصوى لتدريب املختصن وتس��������ليحهم 
ب��������أدوات ومؤهالت حقيقية لجم��������ع وتحليل البيانات من الحاس��������ب اآللي 
وش��������بكة املعلومات الدولية الكتس��������اب املهارات والدالئل التي تمكنهم من 

تحديد النشاط اإلجرامي. 
ومثل ه��������ذه الجرائ��������م الحديثة مازال ضبطه��������ا والتصدي له��������ا من األمور 
املعق��������دة نظرًا للتقني��������ات العلمية التي يقوم بها قراصنة الش��������بكة، وتكمن 
خط��������ورة مثل ه��������ذه الجرائم، في الخس��������ائر الضخمة التي تس��������ببها، ولذا 
فإن هناك ضرورة ملحة لتدخل الس��������لطة التش��������ريعية لكي تجرم مثل هذه 
األفعال، م��������ع التزامن مع البحث عن املس��������تحدثات التكنولوجية للحد من 

هذه الجرائم.

الجرائم االلكترونية 
اإلفتتاحية

بغداد/ سيف محمد 

كشف قيادي في تنظيم "داعش" اإلرهابي 
يمث��������ل أم��������ام القض��������اء أن أوام��������ر تلقاه��������ا 
عناصر التنظيم في س��������وريا بالعودة إلى 
الع��������راق مطلع العام الحالي لضرب أهداف 

منتخبة.
وتحدث كامل طالل العيساوي الذي يكنيه 
التنظي��������م اإلرهاب��������ي "أبو نج��������م" ل�"القضاء" 
ع��������ن أس��������رار كثيرة ح��������ول والي��������ة الفلوجة 
وع��������ن دور قي��������ادات التنظيم في س��������احات 
االعتص��������ام وعن األس��������باب الت��������ي دفعتهم 
للتحرك باتجاه القائم عبر رتل مكون مما 
يقارب )2000( عجل��������ة والذي تم قصفه من 
قبل طيران الجيش، مؤك��������دا تلقيهم أوامر 

بعد عملي��������ات التحرير 2018 بالرجوع من 
س��������وريا للعراق وتكوي��������ن مضافات خارج 
امل��������دن لتش��������كيل مف��������ارز عس��������كرية وتنفيذ 

عمليات ضد أهداف تم انتخابها مسبقًا.
أم��������ام القض��������اء العراق��������ي املته��������م  ويمث��������ل 
العيساوي والبالغ من العمر 32 عامًا الذي 
أدل��������ى باعترافات��������ه امام قاض��������ي التحقيق 
املختص بنظر قضاي��������ا الهيئة التحقيقية 

في قيادة عمليات بغداد.
ويق��������ول االرهاب��������ي في مع��������رض اعترافاته 
"كن��������ت اعمل فالحًا قبل ان التحق بصفوف 
التنظيم عن طريق شخصن كانا ينتميان 
لجي��������ش املجاهدين قب��������ل ان يبايعا تنظيم 
داع��������ش تعرفت إليهما في الس��������جن عندما 
للتنظيم��������ات  االنتم��������اء  بتهم��������ة  اعتقل��������ت 

االرهابية قب��������ل ظهور داع��������ش"، مؤكدًا  ان 
"الشخصن قد اخذا تعهدًا مني باالنتماء 
لهم ومقاتلة القوات العراقية بعد خروجي 
م��������ن الس��������جن". ويضيف العيس��������اوي "بعد 
خروج��������ي من الس��������جن كان��������ت التظاهرات 
املناهض��������ة للحكومة ما يعرف بس��������احات 
االعتص��������ام قائمة وقد بدأت ف��������ي الفلوجة 
واالنب��������ار وكان اغل��������ب قي��������ادات التنظي��������م 
مش��������اركن بتل��������ك االعتصام��������ات وكان لهم 
دور كبير في حث الش��������باب على املش��������اركة 
فيها لغرض إسقاط الحكومة وقد شاركت 
فيها وبشكل فاعل". يتابع "أثناء ذلك أعلن 
الخليفة ابو بكر البغدادي تش��������كيل تنظيم 
داع��������ش )الدول��������ة اإلس��������المية ف��������ي الع��������راق 
والشام( الذي كان قد سيطر على عدد كبير 

من املناطق في سوريا وليبيا والصومال 
واخت��������الل  لذل��������ك  وأفغانس��������تان ونتيج��������ة 
الوضع االمني بس��������بب االعتصامات تمت 
السيطرة على الفلوجة وقضاء الكرمة من 
قبل التنظيم والسيطرة على اغلب املقرات 
الحكومي��������ة واالس��������تيالء عل��������ى االس��������لحة 
واالعتدة املوجودة في الثكنات العسكرية 
التابع��������ة للجي��������ش العراق��������ي"، بحس��������ب ما 

يروي ابو نجم.
ويوض��������ح "زارن��������ي إل��������ى داري الش��������خصان 
اللذان التقيت بهما في الس��������جن وكانا قد 
بايعا تنظيم داعش وكان احدهما يش��������غل 
منصب إداري لكتيب��������ة التوحيد في والية 
الفلوجة واآلخر أميرًا لقاطع الكرمة واخذا 
يحدثان��������ي بض��������رورة االنتم��������اء للتنظي��������م 

وبالفع��������ل انتميت وق��������د رددت البيعة امام 
شرعي والية الكرمة الذي يدعى ابو محمد 

القاضي".
ويتح��������دث اإلرهابي ع��������ن والي��������ة الفلوجة 
وكيفي��������ة إدارته��������ا، مش��������يرا إل��������ى أن "والية 
الفلوجة تتكون من قواطع عدة وهي قاطع 
الكرم��������ة وقاط��������ع الرش��������اد وقاط��������ع اللهيب 
وقاطع الصبيحات وقاطع العبادي وقاطع 
السجر وقاطع الداخل، وكانت تدار من قبل 
وال��������ي الوالية واملكنى ابو عمر الخليفاوي 
وعس��������كري الوالية املكنى أبو طيبة وامني 
الوالية ابو حس��������ن والشرعي العام للوالية 

أبو خطاب وإداري الوالية أبو يقن".
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قيادي في "داعش": تلقينا أوامر مطلع 2018 
بالعودة إلى العراق لضرب أهداف منتخبة

آمر كتيبة "التوحيد" يف "والية الفلوجة" يروي حكاية إسقاط الرتل الكبري بـالطائرات

ميسان/ مروان الفتالوي

تس��������يطر النزع��������ة القبلي��������ة والخ��������وف على 
شريحة كبيرة من رجال األمن في ميسان، 
م��������ا يجعل القض��������اء أمام عقبة ف��������ي تنفيذ 
أوام��������ر القبض ض��������د املدان��������ن بالقتل بن 
العش��������ائر، وتتحّدث الوقائع بش��������كل دائم 
عن مجابهة القوات املنفذة ألوامر القبض 

بني��������ران قبلية تترك صرع��������ى بن صفوف 
الش��������رطة، ناهيك عن أن ش��������عورا باالنتماء 
للقبيلة لدى بعض رجال األمن يمنعه عن 

تأدية الواجب.
ويق��������ول رئي��������س محكمة جنايات ميس��������ان 
القاضي س��������عد جلوب في مقابلة موسعة 
م��������ع "القضاء" إن "أبن��������اء املحافظة يعانون 
م��������ن ه��������ول النزاع��������ات القبلي��������ة مل��������ا لها من 

مس��������اوئ وخيم��������ة تلق��������ي بظالله��������ا عل��������ى 
حياته��������م اليومية"، الفتا إل��������ى أن "الوقائع 
أك��������دت أن الق��������وات األمنية املكلف��������ة بتنفيذ 
أوام��������ر قبض بح��������ق بعض املتهم��������ن تتم 
مجابهته��������ا بأس��������لحة ناري��������ة مختلفة ما 
ي��������ؤدي ال��������ى ح��������االت إصابات ووف��������اة بن 

صفوف املنتسبن".
وفي مل��������ف املخدرات ذكر رئيس الجنايات 

ببي��������ع  يقوم��������ون  املخ��������درات  تج��������ار  "أن 
بضاعتهم بأس��������عار مناس��������بة، وأحيانا ال 
يكون بدل البيع النقود بل أش��������ياء أخرى، 
أي املواد املخدرة مقابل أجهزة موبايل أو 
مولدة كهربائية وفي قضايا أخرى كانت 

األسلحة مقابل املواد املخدرة".

التفاصيل في صفحة حوار خاص 

رئيس جنايات ميسان: العشائرية وراء أغلب حاالت القتل
بغداد/ عالء محمد

ح��������ذر قض��������اة تحقيق في بغداد من ش��������هود 
الزور ممن يتواجدون عل��������ى أبواب املحاكم 
لغرض اإلدالء بش��������هادة كاذب��������ة، مؤكدين ان 
اكثر الدعاوى التي تكتنفها ش��������هادة الزور 

هي دعاوى األحوال الشخصية.
ويع��������رف القاض��������ي األول ملحكم��������ة تحقي��������ق 
الدورة محمد خالد جياد العبدلي الشهادة 
بأنها "إدالء الشخص )الشاهد( باملعلومات 
املتوف��������رة لديه ع��������ن أي قضية من أجلها يتم 
استدعاؤه من قبل املحكمة عن طريق ورقة 
تكليف بالحض��������ور"، مبينا انه "عند امتناع 
الش��������اهد عن الحضور في بع��������ض الحاالت 
يق��������رر قاضي التحقي��������ق إصدار أم��������ر بإلقاء 

القبض عليه وإحضاره جبرا".  
أما ش��������اهد ال��������زور، يضي��������ف العبدل��������ي إلى 
"القض��������اء" أنه "ذلك الش��������خص الذي يحضر 
أمام املحكمة سواء كانت مدنية او إدارية او 
تأديبية او خاصة او أي سلطة من سلطات 
التحقيق وي��������ؤدي اليمن القانونية وهو أن 

يقس��������م بمعتق��������ده، لكنه يش��������هد بأمر خالف 
الحقيق��������ة فينك��������ر الحق ويق��������ر بالبطالن او 

يكتم الشهادة  كاًل أو بعضا".
ويكمل قاضي التحقيق ان "املشرع العراقي 
وض��������ع نصوص��������ا عقابية لغ��������رض ردع من 
يق��������دم عل��������ى ش��������هادة ال��������زور حفاظ��������ا عل��������ى 
الحقوق وتحقيق��������ا للعدالة واإلنصاف ورد 
املظال��������م، فقد جرمت ه��������ذه األفعال في الباب 
الراب��������ع من قانون العقوب��������ات العراقي تحت 
مسمى الجرائم املخلة بسير العدالة  وعالج 
املش��������رع أحكامه��������ا وش��������روطها والعقوبات 
املق��������ررة لفاعلها في املواد )251 الى 257(من 
قانون العقوبات التي فرضها القانون على 

شاهد الزور".
ويش��������ير العبدل��������ي إل��������ى أن "ش��������هادة الزور 
أصبح��������ت رائجة لألس��������ف، حت��������ى أن هؤالء 
يتواج��������دون بالق��������رب م��������ن املحاك��������م وعل��������ى 
أبوابها الخارجية وهم على استعداد ألداء 

يمن كاذبة من أجل املال".
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شهود الزور.. الكذب مقابل المال

566 حتقيق املوصل تصدق أقوال امرأة 
ابتاعت طفلة من داعش بـ "400" دوالر 

تهريب األدوية ومعسل األركيلة أكرث 
ما يشغل حمكمة الكمارك

قضاة املثنى يناقشون تسبيب األحكام 
والقرارات القضائية يف الدعوى املدنية

ُكتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد
املسؤولية اجلزائية 

للمعلم

■ المعهد القضائي يستضيف طالبي االنتماء لنقابة المحامين.. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / القضاء 

ش��������كلت جرائ��������م الخطف ف��������ي العاصمة 
بغداد خط��������رًا كبيرًا في فترات س��������ابقة، 
حتى أصبحت تهدي��������دا حقيقيا يحدق 
باملواطن��������ن، لك��������ن إج��������راءات قضائي��������ة 
سريعة س��������اهمت في إطاحة الكثير من 
ه��������ذه العصابات الت��������ي انتحل بعضها 

صفة جهات أمنية.
وأوكل القضاء التحقيق في هذه الجرائم 
إلى محكمة التحقيق املركزية املختصة 
بقضاي��������ا اإلرهاب والجريم��������ة املنظمة، 
بالتنس��������يق  اس��������تثنائي  عم��������ل  وبع��������د 
م��������ع الخالي��������ا األمنية أفض��������ت الجهود 
القضائية إلى انخفاض جرائم الخطف 
املنظمة في بغداد بنسبة %100 بحسب 

القاضي جبار عبد دلي.

ويوض��������ح عب��������د دل��������ي وه��������و القاض��������ي 
املختص بقضايا خلية مكافحة الخطف 
والهيئة التحقيقي��������ة في قيادة عمليات 
بغ��������داد ال��������ذي أوكلت اليه مهم��������ة النظر 
في هذه القضاي��������ا أن االحكام الصادرة 
التي طالت عناصر هذه العصابات كان 
اغلبها اإلعدام شنقًا، الفتا إلى أن أغلب 
عملي��������ات الخطف كان��������ت تتم في جانب 

الرصافة من العاصمة.
ويق��������ول القاض��������ي عب��������د دل��������ي إن "خلية 
مكافح��������ة الخط��������ف تتكون م��������ن ممثلي 
األجهزة االس��������تخبارية كافة ويترأسها 
ضاب��������ط م��������ن قي��������ادة عملي��������ات بغ��������داد 
وترتبط بالهيئة التحقيقية في القيادة 

ذاتها وبإشراف قاضي تحقيق".
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638 حكما باإلعدام والمؤبد 
لعصابات الخطف في العاصمة

بغداد/ زيـد األعرجي

فاقمت أزمة الس��������كن في العقود األخيرة تقسيم وبيع األراضي 
الزراعية الداخلة ضمن التصميم األس��������اس للمدينة، فيما أكد 
قضاة متخصصون أن هذه الظاهرة أس��������همت بشكل كبير في 

انتشار العشوائيات في املدن.
وباإلضافة إلى ذلك شخص قضاة متخصصون إلى "القضاء" 
ظه��������ور مش��������كالت ونزاعات ع��������دة تح��������دث اغلبها ب��������ن البائع 

واملش��������تري ألن القانون العراقي رسم شكال محددا لبيع العقار 
بخالف عمليات البيع التي تجري لهذه املساحات الزراعية.

وال يحصل بيع األراضي قانونيا إال عن طريق دائرة التسجيل 
العقاري املختصة وباستيفائه الشكل الذي نص عليه القانون 
طبق��������ا لنص املادة )٥٠٨( م��������ن القانون املدن��������ي العراقي النافذ، 
بخالف اغل��������ب هذه البيوعات التي تعقد على ش��������كل مكاتبات 
وعقود خارجية اس��������تنادا التفاق الطرفن )البائع واملش��������تري( 
حي��������ث ينضد العقد عرفيا ويثبت من قب��������ل جهة خارجية غير 

حكومية ليكون أشبه بعقود بيع السيارات وغيرها. 
وتعليقا على املوضوع ق��������ال القاضي علي حميد العالق نائب 
رئيس استئناف الكرخ ورئيس مجمع محاكم البياع لصحيفة 
"القض��������اء" ان "هذه العقود هي عقود ش��������كلية وال تعتبر عقودا 
صحيحة لنقل ملكية عقار او اس��������هم وتعد باطلة من الناحية 

القانونية وال يترتب عليها اي اثر قانوني للبيع".
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البداءة تنشغل ببيوعات غير قانونية لألراضي الزراعية

القاضي ناصر عمران
حتمية العقاب يف العدالة 

اجلنائية

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

hjc.idep2013@gmail.com
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بغداد/ زيـد األعرجي

فاقمت أزمة السكن في العقود األخيرة تقسيم وبيع األراضي 
الزراعية الداخلة ضمن التصميم األس��������اس للمدينة، فيما أكد 
قضاة متخصصون أن هذه الظاهرة أسهمت بشكل كبير في 

انتشار العشوائيات في املدن.
وباإلضافة إلى ذلك شخص قضاة متخصصون إلى "القضاء" 
ظه��������ور مش��������كالت ونزاع��������ات عدة تح��������دث اغلبها ب��������ن البائع 
واملشتري ألن القانون العراقي رسم شكال محددا لبيع العقار 

بخالف عمليات البيع التي تجري لهذه املساحات الزراعية.
وال يحصل بيع األراضي قانونيا إال عن طريق دائرة التسجيل 
العقاري املختصة وباستيفائه الشكل الذي نص عليه القانون 
طبقا لنص امل��������ادة )٥٠٨( من القانون املدن��������ي العراقي النافذ، 
بخالف اغلب هذه البيوعات التي تعقد على ش��������كل مكاتبات 
وعقود خارجية اس��������تنادا التفاق الطرفن )البائع واملشتري( 
حيث ينضد العقد عرفي��������ا ويثبت من قبل جهة خارجية غير 

حكومية ليكون أشبه بعقود بيع السيارات وغيرها. 
وتعليقا على املوضوع قال القاضي علي حميد العالق نائب 
رئيس استئناف الكرخ ورئيس مجمع محاكم البياع لصحيفة 
"القضاء" ان "هذه العقود هي عقود ش��������كلية وال تعتبر عقودا 
صحيحة لنقل ملكية عقار او اس��������هم وتعد باطلة من الناحية 

القانونية وال يترتب عليها اي اثر قانوني للبيع".
ولفت العالق الى أن "املواط��������ن في اآلونة األخيرة وبعد تأكده 
من ان هذه العقود ال يعتد بها توجه الى املحاكم ليقدم طلبات 

تسمى طلبات اإلقرار بالبيع ليقوم مالك السند او العقد برفع 
ا م��������ن االرض الزراعية او  دع��������وى على البائع ليقر ببيعه جزء

أسهما محددة منها".
وأوضح العالق أن "هناك ش��������كلن له��������ذا اإلقرار إما عن طريق 
طلب االقرار املباش��������ر املقدم من املش��������تري، او يكون عن طريق 
إقامة دع��������وى تمليك عل��������ى البائع ليقر ببيع��������ه ضمنا"، الفتا 
إل��������ى أن "نتيجة هذه الدعوى الرد كونها تفتقر الى الش��������روط 
املذكورة في القرار رقم )1426( لسنة 1983 وشكلية نقل ملكية 

العقار وفق القانون".
وأكد نائب رئيس االستئناف ان "األثر القانوني لهذه اإلقرارات 
واملحررات على فرض صحتها يتحدد بضمان االلتزام املالي 
بن الطرفن، ويتيح للمش��������تري الرجوع والنكول عن الش��������راء 
لع��������دم نقل ملكي��������ة األرض املباعة اليه وإع��������ادة الحال على ما 
هو عليه قبل الش��������راء فق��������ط، كون االقرار بمثاب��������ة اعتراف من 
البائع باستالم مبلغ معن عن بيعه ألسهم محددة من أرضه 

الزراعية".
وأكم��������ل العالق أن "املكاتبات الخارجي��������ة وإن صدقت باإلقرار 
فه��������ي من املح��������ررات التي ال يمكن تنفيذها كونها ليس��������ت من 
املحررات واألحكام القابلة للتنفيذ اس��������تنادا الى احكام املادة 

)14( من قانون التنفيذ رقم )45( لسنة 1980".
من جانبه ق��������ال القاضي حاتم جبار الغري��������ري رئيس مجمع 
محاكم ال��������دورة إلى "القضاء" انه "في املدة األخيرة ش��������اع بن 
أصحاب العالق��������ة إقامة هذا النوع من الدع��������اوى امام محاكم 
الب��������داءة في الدورة والبياع بكث��������رة، حيث اجازت املادة )145( 

م��������ن قانون املرافعات املدنية من بيده س��������ند ع��������ادي ان يطلب 
من القضاء املس��������تعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند لُيقر 
انه بخطه او بإمضائ��������ه او بختمه او بصمة إبهامه، وإن كان 

االلتزام به غير مستحق األداء".
وأضاف الغريري "بالتالي فان اإلقرار الذي يس��������تحصل عليه 
مش��������تري العقار بموجب التعهد بالبي��������ع )عقد البيع العرفي( 
ال��������ذي يبرزه للمحكمة ليقر به البائع، إنما هو اجراء تحفظي 
يبغ��������ي من ورائه طال��������ب اإلقرار تالفي إن��������كار املوقع على هذا 
السند مستقبال فيما لو ثار نزاع قضائي بينهما عن اي سبب 
كان، كي يس��������تحصل الحقا على حكم ضد الخصم بمضمون 
هذا املحرر من املحكمة بعد إقامة دعوى امام محكمة البداءة 
بأصل ه��������ذا الحق، وهو م��������ا يحصل حاليا من قبل مش��������تري 
االراض��������ي حيث يقيمون الدع��������اوى او طلب اإلقرار ضد البائع 
ليضمنوا وضع االرض مستقبال في حال حدوث اي تغييرات 
عليها من حيث القيمة املادية او صنف االرض املبيع فيما لو 

تم تحويلها الى الجنس السكني".
 وأكد القاضي الغري��������ري ان "تحويل جنس االرض من زراعي 
الى س��������كني ليس من اختصاص القض��������اء حيث حددت املواد 
)279و280و281( من قانون التسجيل العقاري رقم )43( لسنة 
1971، الجه��������ة املوكل اليه��������ا تحويل صن��������ف االرض وأناطته 

بدوائر التسجيل العقاري املرتبطة بوزارة العدل".
 وبخصوص انتش��������ار ظاهرة بيع وتقسيم األراضي الزراعية، 
أض��������اف الغريري أن "س��������لبيات كثي��������رة تكتنف انتش��������ار هذه 
الظاهرة التي انتش��������رت بشكل ُملفت للنظر، إذ يقوم اصحاب 

هذه األراضي ذات املس��������احات الكبيرة بتفتيت هذه املس��������احة 
من األرض الزراعية الى قطع صغيرة جدا لبيعها بعقود بيع 
خارجية الى املواطنن النش��������اء دور س��������كنية تصل مساحتها 
ال��������ى ح��������د )50م(، س��������يما وان ه��������ذه املس��������احات م��������ن األراضي 
الزراعي��������ة متداخلة ومتاخم��������ة لألحياء الس��������كنية واألراضي 
ذات التصني��������ف الس��������كني مما أتاح ملش��������تري هذه املس��������احات 
الصغيرة من االراضي الزراعية الى اقامة الوحدات الس��������كنية 

عليها خالفا للضوابط والقوانن".
ولفت إلى "القانون منع اقامة اي بناء قبل اس��������تحصال إجازة 
بناء صادرة من دائرة البلدية املختصة ومن غير املتصور ان 
تمن��������ح دائرة البلدية هذه االجازة في األراضي ذات التصنيف 
الزراعي اال وفق ضوابط معينة كان تكون دارا واحدة لصاحب 

االرض ذات املساحة الكبيرة".
ويرى الغريري أن "تش��������ييد ه��������ذه األبنية به��������ذه الكيفية يعد 
مخالف��������ة لقانون إدارة البلديات النافذ، وقد أتاح هذا القانون 
لدائ��������رة البلدي��������ة ان تنذر صاح��������ب البناء برفع ه��������ذه املخالفة 
خالل مده معينة وفق األس��������لوب الذي رسمه لها قانون ادارة 

البلديات رقم )165( لسنة ١٩٦٤".
 من جانبه تابع القاضي علي العالق "ان انتشار هذه الظاهرة 
سلبيا بكل املقاييس رغم أنها تحد من ازمة السكن الحاصلة 
ف��������ي املدن والعاصم��������ة كونها تؤثر تأثيرا س��������لبيا على البنى 
التحتية للمناطق املتاخمة لها اضافة الى تفتيتها لألراضي 
الزراعية وانهاء الحزام األخضر للمدن إضافة لصعوبة جمع 

املعلومات عن ساكنيها".

دعاوى اإلقرار تأخذ حيزا من عمل حماكم البداءة

قضاة: تفتيت األراضي الزراعية إلى دور ينشر العشوائيات ويلغي الحزام األخضر

بغداد/ سيف محمد 

اخت��������اره التنظي��������م آمرًا إلحدى 
الكتائ��������ب املهم��������ة ف��������ي والي��������ة 
الفلوج��������ة لب��������روزه ف��������ي فت��������رة 
قصيرة ودوره الفعال في منع 
القوات العسكرية العراقية من 

التقدم  صوب املدينة.
يكني��������ه  وهك��������ذا  نج��������م"  "اب��������و 
اإلرهاب��������ي،  "داع��������ش"  تنظي��������م 
أس��������رارًا  ل�"القض��������اء"  يكش��������ف 
كثي��������رة ع��������ن والي��������ة الفلوج��������ة 
وع��������ن دور قي��������ادات التنظي��������م 
في س��������احات االعتص��������ام وعن 
األس��������باب التي دفعت التنظيم 
للتح��������رك باتج��������اه القائم عبر 
رتل مك��������ون مما يقارب )2000( 
عجلة والذي تم قصفه من قبل 
طيران الجيش، مؤكدا تلقيهم 
اوام��������ر بعد عملي��������ات التحرير 
وتحدي��������دًا مطلع الع��������ام 2018 
بالرج��������وع من س��������وريا للعراق 
خ��������ارج  مضاف��������ات  وتكوي��������ن 
املدن لتش��������كيل مفارز عسكرية 
أهداف  وتنفيذ عملي��������ات ضد 

تم انتخابها مسبقًا.
يمث��������ل أم��������ام القض��������اء العراقي 
املتهم كامل طالل العيس��������اوي 
والبال��������غ م��������ن العم��������ر 32 عامًا 
ويدلي باعترافاته امام قاضي 
بنظ��������ر  املخت��������ص  التحقي��������ق 
قضايا الهيئ��������ة التحقيقية في 

قيادة عمليات بغداد.
 يق��������ول االرهاب��������ي  "كنت اعمل 
فالحًا قبل ان التحق بصفوف 
التنظيم عن طريق ش��������خصن 
لجي��������ش  ينتمي��������ان  كان��������ا 
يبايع��������ا  ان  قب��������ل  املجاهدي��������ن 
تنظيم داع��������ش تعرفت إليهما 
ف��������ي الس��������جن عندم��������ا اعتقلت 
بتهم��������ة االنتم��������اء للتنظيمات 
االرهابية قب��������ل ظهور داعش"، 
مؤكدًا  ان "الشخصن قد اخذا 
لهم  من��������ي باالنتم��������اء  تعه��������دًا 

ومقاتل��������ة القوات العراقية بعد 
خروجي من السجن". 

ساحات االعتصام 
"بع��������د  العيس��������اوي  ويضي��������ف 
خروج��������ي م��������ن الس��������جن كانت 
املناهض��������ة  التظاه��������رات 
للحكومة ما يعرف بس��������احات 
االعتصام قائمة وقد بدأت في 
الفلوج��������ة واالنبار وكان اغلب 
قي��������ادات التنظي��������م مش��������اركن 
بتل��������ك االعتصامات وكان لهم 
دور كبي��������ر ف��������ي حث الش��������باب 
فيه��������ا لغرض  املش��������اركة  على 
إسقاط الحكومة وقد شاركت 

فيها وبشكل فاعل".
أعل��������ن  ذل��������ك  "أثن��������اء  يتاب��������ع 
الخليف��������ة اب��������و بك��������ر البغدادي 
)الدولة  تشكيل تنظيم داعش 
االسالمية في العراق والشام( 
ال��������ذي كان ق��������د س��������يطر عل��������ى 
ع��������دد كبير م��������ن املناط��������ق في 
س��������وريا وليبي��������ا والصوم��������ال 
لذلك  ونتيج��������ة  وأفغانس��������تان 
واختالل الوضع االمني بسبب 
الس��������يطرة  تمت  االعتصامات 
على الفلوج��������ة وقضاء الكرمة 
من قب��������ل التنظيم والس��������يطرة 
على اغلب املق��������رات الحكومية 
واالس��������تيالء عل��������ى االس��������لحة 
ف��������ي  املوج��������ودة  واالعت��������دة 
التابعة  العس��������كرية  الثكن��������ات 
للجيش العراقي"، بحس��������ب ما 

يروي ابو نجم.

انتماؤه لتنظيم داعش 
"زارن��������ي  نج��������م  اب��������و  يوض��������ح 
ال��������ى داري الش��������خصان اللذان 
التقيت بهما في السجن وكانا 
قد بايع��������ا تنظيم داعش وكان 
احدهما يشغل منصب إداري 
لكتيب��������ة التوحي��������د ف��������ي والية 
الفلوج��������ة واآلخر أميرًا لقاطع 
الكرم��������ة واخ��������ذوا يحدثون��������ي 

بض��������رورة االنتم��������اء للتنظيم 
انتمي��������ت وقد رددت  وبالفعل 
ش��������رعي والية  ام��������ام  البيع��������ة 
الكرمة الذي يدعى ابو محمد 

القاضي".
ويتح��������دث اإلرهابي عن والية 
إدارته��������ا  وكيفي��������ة  الفلوج��������ة 
حي��������ث مش��������يرا إل��������ى أن "والية 
الفلوج��������ة تتكون م��������ن قواطع 
عدة وهي قاطع الكرمة وقاطع 
الرشاد وقاطع اللهيب وقاطع 
الصبيح��������ات وقاطع العبادي 
وقاط��������ع  الس��������جر  وقاط��������ع 
الداخل، وكان��������ت تدار من قبل 
والي الوالية واملكنى ابو عمر 
الوالية  وعسكري  الخليفاوي 
وامن��������ي  طيب��������ة  اب��������و  املكن��������ى 
والشرعي  ابو حس��������ن  الوالية 
الع��������ام للوالي��������ة أب��������و خط��������اب 

واداري الوالية أبو يقن".
ويستطرد "تم تكليفي من قبل 
وال��������ي الفلوج��������ة للعمل ضمن 
املف��������ارز العس��������كرية  لكتيب��������ة 
التوحي��������د التي وزعت بش��������كل 
نقاط عسكرية تمتد على طول 
س��������اتر املواجه��������ة م��������ع القوات 
وكانت  العراقي��������ة  العس��������كرية 
مهمته��������ا صد الهج��������وم لهذه 

القوات ومنع تقدمها".
ويش��������ير العيس��������اوي إل��������ى أن 
كل  عل��������ى  س��������يطر  "التنظي��������م 
الدوائر واملؤسسات بل صادر 
عق��������ارات تابعة ملنتس��������بن في 
وأعلن��������وا  األمني��������ة  األجه��������زة 
بيان��������ات مفاده��������ا الطل��������ب من 
املنتس��������بن الذي��������ن كان��������وا في  
األجه��������زة األمني��������ة م��������ن ابناء 
والق��������رى  الفلوج��������ة  مناط��������ق 
بالتوج��������ه  به��������ا  املحيط��������ة 
التوب��������ة  وتقدي��������م  للمس��������اجد 
وتس��������ليم أس��������لحتهم وب��������دأت 
الن��������اس  بح��������ث  املس��������اجد 
صف��������وف  ف��������ي  لالنخ��������راط 

التنظيم".

أخ��������ذ  "التنظي��������م  أن  وزاد 
بالتوس��������ع والس��������يطرة عل��������ى 
للفلوجة  املج��������اورة  املناط��������ق 
ال��������ى مناطق محاذية  وصواًل 
الق��������وات  وكان��������ت  للعاصم��������ة 
العراقي��������ة تح��������اول التق��������دم اال 
اننا نق��������وم بمواجهتها ومنع 

هذا التقدم".

آمر لكتيبة التوحيد 
بعد الدور الفع��������ال الذي قدمه 
املتهم كامل طالل في التصدي 
الق��������وات  قب��������ل  م��������ن  للتق��������دم 
العس��������كرية العراقي��������ة وبروزه 
ع��������ن  قصي��������رة  فت��������رة  خ��������الل 

بمنصب ام��������ر كتيبة التوحيد 
ف��������ي والي��������ة الفلوج��������ة بعد ان 
ابلغه العس��������كري العام لقاطع 
الكرم��������ة بتكليفه باملنصب من 

قبل والي الوالية.
ويوضح اإلرهاب��������ي أن "كتيبة 
عدة  نق��������اط  تض��������م  التوحي��������د 
موزعة على ط��������ول خط الصد 
العسكرية مهامها  القوات  مع 
التص��������دي ألي تق��������دم ومنع��������ه 
وكان��������ت الكتيب��������ة تضم من 70 
� 80 مقات��������اًل يعمل��������ون تح��������ت 
امرتي وكانت لدي مفارز تعيق 
تقدم القوات وه��������ي عبارة عن 
عجالت تحمل أسلحة أحادية 

ومفارز إسناد مدفعي ومفارز 
للهاون".

انسحاب برتل كبير 
ويذك��������ر اب��������و نج��������م ان��������ه "بعد 
اس��������تدعى  املع��������ارك  اش��������تداد 
التنظي��������م مقاتلي��������ه م��������ن والية 
الجنوب ووالية ش��������مال بغداد 
اال ان القوات العسكرية اخذت 
بالتقدم وقد تمت محاصرتنا 
وتعرضن��������ا  الفلوج��������ة  داخ��������ل 
للقص��������ف م��������ن قب��������ل الطائرات 
وأدى ذل��������ك لخس��������ائر كبي��������رة  
وص��������درت اوامر باالنس��������حاب 

الى القائم".
ويس��������تكمل "ت��������م تجهي��������ز رتل 
مكون من 2000 الى 2500 عجلة 
محمل��������ة باألس��������لحة واالعتدة 

والطعام للتوجه للقائم".
ويكش��������ف اإلرهاب��������ي ان "الرتل 
والي��������ة  وال��������ي  بقي��������ادة  كان 
الفلوج��������ة وكن��������ت أن��������ا داخ��������ل 
اح��������دى العج��������الت في وس��������ط 
الرتل وبالفعل تحركنا الساعة 
الثامنة مساًء باتجاه القائم اال 
اننا توقفنا في منطقة الرزازة 
الطري��������ق  اجتي��������از  لصعوب��������ة 
كونه طريق��������ا مائيا زلقا لحن 

تجهيز طريق بديل".
فوجئن��������ا  "لكنن��������ا  ويس��������تدرك 
بتعرضن��������ا للقصف م��������ن قبل 
الطائ��������رات العراقي��������ة التابع��������ة 
لطيران الجيش حيث تم قصف 
منتصف الرتل ومن ثم املقدمة 
واخ��������ذ القص��������ف باالس��������تمرار 
لغاي��������ة صب��������اح الي��������وم الثاني 
قتل على إثره ما يقارب ال�800 
مقاتل وانا تعرضت لالصابة 
والي��������د  ال��������رأس  منطق��������ة  ف��������ي 
اليسرى واستطعنا الهرب انا 
ومن نجا من هذا الرتل باتجاه 
القائ��������م ومكث��������ت هن��������اك حتى 
تعافي��������ت ومن ث��������م انتقلت الى 
البو كمال الس��������ورية " بحسب 

اعتراف اإلرهابي.

أوامر بالعودة 
إفادته  خ��������الل  اإلرهابي  يقول 
الت��������ي دون��������ت من قب��������ل قاضي 
التحقيق "بعد انتهاء عمليات 
الق��������وات  التحري��������ر وس��������يطرة 
العس��������كرية العراقي��������ة على كل 
كان  الت��������ي  وامل��������دن  املناط��������ق 
يس��������يطر عليه��������ا التنظيم عن 
والي��������ا جدي��������دًا للفلوجة خالل 

تواجدنا في سوريا".
ويكشف أبو نجم "تلقينا أوامر 
من قب��������ل الوالي الجديد مطلع 
الع��������ام 2018 وبع��������د س��������يطرة 
الق��������وات العراقي��������ة على جميع 
امل��������دن، وتقضي ه��������ذه األوامر 
العراق وتحديدًا  الى  بالعودة 
إلى الكرم��������ة لتكوين مضافات 
خ��������ارج املدن وتش��������كيل مفارز 
عسكرية لتنفيذ عمليات ضد 
أه��������داف ت��������م اختياره��������ا وهي 
مواقع عس��������كرية ومنتس��������بن 

لألجهزة األمنية".
الع��������ودة  "اس��������تطعنا  ويؤك��������د 
عس��������كرية  مف��������رزة  وتش��������كيل 
وق��������د اتصلت بش��������قيقي الذي 
كان منتمي��������ًا للتنظي��������م لكن��������ه 
ل��������م يغادر الع��������راق ألن أحدا ال 
يعلم بمسألة انتمائه وطلبت 
منه جلب اسلحة ومعدات لنا 
والت��������ي كنا ق��������د خبأناها قبل 
مغادرتن��������ا العراق وهي عبارة 
ومتفج��������رات  كاتم��������ة  أجه��������زة 
وأس��������لحة متوس��������طة وناظور 

وكاميرات للتصوير".
"القوات  ويب��������ن اإلرهاب��������ي ان 
االمنية اس��������تطاعت اكتش��������اف 
أمرنا وقد حاولنا تهريبها إلى 
شمال العراق من ثم الى تركيا 
لك��������ن املحاولة باءت بالفش��������ل 
لعدم املقدرة على الدخول الى 
تركيا ومن ثم عدت الى االنبار 

وقد تم القبض علّي".

قيادي في "داعش": تلقينا أوامر مطلع 2018 بالعودة إلى العراق لضرب أهداف منتخبة
آمر كتيبة التوحيد يف والية الفلوجة يروي عملية إسقاط رتل إرهابي كبري بواسطة طائرات عراقية

■ االرهابي كامل طالل العيساوي

جريمة االمتناع عن اإلغاثة 
في التشريع العراقي 

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

األصل في كل تش��������ريع أن تكون هناك غاية وعلة في سن ذلك التشريع 
وم��������ن الجرائ��������م التي نص عليه��������ا قانون العقوب��������ات العراقي ) جريمة 

االمتناع عن اإلغاثة ( والعلة في تجريم هذا الفعل.
 إن املشرع الجنائي جعل القيم األخالقية أساسا لتجريم االمتناع عن 
اإلغاث��������ة الن املصلحة االجتماعية التي يه��������دف القانون الجنائي إلى 
حمايتها تتمثل في وجود قدر مش��������ترك من الش��������عور األخالقي الذي 
يتوافر لدى معظم أفراد املجتمع لذلك إن من واجب املش��������رع الجنائي 
أن ي��������وازن بن ظ��������روف املجتمع وقيم��������ه األخالقية التي اس��������تقرت في 
أعماقه ولهذا قد جعل املش��������رع العراقي م��������ن الواجب األخالقي معيارا 

للتجريم فرأى ان في ارتكابها ما يناقض واجبا أخالقيا.
وقد نص قانون العقوب��������ات العراقي على جريمة االمتناع عن اإلغاثة 
ف��������ي املادة )370 ( حيث نصت الفقرة )1 ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 
على س��������تة أش��������هر وبغرامة أو بإحدى هاتن العقوبتن كل من امتنع 
أو توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف أو مكلف بخدمة 

عامة مختصة عند حصول حريق أو غرق أو كارثة أخرى وفي الفقرة 
)2( يعاق��������ب بالعقوبة ذاتها من امتن��������ع أو توانى بدون عذر عن إغاثة 
ملهوف في كارث��������ة أو مجني عليه في جريمة، وإن صور االمتناع عن 
اإلغاثة ال��������ذي أوردها املش��������رع العراقي هي ثالث وه��������ي: االمتناع عن 
معاون��������ة موظف أو مكل��������ف بخدمة عامة عند حص��������ول حريق أو غرق 
أو كارث��������ة واالمتناع ع��������ن إغاثة ملهوف في كارث��������ة أو مجني عليه في 
جريمة، واالمتناع عن رعاية ش��������خص عاجز بس��������بب س��������نه أو حالته 
الصحية وكان باس��������تطاعة املمتنع تقديم الع��������ون له إال انه امتنع عن 
ذلك بإرادته واختياره دون أن يكون له عذر مشروع يبرر امتناعه ولم 
يحدد املش��������رع العراقي نوع الجريمة املرتكب��������ة بحق املجني عليه هل 
هي من الجنايات أو الجنح أو املخالفات ولكننا نرى بانه يشترط أن 
تش��������كل خطرا حاال على حياة املجني عليه أو أمواله مثل جرائم القتل 
أو الخط��������ف أو الجرائم الجنس��������ية أو تكون من الجنايات الواقعة على 

األموال كالسرقة وإحراق األموال.

 ونرى بانه من غير املنطقي مس��������اءلة ش��������خص ألن��������ه امتنع عن إغاثة 
مجني عليه في جريمة س��������ب أو قذف الن هذه الجرائم ال تشكل خطرا 
ح��������اال على املجن��������ي عليه وكذلك نج��������د بانه من غير املعق��������ول معاقبة 
ش��������خص بهذه العقوب��������ة وهي الحبس والغرامة ألن��������ه امتنع أو توانى 
ع��������ن إغاثة مجنى عليه في مخالفة ونقترح تعديل نص املادة 370 من 
قان��������ون العقوبات العراقي رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل باقتصار هذه 
الحالة على املجني عليه في جناية أو جنحة تش��������كل خطرا حاال على 
حياته أو س��������المته الجس��������دية أو امواله أو عرضه ولم يحدد املش��������رع 
العراق��������ي نوع اإلغاثة الواجب تقديمها للمجني عليه قد تكون الدفاع 
عن املجن��������ي عليه أو اخبار الس��������لطات العامة بوق��������وع الجريمة، وفي 
جريم��������ة االمتناع عن اإلغاثة فقد تبن بان املش��������رع العراقي قد وس��������ع 
من مس��������ؤولية األفراد وألزمهم باملش��������اركة في مكافحة الجريمة وذلك 
حماي��������ة لحي��������اة أو أي حق أخر للمجني عليه ال��������ذي يكون  في ظروف 

يصعب على األجهزة املختصة في الدولة حمايته.



بغداد / إيناس جبار 

تش��������هد محاكم األحوال الش��������خصية في عموم 
الب��������الد طلب��������ات كثي��������رة بمنح حج��������ج وصايا 
مؤقت��������ة لالم الحاضنة من اجل الس��������فر بالطفل 
املحضون الس��������يما بع��������د هجرة بع��������ض اآلباء 
للخارج وتع��������ذر الحصول على موافقته، إال أن 
القض��������اة املختصن حددوا من��������ح هذه الحجج 

املؤقتة للسفر من اجل العالج فقط.
ويقول احمد الصف��������ار قاضي محكمة األحوال 
الش��������خصية في اس��������تئناف البصرة االتحادية 
إن "س��������فر املحضون بدون علم األب يعد ضررا 
باملحض��������ون ألنه ال يعرف في ما اذا كان س��������فر 
املحضون الماكن بعيدة أو مجهولة، الس��������يما 
أن  األب ال ي��������زال الوص��������ي الجبري والش��������رعي 
على االبن املحضون وقد يحدد إمكانية س��������لب 

حضانة الطفل من األم إذا تقرر بأنه ضرر". 
وعن استحقاق املحضون، يضيف القاضي أن 
"األم تس��������تحق الحضانة بالدرج��������ة األولى كما 
حدد قان��������ون األحوال الش��������خصية إال أن الوالد 
يبقى الوصي الش��������رعي والجب��������ري على الطفل 
املحضون السيما في قضايا السفر التي تنجم 
عنه��������ا مش��������كالت كبي��������رة كهج��������رة االم بالطفل  
وتغريبه عن البالد أو إخفاءه، لذا فأن القانون 
وضع حجة وصايا مؤقتة في حال تطلب سفر 

الطفل املحضون مع والدته".   
وي��������رى القاضي أن "زواج االم ال يخل بش��������روط 
الحضان��������ة ومن��������ح الوصايا املؤقت��������ة في حالة 
كانوا بحاجة لها مع ضرورة تحصيل موافقة 
األب بع��������د أن تكت��������ب الزوجة أو تعه��������د برعاية 

املحضون".
ويقسم الصفار الس��������فر املؤقت بأن "يكون على 
نوعن، النوع األول السفر داخل العراق وهنا ال 
يحتاج إلى جواز الس��������فر وال موافقة األب شرط 
أن ال يبتع��������د املحضون إل��������ى مناطق بعيدة الن 

ذلك ربما يهدد حياة املحضون والضرر به".
والن��������وع الثاني "الس��������فر للعالج خ��������ارج العراق 
وبرغ��������م ع��������دم موافقة األب هن��������ا املحكمة تخول 
االم بالس��������فر املؤقت–بحسب الصفار-  شرط أن 
ال تتج��������اوز مدة الرحلة 15 يوما لغرض العالج 
بع��������د التعه��������د إالم بإرج��������اع املحض��������ون باملدة 

املقررة ".
م��������ن جانب��������ه، يفص��������ل س��������امي ترك��������ي قاض��������ي 
محكمة األحوال الش��������خصية في الدورة حاالت 

من��������ح الوصاي��������ا املؤقتة في املحاك��������م بأن "اغلب 
املش��������كالت التي تقود إلى املطالبة ومنح حجج 
الوصاي��������ا املؤقتة ه��������ي إذا كان األب مفقودا أما 
عند وجوده فال مش��������كلة، تحصل موافقته فهو 
الولي الجبري والشرعي عن األوالد املحضونن 

لدى الزوجة".
ويقول تركي مؤك��������دا كالم الصفار إن "الوصايا 
املؤقت��������ة هي حج��������ج غالب��������ا ال تمن��������ح إذا كانت 
إلغراض السفر الس��������ياحي  والزيارات وهنالك 
حاالت خاصة ملنحها كالس��������فر من أجل العالج 

وتكون بشروط".
ويبن القاضي أن "إجراءات منح حجج الوصايا 
املؤقتة للحاالت الطبية ترتبط بوجوب وجود 
تقرير طبي عن الحالة املرضية للمحضون كان 
يكون من الحاالت املستعصية وتتطلب السفر 

وعدم وجود األب او إن كان مفقودا".
االم  كان��������ت  "إذا  أيض��������ا  القاض��������ي  ويواص��������ل 
الحاضنة موظفة هن��������ا يكون اطمئنان في قرار 
القاضي بمنحه الوصايا املؤقتة، فغالبا تكون 
املوظفات مح��������ددات بإجازة معلومة ناهيك عن 
صعوبة ترك الوظيفة والهروب بالطفل كما أن 
االم التي لديها حضانة من عدة س��������نوات وهو 

احد األسباب املطمئنة ملنح الوصايا".
 كما يش��������ير القاضي إل��������ى أن  "التقارير الطبية 
الصادرة من طبيب مختص أو مش��������فى أهلي ال 
تعتد بها املحكمة وتنظر في التقارير الصادرة 
كونه��������ا  فق��������ط  الحكومي��������ة  املستش��������فيات  م��������ن 
جهات رس��������مية والقاضي ب��������كل الحاالت يأخذ 
بنظ��������ر االعتبار حالة الطل��������ب والحالة املرضية 
للمحض��������ون ووضع��������ه الصحي فهن��������اك حاالت 
مستعجلة  وأخرى مستعصية  يراها القاضي 

ويقدر من خاللها منح حجة الوصايا".
ويؤك��������د س��������امي ترك��������ي أن "ح��������االت طلب حجة 
الوصايا املؤقتة للس��������ياحة وان كانت للسياحة 
والس��������فر ع��������دة أي��������ام فال تعط��������ى حفاظ��������ا على 

املحضون".
ويح��������دد القاض��������ي ح��������االت تنتفي فيه��������ا طلب 
من��������ح الوصاي��������ا مثال أن "األب غائ��������ب أو مفقود 
كاملهاجري��������ن وال يع��������رف ل��������ه عن��������وان أو تع��������ذر 
حض��������وره ورعايت��������ه للمحض��������ون هن��������ا حددت 
املحكم��������ة  بإقامة دعوى وقف الوالية وحس��������ب 
امل��������ادة 33 م��������ن قانون رعاي��������ة القاصري��������ن التي 
ق��������ررت إقامة هك��������ذا دع��������وى إذا تج��������اوزت مدة 
اختفاء الوالد سنة وبعد سلك الطرق القانونية 

لتبليغه".

المحاكم تمنح األم حجج الوصايا لسفر 
الطفل المحضون لحاالت العالج فقط
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معدل اجلرمية ينخفض يف العاصمة.. وبعض العصابات انتحلت صفة أجهزة أمنية

جهود قضائية تطيح بعصابات الخطف.. وأفرادها 
يواجهون 638 حكما باإلعدام والمؤبد 

قضاة يحذرون من شهود الزور 
ويستعرضون عقوبتهم

عالء محمد/ بغداد

ح��������ذر قض��������اة تحقيق ف��������ي بغداد من ش��������هود 
ال��������زور مم��������ن يتواجدون على أب��������واب املحاكم 
لغ��������رض اإلدالء بش��������هادة كاذب��������ة، مؤكدين ان 
اكثر الدعاوى التي تكتنفها شهادة الزور هي 

دعاوى األحوال الشخصية.
تحقي��������ق  ملحكم��������ة  األول  القاض��������ي  ويع��������رف 
الدورة محمد خالد جياد العبدلي الش��������هادة 
بأنها "إدالء الش��������خص )الشاهد( باملعلومات 
املتوف��������رة لدي��������ه عن أي قضية م��������ن أجلها يتم 
اس��������تدعاؤه من قبل املحكم��������ة عن طريق ورقة 
تكلي��������ف بالحضور"، مبينا ان��������ه "عند امتناع 
الشاهد عن الحضور في بعض الحاالت يقرر 
قاض��������ي التحقيق إصدار أم��������ر بإلقاء القبض 

عليه وإحضاره جبرا".  
أم��������ا ش��������اهد ال��������زور، يضي��������ف العبدل��������ي إلى 
"القض��������اء" أنه "ذلك الش��������خص ال��������ذي يحضر 
أمام املحكمة س��������واء كانت مدنية او إدارية او 
تأديبية او خاصة او أي س��������لطة من سلطات 
التحقي��������ق وي��������ؤدي اليم��������ن القانوني��������ة وهو 
أن يقس��������م بمعتقده، لكنه يش��������هد بأمر خالف 
الحقيقة فينكر الحق ويقر بالبطالن او يكتم 

الشهادة  كاًل أو بعضا".
ويكمل قاضي التحقيق ان "املش��������رع العراقي 
وض��������ع نصوص��������ا عقابي��������ة لغ��������رض ردع من 
يقدم على شهادة الزور حفاظا على الحقوق 
وتحقيقا للعدالة واإلنصاف ورد املظالم، فقد 
جرمت هذه األفعال في الباب الرابع من قانون 
العقوب��������ات العراق��������ي تح��������ت مس��������مى الجرائم 
املخلة بسير العدالة  وعالج املشرع أحكامها 
وش��������روطها والعقوبات املق��������ررة لفاعلها في 
املواد )251 الى 257(من قانون العقوبات التي 

فرضها القانون على شاهد الزور".
ويشير العبدلي الى ان "شهادة الزور أصبحت 
رائج��������ة لألس��������ف، حتى أن ه��������ؤالء يتواجدون 
بالقرب م��������ن املحاكم وعلى أبوابها الخارجية 
وه��������م عل��������ى اس��������تعداد ألداء يم��������ن كاذبة من 
أجل امل��������ال"، الفتا الى ان "اكث��������ر القضايا التي 

تحصل فيها شهادة زور هي دعاوى األحوال 
الشخصية ومنها التفريق وتصديق الطالق 
الخارجي ودع��������اوى النفقة وكذلك في محاكم 

التحقيق في قضايا التهديد".
ويتحدث العبدلي عن إحدى القضايا تتعلق 
بمتهم��������ات موقوفات وفق أح��������كام القرار 234 
لس��������نة 2001 والت��������ي تم فيها تدوي��������ن أقوال 6 
متهمات بصفة ش��������هود على احداهن من قبل 
قاض��������ي التحقيق بعد ان تم تحليفهن اليمن 
القانوني��������ة وافدن بش��������هاداتهن ضدها  وبعد 
اكمال التحقيق واحال��������ة القضية الى محكمة 
جنايات الكرخ تم اس��������تدعاء الش��������هود الستة 
اعاله وتدوين اقوالهن امام محكمة الجنايات 
فأدلن بش��������هادة الزور امام املحكمة االخيرة 
فاص��������درت املحكم��������ة قراره��������ا بإدان��������ة املتهمة 
واش��������عار قاضي التحقيق باتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق الش��������هود الس��������تة وفق احكام 
امل��������ادة 252 م��������ن قانون العقوب��������ات فقد وردت 
ه��������ذه القضية الى ه��������ذه املحكمة وت��������م اتخاذ 
االج��������راءات القانوني��������ة بحق الش��������هود الزور 

الستة".
 وع��������ن اإلج��������راءات القانونية الت��������ي تتخذها 
املحكم��������ة بح��������ق ش��������اهد الزور، يق��������ول قاضي 
تحقيق الدورة "في البدء يقدم إخبار لقاضي 
التحقي��������ق م��������ن الجه��������ات املختص��������ة بتحريك 
الش��������كوى الجزائية وهي )جهاز االدعاء العام 
أو املخب��������ر الذي علم بوقوع ش��������هادة الزور أو 
املش��������تكي املتض��������رر من الجريم��������ة أو املحكمة 

التي وقعت أمامها الجريمة(".
ويكم��������ل العبدلي أن "قاضي التحقيق يش��������رع 
بعدها باتخاذ اإلجراءات القانونية بعد ورود 
اإلخب��������ار إلي��������ه بفتح املحض��������ر وتدوين أقوال 
املخبر او املش��������تكي وطلب نسخة من اضبارة 
الدعوى الجزائية او املدنية التي حصل فيها 
اداء للشهادة ومن ثم إصدار قراره باستقدام 
املته��������م او إصدار امر القاء القبض بحقه وفق 
اح��������كام امل��������ادة 252 م��������ن قان��������ون العقوبات او 
حس��������ب صفة املتهم او الن��������ص املنطبق عليه 
وبعده��������ا مواجهت��������ه باالدلة املتوف��������رة ضده 
واس��������تكمال باقي اإلجراءات م��������ن ربط هوية 

املته��������م او صورة قيده وس��������وابق املتهم واخذ 
األذن من املحكمة التي أديت أمامها ش��������هادة 
الزور استنادا الحكام املادة 136/ج من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 
املع��������دل  التي نصت على ان��������ه ال تجوز إحالة 
املته��������م على املحاكمة أم��������ام املحاكم الجزائية 
عن جريمة ش��������هادة ال��������زور او اليمن الكاذبة 
او اإلخب��������ار الكاذب او اإلحجام عن اإلخبار او 
اإلدالء بمعلوم��������ات غير صحيحة اال بإذن من  
املحكمة او محكمة التحقيق التي وقعت هذه 

الجريمة أمامها".
ويضيف ان��������ه "بعد ورود اإلذن باإلحالة يقرر 
قاض��������ي التحقي��������ق تفري��������ق األوراق وإحال��������ة 
املتهم إل��������ى املحكمة املختصة الكتمال مراحل 
التحقي��������ق ويت��������م تنظي��������م ق��������رار إحال��������ة بذلك 

وترسل إلى محكمة الجنح املختصة".
من جانب��������ه القاض��������ي األول ملحكم��������ة تحقيق 
الكرخ احمد حس��������ن الج��������واري يبن انه "بعد 
سلسة اإلجراءات التي تتخذ من قبل محكمة 
التحقيق بحق شاهد الزور الذي أدلى بأقواله 
أم��������ام املحكمة وبع��������د ثبوت انه كان ش��������اهدا 
لل��������زور في دعوى مدنية ش��������رعية او ادارية او 
امام س��������لطة رس��������مية مخولة بالتحقيق فانه 
تتخذ بحق��������ه اتخاذ االج��������راءات وفقا للمادة 
252 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات وتعط��������ي االذن 

بإحالته الى محكمة الجنح".
ويضيف الج��������واري ان "محكمة الجنح تحدد 
عقوب��������ة ش��������اهد ال��������زور"، مؤك��������دا ان "املش��������رع 
العراق��������ي نص في قان��������ون العقوبات رقم 111 
لسنة 1969 املعدل في املادة 252 انه من شهد 
زورا ف��������ي جريمة ملتهم او علي��������ه فانه يعاقب 
بالحب��������س والغرامة من 3 أش��������هر ويوم واحد 
الى خمس س��������نوات مع غرام��������ة مالية من 201 

الف دينار الى مليون دينار عراقي".
وتاب��������ع ان��������ه "م��������ن خ��������الل الدع��������اوى واالوراق 
املوج��������ودة امامه فانه البد م��������ن التوضيح ان 
الكثير من شهود الزور يأخذون مبالغ مالية 
وخاص��������ة في دعاوى الج��������زاء لغرض تضليل 
الحقائق والتي تؤدي الى ظلم الناس ملصلحة 

شخص آخر".

ويوضح عبد دلي وهو القاضي املختص 
بقضايا خلي��������ة مكافحة الخطف والهيئة 
التحقيقية في قيادة عمليات بغداد الذي 
أوكلت اليه مهمة النظر في هذه القضايا 
أن االحكام الص��������ادرة التي طالت عناصر 
هذه العصابات كان اغلبها اإلعدام شنقًا، 
الفتا إلى أن أغلب عمليات الخطف كانت 

تتم في جانب الرصافة من العاصمة.
ويق��������ول القاض��������ي عب��������د دل��������ي إن "خلي��������ة 
مكافح��������ة الخط��������ف تتك��������ون م��������ن ممثلي 
األجهزة االس��������تخبارية كافة ويترأس��������ها 

ضابط من قيادة عمليات بغداد وترتبط 
بالهيئ��������ة التحقيقي��������ة في القي��������ادة ذاتها 

وبإشراف قاضي تحقيق".
وأض��������اف أن "جرائ��������م الخط��������ف تصاعدت 
في بغداد في فترات س��������ابقة لعدة أسباب 
منها االنفالت االمني الذي أعقب احتالل 
داع��������ش لبعض امل��������دن وانش��������غال القوات 
األمني��������ة باملع��������ارك ضد اإلره��������اب وكذلك 
بس��������بب تش��������ريع قانون العفو الذي صدر 

مؤخرًا".
وتابع القاضي املختص أن "قانون العفو 

ش��������مل جرائم الخطف بأحكامه ما ساهم 
بخ��������روج معظ��������م مرتكبي ه��������ذه الجرائم 
وأدى ذل��������ك لتكوين عصابات متخصصة 
لح��������ن تعديل هذا القانون ليس��������تثني كل 
جرائ��������م الخطف م��������ن الش��������مول بالقانون 
واإلف��������راج عنه��������م لكن الفترة ب��������ن إصدار 
القان��������ون وتعديل��������ه كانت كفيل��������ة لخروج 

كثير من املدانن".
ويؤك��������د ان "الخلية اطاح��������ت ب�374 متهمًا 
موزع��������ن على ش��������كل عصاب��������ات منظمة 
للخطف ويتراوح مع��������دل افراد العصابة 

الواح��������دة ) 3� 14 ( فردًا وان 638 حكما قد 
صدر بحقهم من قب��������ل محاكم الجنايات 
كون كل متهم ارتكب اكثر من جريمة وان 
اغلب ه��������ذه االحكام االعدام ش��������نقًا حتى 
املوت بنس��������بة %90 والبقية كانت احكامًا 
بالس��������جن املؤبد مما س��������اهم بانخفاض 
نس��������بة هذه الجرائم في مناطق العاصمة 

بغداد بشكل كبير".
ويش��������ير القاضي عبد دلي الى ان "الخلية 
وعند املباشرة بأعمالها اطاحت بالعديد 
من ه��������ذه العصاب��������ات املنظمة فق��������د القي 

القب��������ض عل��������ى 148 متهم��������ا موزعن الى 
مجامي��������ع منظمة متخصص��������ة بالخطف 
خالل العام 2015 مما س��������اهم بانخفاض 
الجريمة ليصب��������ح عدد املتهمن الذين تم 
القب��������ض عليهم خ��������الل الع��������ام 2016 )85( 
متهما اي انخفضت الجريمة بنسبة 50% 
"، الفت��������ًا الى ان اغلب عمليات القبض على 
املتهمن يصاحبه��������ا تحرير املخطوف او 

الضحية".
ويبن انه "عند انخفاض نس��������بة الجريمة 
صدر اعم��������ام من مجل��������س القضاء االعلى 
يقضي بنظر قضايا الخطف في الرصافة 
من قبل محكم��������ة تحقيق الرصافة األولى 
وف��������ي الك��������رخ من قب��������ل محكم��������ة التحقيق 
املركزية اي جرى توزيع املهام دون حصر 
التحقي��������ق به��������ذه الجرائم من قب��������ل خلية 

مكافحة الخطف".
ويضي��������ف القاض��������ي أن "مجل��������س القضاء 
األعل��������ى اص��������در اعماما جدي��������دًا أوكل فيه 
مه��������ام التحقي��������ق بجرائ��������م الخط��������ف التي 
تك��������ون دوافعها ابت��������زازا ماليا او إرهابية 
ال��������ى خلي��������ة مكافح��������ة الخط��������ف املرتبطة 
بالهيئ��������ة التحقيق��������ة في قي��������ادة عمليات 
بغ��������داد وبإش��������راف قاض��������ي تحقي��������ق في 

محكمة التحقيق املركزية".
ويذك��������ر عب��������د دل��������ي ان "الخلي��������ة باش��������رت 
مهامه��������ا وألقت القبض على 107 متهمن 
خ��������الل الع��������ام 2017 توزع��������وا على ش��������كل 
عصاب��������ات منظمة يت��������راوح مع��������دل أفراد 
العصابة الواحدة مابن )3 � 14( فردًا مما 
ساهم بانخفاض معدل الجريمة ليصبح 
ع��������دد املتهمن امللقى القبض عليهم خالل 

العام 2018 ) 34 ( متهمًا".
ويؤكد القاضي أن "حزيران عام 2018 شهد 
عملي��������ة القبض على آخر عصابة للخطف 
ومنذ ذل��������ك الحن انخفضت نس��������بة هذه 
الجرائم من قبل عصابات منظمة بنسبة 
%100 ف��������ي العاصمة بغداد"، مبينًا ان "ما 
يحدث من عمليات للخطف معدودة وهي 

ليست منظمة ولدوافع مختلفة".
ويكم��������ل القاض��������ي ان "بع��������ض العصابات 
كان��������ت تنتح��������ل صف��������ة األجه��������زة األمنية 
عبر ارتدائهم الزي العس��������كري ويحملون 

واس��������تخدامهم  مزورة  أس��������لحة وهويات 
عج��������الت دف��������ع رباعي مظللة مما يس��������هل 
عملية مروره��������م عبر الس��������يطرات ونقاط 

التفتيش ".
ولفت الى ان "اغلب عمليات الخطف كانت 
تقع ف��������ي جان��������ب الرصافة م��������ن العاصمة 
بنسبة 90 % والبقية في جانب الكرخ وان 
الضحاي��������ا غالبًا ما يتم اختيارهم عبر ما 
يسمى شعبيا )عالس( اي شخص يوشي 
بمعلوم��������ات عن الضحية وتت��������م متابعته 

ومراقبته".
ويقس��������م عبد دلي عصاب��������ات الخطف الى 
نوع��������ن "منظم��������ة تمته��������ن الخط��������ف عبر 
أس��������اليب وإمكان��������ات عالية ج��������دًا وأخرى 
تبح��������ث عن أي م��������ورد مالي عب��������ر ارتكاب 

جرائم جنائية عدة من بينها الخطف".
ويشير الى ان  "اغلب جرائم الخطف يكون 
الغرض منها ابتزاز مالي ويتراوح مقدار 
املبالغ املالية التي كانت تطلب من 50 الف 
دوالر أميركي وصواًل الى املليون دوالر".

ويذكر قاضي التحقيق ان " اغلب عمليات 
القبض على املتهم��������ن يصاحبها تحرير 
املخطوف او الضحي��������ة وهذا يعتمد على 
االخب��������ار ع��������ن حال��������ة الخط��������ف بالس��������رعة 
القصوى وبش��������كل مباش��������ر من قبل ذوي 
الضحي��������ة وتتم اتخ��������اذ االج��������راءات كافة 
ومتابعة املجرمن عبر وسائل وإمكانيات 

فنية متقدمة جدًا ".
ويس��������تعرض القاضي جبار دور القضاء 
قائ��������اًل ان "للقض��������اء جه��������ودا اس��������تثنائية 
تكم��������ن في االش��������راف املباش��������ر والتوجيه 
واملتابعة مع االجهزة االمنية والتحقيق 
به��������ذه القضايا واتخاذ االج��������راءات كافة 
واحال��������ة املتهمن الى املحاك��������م املختصة 
الصدار االحكام بحقهم لينالوا جزاءهم 

العادل".
ودع��������ا القاضي املخت��������ص "املواطنن الى 
ض��������رورة اإلخب��������ار ع��������ن ح��������االت الخطف 
مباش��������ر  وبش��������كل  القص��������وى  بالس��������رعة 
ال��������ى خلي��������ة الخط��������ف املرتبط��������ة بالهيئة 
التحقيقي��������ة ف��������ي قي��������ادة عملي��������ات بغداد 
ليتسنى القبض على الخاطفن وتحرير 

الضحية".

الكذب مقابل املال

■ اغلب جرائم الخطف تم تنفيذها في جانب الرصافة في العاصمة

بغداد / سيف محمد 

شكلت جرائم الخطف في 
العاصمة بغداد خطرًا كبيرًا 

في فترات سابقة، حتى 
أصبحت تهديدا حقيقيا 

يحدق باملواطنن، لكن 
إجراءات قضائية سريعة 

ساهمت في إطاحة الكثير من 
هذه العصابات التي انتحل 
بعضها صفة جهات أمنية.

وأوكل القضاء التحقيق في 
هذه الجرائم إلى محكمة 

التحقيق املركزية املختصة 
بقضايا اإلرهاب والجريمة 

املنظمة، وبعد عمل استثنائي 
بالتنسيق مع الخاليا األمنية 

أفضت الجهود القضائية 
إلى انخفاض جرائم الخطف 

املنظمة في بغداد بنسبة 
%100 بحسب القاضي جبار 

عبد دلي.
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حوار خاص

أجرى الحوار/ مروان الفتالوي

وفي مل��������ف املخدرات ذكر رئيس الجنايات 
ببي��������ع  يقوم��������ون  املخ��������درات  تج��������ار  "أن 
بضاعتهم بأس��������عار مناس��������بة، وأحيانا ال 
يك��������ون بدل البيع النقود بل أش��������ياء أخرى، 
أي امل��������واد املخدرة مقابل أجهزة موبايل أو 
مول��������دة كهربائية وفي قضايا أخرى كانت 

األسلحة مقابل املواد املخدرة".
نص الحوار في  ما يلي:

* بداية، حتدث لنا عن هيكلية املحكمة 
ومّم تتكون؟

قان��������ون  م��������ن   )30-29( املادت��������ان  نص��������ت   -
التنظي��������م القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 
املعدل على تشكيل محكمة جنايات في كل 
محافظة وانعقادها، وعلى هذا األس��������اس 
تنعقد محكمة جنايات ميس��������ان  في مركز 
رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف ميس��������ان في 
مركز مدين��������ة العمارة، وتتأل��������ف من ثالثة 
قضاة؛ رئيس املحكم��������ة وهو نائب رئيس 
االس��������تئناف ومن عضوين أصلين أيضا 
أحدهما نائ��������ب رئيس اس��������تئناف وقاض 
آخ��������ر صن��������ف ث��������ان، وثالثة قض��������اة أعضاء 
احتياط؛ اول وثان وثال��������ث، باإلضافة الى 
عدد من املوظفن املنسبن للعمل في هذه 
املحكمة وهم عش��������رة موظف��������ن يمارس كل 
منهم العمل املناط ب��������ه بموجب أمر إداري 

صادر من هذه املحكمة

* ماذا تنظر ؟
- تنظر محكمة الجنايات بصفتها األصلية 
دع��������اوى الجنايات، وبصفته��������ا التمييزية 
تنظ��������ر الطع��������ون التمييزي��������ة املنصبة على 
الق��������رارات الص��������ادرة من قض��������اة التحقيق 
في محاكم التحقيق التابعة لالس��������تئناف 
طبقا لالختصاص املرسوم لها في قانون 

أصول املحاكمات الجزائية.

* ما هو العدد التقريبي للدعاوى التي 
تنظرها حمكمتكم خالل العام الواحد؟

- تنظ��������ر املحكم��������ة ما يق��������ارب األلف دعوى 
س��������نويا وه��������ي ع��������دد القضاي��������ا الت��������ي تتم 
إحالته��������ا على ه��������ذه املحكمة م��������ن محاكم 
التحقي��������ق التابع��������ة له��������ا او الت��������ي تح��������ال 
عليها من املحاك��������م الجزائية األخرى، لكن 
املعروض على املحكمة هذا العام س��������يفوق 

هذا الرقم.

* لكن �سرطة مي�سان اأعلنت اأن املحافظة 
ت�سجل انخفا�سا يف ن�سب اجلرمية يف 

الوقت احلايل.. هل انعك�س هذا على واقع 
الدعاوى يف املحكمة .. وما هو �سبب 
انخفا�س ن�سبة اجلرمية كما يقولون؟

- ال اتف��������ق م��������ع هذا الق��������ول إطالق��������ا ألن ما 
تش��������هده محاك��������م التحقي��������ق ف��������ي العمارة 
واألقضي��������ة والنواحي التابع��������ة لها وكافة 
واألقس��������ام  واملديري��������ات  الش��������رطة  مراك��������ز 
التابعة من شكاوى وإخبارات ال تدل على 
وجود انخفاض في مس��������توى الجريمة في 
الوقت الحاضر، بل أن واقع الحال يؤش��������ر 
زيادة في جرائم سرقة السيارات والسطو 
املس��������لح على ممتلكات املواطنن وهذا ما 
ت��������م مالحظته من خالل م��������ا معروض على 
املحكم��������ة م��������ن أوراق تحقيقي��������ة ومن خالل 

الكتب املوجهة الى الجهات املعنية.

* هل نظرت جنايات مي�سان دعاوى 
اإرهاب.. ما هي اأبرز الق�سايا بهذا 

ال�ساأن؟
م��������ن  العدي��������د  املحكم��������ة  نظ��������رت  نع��������م،   -
القضاي��������ا ذات الطاب��������ع اإلرهاب��������ي في هذا 
العام واألعوام الس��������ابقة وحسمت العديد 
منه��������ا وأصدرت أحكاما فيه��������ا بما يتالءم 
وخط��������ورة الجريمة املرتكب��������ة وفقا ألحكام 
قان��������ون مكافح��������ة اإلرهاب، وم��������ن بن أبرز 
القضايا جريمة تفجير الس��������يارة املفخخة 

في قضاء علي الشرقي عام 2012، وحادث 
التفجير اإلرهابي في ش��������ارع دجلة بمركز 
مدينة العمارة عام 2007 الذي راح ضحيته 

العشرات من أبناء املدينة.

* النزاعات القبلية اأهم ما يعاين منه 
املي�سانيون، ما هي اأبعاد هذه النزاعات، 
وما هي ن�سبة القتول التي تنجم ب�سببها 

يف العام الواحد؟
- ال ش��������ك أن الكثي��������ر م��������ن أبن��������اء املحافظة 
يعان��������ون من هول هذه النزاعات ملا لها من 
مساوئ وخيمة تلقي بظاللها على حياتهم 
اليومية، وتكمن أبعاد هذه الصراعات في 
تأثيرها الس��������لبي عل��������ى الجانب األمني إذ 
تش��������كل خرقا لألمن وتقدم انطباعا لحالة 
من العن��������ف والتهديد الذي يط��������ال العديد 
م��������ن األبرياء. وعند مالحظ��������ة ما معروض 
من دعاوى على هذه املحكمة تجد أن أكثر 
جرائ��������م القتل هي نتاج نزاعات عش��������ائرية 
أو قبلي��������ة إذ تج��������اوز ع��������دد جرائ��������م القتول 
املعروض��������ة على املحكمة خ��������الل هذا العام 
) 100( جريم��������ة وأكثرها ناتجة عن هذه  ال�

النزاعات.

* ما هي الأ�سباب التي توؤدي لن�سوب 
ال�سراعات الع�سائرية، وما هي املناطق 

التي تنت�سر فيها؟
- األس��������باب كثي��������رة ومتع��������ددة، فق��������د يقود 
ش��������جار بس��������يط الى جريمة بعد أن يتطور 
ويمتد بس��������بب التعص��������ب القبلي، ومنه ما 
تكون اس��������بابه خالفات حول أرض زراعية 
او مبال��������غ مالية، والنزاعات العش��������ائرية ال 
تنحصر في مكان محدد دون غيره فجميع 
املناطق من املمكن أن تكون عرضة لنشوب 
نزاع عشائري  متى ما توفرت أسبابه، لكن 
م��������ا الحظناه من خالل الدع��������اوى الجزائية 
 أن اماكن وقوعها في ناحية الس��������الم 

ّ
يبن

وامليمون��������ة واملج��������ر الكبير وقلع��������ة صالح 
واملشرح ومناطق أخرى في مركز املدينة.

* حتدث لنا عن دور الق�ساء يف مكافحة 
هذه النزاعات.. وعن ال�سعوبات والعوائق 

التي تعرت�س �سبيل ال�سري يف هذه 
الدعاوى؟

م��������ن  الح��������د  ف��������ي  كبي��������ر  دور  للقض��������اء   -
ه��������ذه النزاع��������ات، ويتمثل هذا ال��������دور في 
اإلج��������راءات الس��������ريعة املتخ��������ذة م��������ن قبل 
السادة قضاة التحقيق باصدار القرارات 
وح��������ث الجه��������ات األمني��������ة عل��������ى س��������رعة 
الالزم��������ة  التحري��������ات  وإج��������راء  تنفيذه��������ا 
للقب��������ض عل��������ى من تش��������ير إليه��������م أصابع 
االتهام في هذه املنازعات وإيداع األوراق 
التحقيقية ذات العالقة بالجرائم الناشئة 
عن النزاعات العش��������ائرية ل��������دى املحققن 
وصوال النجازه��������ا وأحالة املتهمن فيها 
ال��������ى محكمة املوض��������وع ضمن س��������قوفها 
الزمنية. والحظنا من خالل املعروض من 
القضاي��������ا ان هنالك العدي��������د من املتهمن 
قام بتسليم نفس��������ه الى سلطات التحقيق 
لصدور أمر قب��������ض بحقه والبعض منهم 
قامت عش��������يرته بتس��������ليمه ال��������ى األجهزة 
األمنية وقد س��������اهم ذلك ف��������ي ردع الكثير 
كما أن حس��������م القضاي��������ا الجزائية من قبل 
املحكمة وص��������دور الحكم فيه��������ا بحق من 
تثب��������ت إدانته من ش��������أنه أن يردع نش��������وب 
العديد من املنازعات، أما الصعوبات التي 
تعترض الس��������ير في هذه الدع��������اوى فهي 
الش��������عور باالنتماء القبلي أو العش��������ائري 
لدى بعض املنتس��������بن من أفراد الش��������رطة 
املحلي��������ة الت��������ي يقع عل��������ى عاتقه��������ا تنفيذ 
القرارات الصادرة بما فيها أوامر القبض 
ف��������أن البعض منهم قد يخش��������ى املطالبات 
العشائرية ويحاول أن ينأى بنفسه عنها 
ما يش��������كل عائقا أحيانا ف��������ي تنفيذ أوامر 
القبض الصادرة, وما الحظناه في بعض 
القضايا املعروضة أن��������ه كلما كانت القوة 
املنفذة ألوامر القب��������ض من خارج املنطقة 

كان تنفيذها لواجبها أسرع.   

* من م�ساوئ املجتمع القبلي العتداء 
على موظفي الدولة من دون وجه حق، 

وقد طالت اعتداءات �سافرة �سريحة 
الأطباء واملعلمني، هل واجهتم ق�سايا من 

هذا النوع؟
- نعم، عرض��������ت علينا العديد من الدعاوى 
الجزائية كان الضحية فيها من املوظفن، 
وأغلب ه��������ذه االعتداءات طال��������ت أفرادا من 
األم��������ن عن��������د قيامه��������م بتنفي��������ذ واجباتهم، 
وأش��������ارت وقائع دع��������اوى جزائي��������ة الى أن 
القوات األمنية املكلفة بتنفيذ أوامر قبض 
بح��������ق متهمن تت��������م مجابهتها بأس��������لحة 
ناري��������ة مختلف��������ة م��������ا ي��������ؤدي ال��������ى ح��������االت 
إصابات ووف��������اة بن صفوف املنتس��������بن، 
وتتم إحال��������ة املتهمن به��������ذه األعمال بعد 
القب��������ض عليهم وإكمال التحقيق على هذه 
املحكم��������ة إذ أجري��������ت محاكمتهم عن التهم 
املسندة إليهم وفقًا ألحكام قانون مكافحة 

اإلرهاب.

* براأيكم، ما ال�سبيل لإنهاء التطرف 
والعنف القبلي؟

- العن��������ف والتطرف القبل��������ي ال يمكن له ان 
يس��������ود أو يتوس��������ع في ظل س��������يادة سلطة 
القانون التي تعكس قوة الدولة وهيبتها، 
أم��������ا الس��������بل التي نراه��������ا كفيلة ه��������ي ردع 
كل م��������ن يح��������اول اإلخ��������الل بأم��������ن املجتمع 
وس��������المته، وتق��������ع مس��������ؤولية ذل��������ك عل��������ى 
عاتق الق��������وات األمني��������ة، والبد م��������ن العمل 
على إش��������اعة وترس��������يخ  الثقافة القانونية 
والتعريف بحقوق اإلنس��������ان وإشاعة روح 
التعاي��������ش الس��������لمي كذلك يج��������ب االهتمام  
بمناطق الق��������رى واألرياف والتركيز عليها 
ثقافيا لزرع القيم اإلنسانية ونشر الوعي 
فيها، وكذلك نرى وجوب الحد من ظاهرة 
انتشار السالح بن أفراد القبائل وحصره 
بي��������د الدولة، أو أن تك��������ون حيازته أو حمله 
من قب��������ل األف��������راد وفق��������ا ألح��������كام القوانن 

النافذة.

* مي�سان اإحدى املحافظات التي متتلك 
منافذ حدودية، ما يحقق فر�سة ملجرمي 

التهريب للقيام بعملياتهم، هل �سبطت 
عمليات تهريب وما هي اأبرز املواد 

املهربة؟
- جرائ��������م التهريب هي من الجرائم الخطرة 
والت��������ي تمس عل��������ى وج��������ه التحديد جانب 
األم��������ن االقتص��������ادي للبل��������د. املنف��������ذ البري 
الح��������دودي للعراق م��������ع ايران وال��������ذي يقع 
ضم��������ن ح��������دود محافظة ميس��������ان يش��������هد 
يوميا دخول املئات من الشاحنات املحملة 
بالبضائع والسلع والعديد من املسافرين 
وما تم مالحظته من خالل متابعة محاكم 
التحقي��������ق ه��������و تمك��������ن األجه��������زة األمني��������ة 
من ضب��������ط عدد م��������ن الش��������احنات املحملة  
ببضاع��������ة مهربة غي��������ر مرخص��������ة كمركيا  
أي غير مس��������توفى عنها الرس��������م الكمركي، 
وجرائم التهريب خاضع��������ة ألحكام قانون 
الكمارك، فالنظ��������ر في هذه الدعاوى يخرج 
عن اختص��������اص محكمة الجنايات ويدخل 

ضمن اختصاص املحكمة الكمركية.

* حتدث لنا عن م�سادر توريد املخدرات 
يف املحافظة، وطريق دخولها و�سناعتها؟

- شهدت ميسان ظاهرة انتشار املخدرات 
في األقضية والنواحي والقصبات التابعة 
لها وهذا ما ملس��������ناه وبش��������كل واضح من 
خالل ازدياد عدد  دعاوى املتعلقة باملواد 
املخدرة واملؤث��������رات العقلية الوارد ذكرها 
بقان��������ون املخ��������درات واملؤث��������رات العقلي��������ة 
رقم 50 لس��������نة 2017. وتبق��������ى الحدود هي 
الطري��������ق الرئي��������س لدخول املخ��������درات الى 
مناطق املحافظ��������ة ومصادر توريدها هي 
دول الجوار فكثيرا ما تدخل الى املحافظة 
عن طريق املس��������افرين األجانب، وغالبا ما 
تتمكن القوات األمنية في املنافذ الحدودية 
من ضبطها لديهم عند دخولهم من املنفذ 
وكذلك يتم توريدها بنقلها من محافظات 
أخرى  الى محافظة ميسان أيضا. أما عن 
صناعته��������ا فكما هو معروف أن املخدرات 
إما أن تكون نباتية وتتركز املادة املخدرة 
)الحشيشة(  في أوراقها ومنها املسماة ب�
أو م��������ا تتركز امل��������ادة املخدرة ف��������ي ثمارها 
غير الناضجة كاألفيون وهناك مخدرات 
مصنعة أو مختلطة تنت��������ج عن تفاعل أو 
مزج مخدرات طبيعية مع مواد كيميائية، 
ومنها مخدرات كيميائية ذات تأثير خطر 

كحبوب الهلوسة.

* كيف يتم الرتويج وتعاطي املخدرات 
يف املحافظة؟ 

- تج��������ار املخدرات متمرس��������ون ف��������ي ترويج 
بضاعته��������م إذ يعرف��������ون الط��������رق الت��������ي من 
خاله��������ا يقومون بتوصيل امل��������ادة املخدرة 
متعاطيه��������ا  إل��������ى  العقلي��������ة  املؤث��������رات  أو 
ه��������و  دوره��������م  بأش��������خاص  ويس��������تعينون 
الوس��������يط لغرض توزيعها ال��������ى أكبر عدد 
م��������ن املتعاطن، ولك��������ي تكون ف��������ي متناول 
م��������ن يرغب في الحص��������ول عليها فأن تجار 
بأس��������عار  ببيعه��������ا  يقوم��������ون  املخ��������درات 
مناسبة، وأحيانا ال يكون بدل البيع النقود 
بل أش��������ياء أخرى، أي املواد املخدرة مقابل 
أجه��������زة موبايل أو مول��������دة كهربائية وفي 
قضايا أخرى كانت األس��������لحة مقابل املواد 
املخ��������درة، أما طرق نقلها من مكان الى آخر 
فكثير ما يتم ضبطها في مقود الس��������يارة، 
"شوتة" السيارة، الحوض الخلفي، وحتى 
املرآة الجانبية، وتعتبر الدراجات النارية 

أسرع طريقة لنقلها وايصالها.
 

- ما هي اأهم الق�سايا التي ح�سمت بهذا 
اخل�سو�س؟  

- ج��������رى مؤخ��������را القب��������ض عل��������ى مجموعة 
تمته��������ن بيع املواد املخ��������درة واملتاجرة بها 
وتوزيعه��������ا، إذ ت��������م القبض عل��������ى أفرادها 
في إح��������دى نواحي املحافظ��������ة وقد أحيلت 
قضاياه��������م ال��������ى ه��������ذه املحكمة وحس��������مت 
املحالة منها وأص��������درت أحكاما فيها، بما 
في ذلك مصادرة املادة املخدرة املضبوطة 
وإرسالها إلى دائرة الطب العدلي / بغداد 
للتصرف فيها وفق القانون. ومن القضايا 
التي حس��������متها املحكمة وحسب ما تشير 
وقائعه��������ا هي تمك��������ن الق��������وات األمنية من 
القب��������ض عل��������ى متهمن وبحوزته��������م املادة 
املخدرة وبوزن يقارب الكيلوغرام من مادة 
الحشيش��������ة املخدرة عندم��������ا كان املتهمان 
يح��������اوالن نقلها م��������ن إح��������دى املناطق الى 

أحدى املحافظات. 

* لننتقل اإىل ملف اآخر، ما هي اأبرز 
مكامن الف�ساد الإداري واملايل يف 

املحافظة، حتدث لنا عن ق�سايا الف�ساد 
يف �سوء الأحكام ال�سادرة عن حمكمة 

اجلنايات؟
- الفس��������اد املالي واإلداري انتهاك للقوانن 
وانح��������راف عن تأدية الواجب��������ات الوظيفية 
وإخ��������الل بش��������رف الوظيف��������ة ومهنيتها ملا 
يسببه من هدر لألموال والثروات والطاقات 
ويقف حائال أمام أداء املسؤوليات وتقديم 
الخدم��������ات، ومن خالل الدع��������اوى املنظورة 
فقد تمثل هذا الفساد بالجرائم املرتكبة من 
قبل بعض املوظف��������ن الذين تمت إحالتهم 
على هذه املحكمة وف��������ق أحكام املواد  307 
م��������ن  و308 و310 و316 و315 و340 و341 
قانون العقوبات، بعض هذه الجرائم تمثل 
بصرف صكوك م��������زورة وصرف صكوك ال 
رصيد له��������ا خالفا لإلج��������راءات املتبعة في 
آليات صرف الصكوك واملستندات السيما 
م��������ن قبل املوظفن املس��������ؤولن ع��������ن توزيع 
الروات��������ب وهي ع��������ادة تكون لجن��������ة بودرة 

الرواتب.

* ما هي اأ�سكال الف�ساد الأخرى؟
- من الفس��������اد ما يكمن في إجراءات تنفيذ 
املشاريع وكذلك في املشاريع  ذات التنفيذ 
املباش��������ر من قبل مدي��������ر الدائ��������رة ومنه ما 
يتمث��������ل بصرف قروض ملعام��������الت زراعية  
دون عل��������م أصحابه��������ا ومن��������ه م��������ا يتعل��������ق 
باملخالف��������ات املنس��������وب ارتكابها الى لجنة 
الكش��������ف على البضائع ال��������واردة، ومنه ما 
يتعل��������ق بصرف مبلغ  دون أي مس��������تند أو 
توضي��������ح آلية صرفه ..  ومنه��������ا ما يتعلق 
باملخالفات املرتكبة من قبل موظفي بعض 
الدوائ��������ر أو مدير الدائ��������رة وإلحاقه أضرارا 
بأموال ومصالح الدائرة التي يعمل فيها. 
كما الحظنا من خالل الدعاوى اس��������تغالل 
املتهم وظيفته واس��������تيالءه بغير حق على 

أموال مملوكه للدولة.

* هل من عمليات تهريب للنفط يف 
مي�سان، وهل حتدث حالت اعتداء على 

املن�ساآت النفطية؟
- ل��������م تنظر محكم��������ة جنايات ميس��������ان اية 
اوراق تتعل��������ق باعت��������داءات على املنش��������آت 
النفطي��������ة في املحافظة، وان قضايا تهريب 
النفط ومش��������تقاته تنظر م��������ن قبل املحكمة 
الكمركي��������ة إذ يت��������م تكييف افع��������ال مرتكبي 
هذه الجرائم وف��������ق أحكام املادة 3/أوال من 
قانون مكافحة تهريب النفط ومش��������تقاته 
رقم 41س��������نة 2008 ويخرج النظر فيها من 

اختصاص محكمة الجنايات. 

* ماذا عن ال�سرقات يف املحافظة، وما هي 
الأهداف التي ي�ستهدفها ال�سراق؟

- الجرائم املرتكبة على هذا الصعيد خطرة 
وتهدد س��������المة املواطن وأمنه وممتلكاته 
والبعض منها م��������ا يقترن بالقتل وأكثرها 
خط��������ورة جرائم الس��������طو املس��������لح، ودوافع 
مرتكبيه��������ا مالي��������ة بحت��������ة، وان املع��������روض 
منها عل��������ى هذه املحكمة له��������ذا العام يزيد 
على مئت��������ي جريمة من جرائ��������م الجنايات. 
تحكمها نصوص املواد 442و443و444من 
قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969املعدل 

وحسمت هذه املحكمة العدد األكبر منها.

* انت�سرت يف عموم البالد حالت خطف 
يف املدة الأخرية، هل تعر�ست مي�سان 

لهذه احلالت؟
- نع��������م ارتكبت جرائم خط��������ف في بعض 
املناطق ولكنها ليس��������ت بالع��������دد الكبير، 
وق��������د كان األطفال هم املس��������تهدفون فيها 
اذ اس��������تخدمهم الجن��������اة وس��������يله البتزاز 
ذويهم ومس��������اومتهم لدفع مبالغ كبيرة 
مقاب��������ل إط��������الق س��������راحهم إال أن س��������رعة 
اإلجراءات املتخذة في األوراق التحقيقية 
من قبل السادة قضاة التحقيق واملتابعة 
املس��������تمرة على تنفيذ القرارات الصادرة 
فيه��������ا وحس��������ب ما أش��������ارت إلي��������ه وقائع 
القضية املعروضة فقد استطاعت القوات 
األمني��������ة التوص��������ل ال��������ى معرف��������ة الجناة 
ومتابع��������ة مناط��������ق تنقله��������م باملخطوف 
حتى تمكنت من القبض عليهم وتحرير 
املخطوف وأعادته الى أهله وهو في سن 
السادس��������ة من العمر وحس��������مت املحكمة 
هذه القضية، وطبق��������ا لوقائعها فقد كان 
ألح��������كام املادة الرابع��������ة /1 وبداللة املادة 
الثاني��������ة/8 من قانون مكافح��������ة اإلرهاب 
رق��������م 13لس��������نة 2005 حض��������ورا بتجري��������م 

املتهمن.

* كيف تتحدث عن جرائم القتل يف 
مي�سان، ما هي الأ�سباب والدوافع؟

- عال��������ج قان��������ون العقوب��������ات العراقي رقم 
111 لس��������نة 1969 املع��������دل جرائ��������م القت��������ل 
العم��������د ف��������ي امل��������واد 405 , 406, 407 ,408 
,409 وف��������ي أحكام املادتن 410 و411 منه 
تط��������رق إلى جريمت��������ي الض��������رب املفضي 
للم��������وت والقت��������ل الخط��������أ ون��������ص عل��������ى 
عقوب��������ة مرتكبي الجرائ��������م املذكورة، ومن 
خالل القضاي��������ا املعروضة واملحس��������ومة 
يتب��������ن ان أس��������باب البع��������ض منه��������ا هي 
املش��������اجرات االنية وجرائ��������م قتول أخرى 
كان��������ت أس��������بابها املنازعات العش��������ائرية 
وتطرقن��������ا له��������ا ف��������ي مع��������رض اإلجابات 
الس��������ابقة  وجرائم ترتكب ألسباب مالية 
يك��������ون الضحي��������ة فيه��������ا األب والبع��������ض 
م��������ن جرائم القت��������ل املرتكبة  وحس��������ب ما 
تش��������ير الي��������ه وقائع القضايا املحس��������ومة 
ترتكب تمهيدا الرتكاب جرائم السرقات  
وكثيرا من جرائم القتل العمدية اقترنت 
بجرائ��������م قتل عمد أخرى او الش��������روع فيه 
والبعض من هذه الجرائم املرتكبة كانت 
وراء ارتكابها دوافع دنيئة، وقد تجس��������د 
ذلك من خالل اس��������تعمال الجاني في قتل 
الضحية طرقا وحشية. و منها  ما تم عن 
طريق استدراج الضحية الى مكان معن 
ومن ث��������م قتله واالس��������تحواذ على كل  ما 
يحمله من أموال أو حاجيات وهناك من 
الجرائم القتل املرتكبة كان سببها برامج 
التواص��������ل االجتماعي وم��������ن الجرائم ما 
ارتكبت بدافع غس��������ل العار ومن اسبابها 
أيض��������ا أخ��������ذا للث��������أر وجرائم القت��������ول لم 

تشهد انخفاضا في معدالتها.  

* كلمة اأخرية جلنايات مي�سان؟
- ش��������كرا لصحيفة القضاء إلتاحة الفرصة 
م��������ن أجل نق��������ل ما ي��������دور في ميس��������ان أمام 
ال��������رأي العام للتوصل إلى حلول تضع أمن 
املواطن وسالمته في أولويات االهتمامات 

من قبل املسؤولن في املحافظة.
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* ما تشهده محاكم التحقيق في العمارة واألقضية والنواحي التابعة 
من شكاوى وإخبارات ال تدل على وجود انخفاض في مستوى الجريمة

تسيطر النزعة القبلية والخوف على شريحة كبيرة من رجال األمن في ميسان، ما يجعل القضاء أمام عقبة في تنفيذ أوامر القبض 

قبلية تترك  بنيران  القبض  املنفذة ألوام��ر  القوات  دائ��م عن مجابهة  الوقائع بشكل  العشائر، وتتحّدث  بالقتل بن  املدانن  ضد 

صرعى بن صفوف الشرطة، ناهيك عن أن شعورا باالنتماء للقبيلة لدى بعض رجال األمن يمنعه عن تأدية الواجب.

ويقول رئيس محكمة جنايات ميسان القاضي سعد جلوب في مقابلة موسعة مع "القضاء" إن "أبناء املحافظة يعانون من هول 

النزاعات القبلية ملا لها من مساوئ وخيمة تلقي بظاللها على حياتهم اليومية"، الفتا إلى أن "الوقائع أكدت أن القوات األمنية 

املكلفة بتنفيذ أوامر قبض بحق بعض املتهمن تتم مجابهتها بأسلحة نارية مختلفة ما يؤدي الى حاالت إصابات ووفاة بن 

صفوف املنتسبن".

رئيس جنايات ميسان: أغلب القتول نتيجة نزاعات 
عشائرية.. ومعدل الجريمة يزداد

* تنظر املحكمة ما يقارب األلف دعوى سنويا وهي عدد القضايا التي 
تتم إحالتها على هذه املحكمة من محاكم التحقيق او من املحاكم الجزائية 

األخرى، لكن املعروض على املحكمة هذا العام سيفوق هذا الرقم.

* العنف والتطرف القبلي ال يمكن له ان يسود أو يتوسع في ظل سيادة 
سلطة القانون التي تعكس قوة الدولة وهيبتها، أما السبل التي نراها 

كفيلة هي ردع كل من يحاول اإلخالل بأمن املجتمع وسالمته، وتقع 
مسؤولية ذلك على عاتق القوات األمنية

قال إن الشعور باالنتماء والسطوة القبلية تسيطر على رجال األمن

■ القاضي سعد جلوب
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5قصص
محاكمة الوزراء

يتمت��������ع ال��������وزراء بمناس��������بة أداء أعماله��������م الوظيفي��������ة ،بس��������لطات 
واس��������عة خولهم إياه��������ا القانون .بهدف انتظام س��������ير املؤسس��������ات 
التي يديرونها ،وتحقيق سياس��������ات الدولة وخططها في التنمية 
.ويحدث أن ينح��������رف البعض منهم عن تل��������ك الغايات .ويعمد إلى 
إساءة اس��������تعمال الس��������لطات املخولة له، ويتجاوز حدود وظيفته 
بش��������تى الط��������رق .خاصة ف��������ي البلدان الت��������ي تغيب فيه��������ا الرقابة أو 
تضعف عن أداء دورها في سد مسارب الفساد ومعاقبة مرتكبيه.

فإذا ماارتكب أحد الوزراء مايخالف واجباته الوظيفية .سواء أكان 
ذلك هدرا للمال العام أو رش��������وة أو اختالس��������ًا أو غير ذلك.فمن هي 
املحكمة املختصة بالتحقيق معه ومحاكمته؟ هل يختص القضاء 
الع��������ادي بذلك انس��������جامًا مع واليته العامة على األش��������خاص ،أم أن 

هنالك محاكم متخصصة بمحاكمة الوزراء؟
اختلفت الدساتير والنظم القانونية في ذلك . فقد جعلها البعض 
للمحاكم الجزائية االعتيادية، في حن ذهبت اغلب التشريعات الى 
اناطة تلك املهمة باملحاكم العليا فيها. ربما لخصوصية املنصب 

الوزاري والذي يعده الكثيرون منصبًا سياسيًا ال وظيفيًا.
فف��������ي مصر نظم قان��������ون محاكمة ال��������وزراء ف��������ي االقليمن املصري 
والس��������وري رقم 79 لس��������نة 1958 )النافذ(،آلية التحقيق مع الوزراء 
ومحاكمتهم .حن نص على تش��������كيل محكمة عليا مؤلفة من اثني 
عش��������ر عضوًا، س��������تة منهم يتم اختيارهم من مجلس األمة والستة 
األخرون يتم اختيارهم من أعضاء محكمة النقض .أما الدس��������تور 
اللبناني فق��������د نص في املادة )80(منه، عل��������ى اختصاص )املجلس 
األعل��������ى( بتل��������ك املهم��������ة والذي يتألف من س��������بعة ن��������واب ينتخبهم 
مجلس النواب، وثمانية من أعلى القضاة اللبنانين رتبة .وكذلك 
فعلت فرنسا حن نصت في املادة )2/68(من دستورها الصادر في 
عام 1958 على اختصاص )محكمة الجمهورية( بمحاكمة الوزراء 
،واملؤلفة من خمسة عش��������ر عضوًا منهم اثنا عشر برملانيًا، وثالثة 
من قضاة محكمة النقض .وم��������ن تلك الدول أيضًا اليمن ،والكويت 
الت��������ي أصدرت قان��������ون محاكمة الوزراء رقم 88 لس��������نة 1995 املعدل 
بالقان��������ون رقم 29 لس��������نة 2014 .والس��������عودية التي أص��������درت نظام 
محاكمة ال��������وزراء الصادر عن مجلس الوزراء في عام 1380هجري.

وغير ذلك كثير .
أم��������ا في العراق فقد نصت املادة )93/سادس��������ًا( من الدس��������تور على 
اختص��������اص املحكم��������ة اإلتحادية العلي��������ا بالفصل ف��������ي االتهامات 
املوجهة إلى رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس الوزراء والوزراء. 
وعلق��������ت األمر على إصدار قانون ينظ��������م الكيفية التي يجري فيها 
التحقيق واملحاكمة ،وفي الوقت الحاضر فأن املحاكم الجزائية على 
اختالف أنواعها ودرجاتها تخت��������ص بالفصل في تلك االتهامات.

والبد من التنويه إلى أن العراق سبق الدساتير والتشريعات كافة 
ف��������ي إناطة اختصاص محاكمة ال��������وزراء باملحاكم العليا ،إذ نصت 
املادة )الحادية والثمانون(من القانون األساسي العراقي الصادر 
عام 1925.عل��������ى اختصاص محكمة عليا مؤلفة من ثمانية أعضاء 
ع��������دا الرئيس .ينتخبهم مجلس األعيان م��������ن بن أعضائه ،وأربعة 

من كبار الحكام)القضاة( . 
يتض��������ح مما س��������بق أن الجهات الت��������ي تتولى محاكمة ال��������وزراء قد 
تكون جهات قضائية خالصة تارًة ،وقد تكون جهات مختلطة مع 
املجالس التش��������ريعية تارًة أخرى، ويرى البعض أن إشراك أعضاء 
املجالس التش��������ريعية في محاكم تم��������ارس عماًل قضائيًا صرفًا ،لن 
يزيد املش��������اكل إال إعضااًل .حيث س��������تفعل اإلرادة السياسية فعلها 
في تعطيل محاس��������بة ومعاقبة الوزير، ال��������ذي قد يكون من حزبها 
أو طيفها السياس��������ي.وقد حس��������م املش��������رع العراقي أمره حن أناط 
األمر باملحكمة االتحادية العلي��������ا )املؤلفة من قضاة وخبراء الفقه 

اإلس��������المي وفقه��������اء القانون(على وفق 
 سوى 

َ
مانص عليه الدس��������تور .ولم يبق

أن يش��������رع قانوني املحكم��������ة االتحادية 
ومحاكم��������ة ال��������وزراء، من قب��������ل مجلس 
الن��������واب العراق��������ي .وعل��������ى وف��������ق آليات 
واضحة ومحددة .وان تتم االس��������تفادة 
عند تش��������ريع قانون محاكم��������ة الوزراء 
من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا 

امليدان.

بغداد/ محمد سامي

الكرخ  أفرجت محكم��������ة تحقيق 
املختصة بنظر قضايا اإلرهاب 
عن ش��������اب أملاني الجنسية كان 
ق��������د القي القب��������ض عليه في أحد 
الش��������تباه  الحدودي��������ة  املناف��������ذ 
الق��������وات األمنية في انتمائه إلى 

التنظيمات اإلرهابية.
الش��������اب "دينس ميشيل"  وروى 
الى  الجنس��������ية قصت��������ه  أملان��������ي 
مراس��������ل "القضاء" انه "يبلغ من 
العم��������ر 26 عاما وغي��������ر متزوج، 
حاصل على ش��������هادة اإلعدادية 
األندي��������ة  اح��������د  ف��������ي  ويعم��������ل 
الرياضي��������ة لكرة الس��������لة بصفة 
ناش��������ط  فيزيائي وهو  معال��������ج 
في مواقع التواصل االجتماعي 
التنقل عن  واملش��������هور بهواي��������ة 
طريق البر ب��������ن دول العالم من 

دون اموال".
كان��������ت بداية الرحلة ف��������ي ايلول 
املاضي بعد أن غ��������ادر بلده اول 

مرة متجها الى النمسا.
يق��������ول الش��������اب ديني��������س "كانت 
الوجه��������ة األول��������ى ه��������ي عندم��������ا 
س��������افرت الى النمس��������ا وتحديدا 
عاصمته��������ا فين��������ا ومكثت فيها 
يوما واحدا وف��������ي اليوم التالي 
سافرت الى جمهورية هنغاريا 
وكان��������ت رحلت��������ي لي��������وم واح��������د 
ايض��������ا، ومن ث��������م توجه��������ت الى 
صربيا التي كان تواجدي فيها 

ليومن".
 ويواص��������ل "بع��������د صربي��������ا ذلك 
كان��������ت وجهتي ال��������ى جمهورية 
بلغاري��������ا وبقيت فيه��������ا يومن"، 
الفتا إلى أن "س��������بب عدم بقائي 
بهذه الدول مل��������دة طويلة كونها 
دوال أوربي��������ة واالج��������واء تش��������به 

أجواء بلدي".
وذك��������ر دينيس "كان��������ت الوجهة 
الت��������ي  تركي��������ا  ه��������ي  الجدي��������دة 
أصبح��������ت ل��������ي بواب��������ة باتج��������اه 
الشرق والدول العربية واستمر 
تواج��������دي فيها لعدة اي��������ام فقد 
مكثت في اس��������طنبول ثالثة ايام 
وبعدها توجه��������ت الى محافظة 
اخ��������رى وه��������ي ادنة ف��������ي جنوب 
تركي��������ا، واملحط��������ة الثالثة فيها 
كانت منطقة سلفيا اججو وبها 
حاولت الس��������فر ال��������ى جمهورية 

لبنان ع��������ن طري��������ق البحر ولكن 
كان املانع هو عدم امتالك مبلغ 

التكت".
"تغي��������رت  ميش��������يل  وأض��������اف 
وجهت��������ي وقم��������ت بالع��������ودة الى 
محافظ��������ة ادن��������ة وم��������ن ث��������م الى 
انطاكي��������ا وامضيت يومن فيها 
ومنها ال��������ى مدينة مالدين التي 
تش��������تهر بمعامله��������ا الس��������ياحية 
الديني��������ة وعنده��������ا تعرفت على 
"عب��������د الفتاح" احد االش��������خاص 
األتراك صغير السن حيث يبلغ 
قرابة العش��������ر س��������نوات ويجيد 
اللغة االنكليزية وكوني أتحدث 
االنكليزي��������ة باالضافة الى لغتي 
كان  فق��������د  االملاني��������ة  وه��������ي  االم 

التواصل سهال معه".
يروي قصته  مش��������يل  اس��������تمر 
قائ��������ال ان "عب��������د الفت��������اح الفتى 
التركي ساعدني واصطحبني 
ال��������ى اح��������د املطاعم وه��������و مقر 
عمل��������ه وهي��������أ ل��������ي عم��������ال ف��������ي 
امل��������كان نفس��������ه، وكان بالق��������رب 
من جام��������ع واس��������تمر الحديث 
مع��������ه على مدى الي��������وم تقريبا 

وفي سياق الحديث عن الدين 
االس��������المي س��������ألني ه��������ل تود 
اعتناق االس��������الم ومن دون اي 
تفكير كان الج��������واب نعم وقام 
بتلقين��������ي الش��������هادة باالضافة 
الى تعليمي الوضوء والصالة 

وأساسيات اإلسالم".
"قل��������ت  بالحدي��������ث  واسترس��������ل 
له��������م أن وجهت��������ي القادم��������ة هي 
الع��������راق وأود الذهاب اليه فكان 
املتواجدي��������ن  كل  م��������ن  الج��������واب 
باملطع��������م ال تذهب، واالس��������باب 
متعلقة بالوض��������ع االمني وهنا 
ازداد اص��������راري عل��������ى الذه��������اب 
وبالفع��������ل قمت بتهيئة نفس��������ي 
للس��������فر وكان��������ت الرحلة الس��������فر 
عن طريق البر بواس��������طة باص 
ال��������ى محافظة اربي��������ل وهذا كان 
بع��������د   2018/9/18 بتاري��������خ 
دخولي واخذ تأش��������يرة الدخول 
من املنفذ الحدودي بن العراق 

وتركيا".
واضاف مشيل "بدخولي اربيل 
توجه��������ت مباش��������رة ال��������ى موقف 
الس��������يارات للذهاب ال��������ى بغداد 

عن طريق احدى سيارات االجرة 
ن��������وع )GMC(، وأثن��������اء الطريق 
كان��������ت هناك نق��������اط تفتيش من 
قبل الق��������وات األمنية العراقية اذ 
قام��������وا بإنزال��������ي وتدقيق جواز 
السفر الخاص بي وبعد التأكد 
منه س��������مح لنا بامل��������رور إلى أن 
وصلن��������ا إل��������ى بغ��������داد وتحديدا 
ف��������ي منطقة الكرادة وكان الوقت 

الساعة العاشرة صباحا".
واض��������اف "بعد االتص��������ال بأحد 
أصدقائ��������ي قام بتحوي��������ل مبلغ 
50 ي��������ورو الى احدى الش��������ركات 
)ويس��������تر يونن( وعند الذهاب 
الى الش��������ركة رفضوا تس��������ليمي 
املبل��������غ والس��������بب ق��������رب انته��������اء 
يس��������مح  ال  وبالتال��������ي  مدت��������ه 
ل��������ي اس��������تالم املبلغ حت��������ى اقوم 
بتجدي��������د الج��������واز  وهنا وقعت 
في م��������أزق كبير كون��������ي ال املك 
املال وال اعرف احدا فذهبت الى 
احد املطاعم وطلبت منه العمل 
مقابل مأكل��������ي ومنامي فرفض 
ذل��������ك ولكن قام بتقدي��������م الطعام 

لي دون مقابل".

وواص��������ل ميش��������يل  "ح��������ل الليل 
ولم يك��������ن لي من مأوى فوجدت 
االنش��������اء  قي��������د  املبان��������ي  اح��������د 
واقدمت على الن��������وم فيه وعند 
خ��������الل  م��������ن  بحث��������ت  الصب��������اح 
عل��������ى  اي��������رث  الك��������وكل  موق��������ع 
م��������كان اذهب ل��������ه واتجهت نحو 
اح��������د الفن��������ادق الخم��������س نجوم 
)فندق كورال( وطلبت  يس��������مى 
أق��������وم باالس��������تحمام  منه��������م ان 
وبالفعل س��������اعدوني باالضافة 
ال��������ى إعطائ��������ي مبلغا م��������ن املال 
وتحدث��������وا مع الق��������وات األمنية 
حتى يساعدوني في االستدالل 

على السفارة األملانية".
قائ��������ال  بالحدي��������ث  واسترس��������ل 
ذهب��������ت ال��������ى الس��������فارة وقم��������ت 
وبعده��������ا  الج��������واز  بتجدي��������د 
تجولت ف��������ي بغداد وذهبت الى 
اح��������د الفنادق بمنطق��������ة الكرادة 
بمس��������اعدتي  وقام��������ت  ايض��������ا 
والسماح لي باالقامة وقدم لي 
الطعام والش��������راب ال��������ى ان جاء 
يوم جديد وعند الصباح قمت 
بالتج��������ول داخ��������ل بغ��������داد حتى 

اشاهد كيفية الحياة فيها وكان 
ما سمعته من اصدقائي االتراك 
مغاي��������را ملا رأيته فالحياة كانت 
تسير بشكل طبيعي ال تختلف 

كثيرا عن األماكن التي زرتها.
اس��������تمر دينس بالحديث قائال 
"عند تجوالي تعرفت على شاب 
يعمل سائق سيارة باص وكان 
يجيد اللغ��������ة االنكليزية تحدث 
الي وبعدها ق��������ام باصطحابي 
الى داره في منطقة الصالحية 
الطعام واستضافني  لي  وقدم 
في بيت��������ه حتى الصباح بعدها 
قام بإيصالي الى الس��������فارة في 
املنصور وهناك طلبوا  منطقة 
مني الحضور في اليوم التالي 

الن السفارة كانت مغلقة".
واس��������تذكر "اس��������تمرت املراجعة 
في السفارة مايقارب ثالثة ايام 
وانا اسكن في بيت الشاب واكل 
واشرب الى ان تم اصدار الجواز 
وبعدها قام بحجز تذكرة سفر 
ل��������ي  الى األردن ع��������ن طريق البر 
من اح��������دى الش��������ركات وبتاريخ 
2018/9/27 توجهت بواس��������طة 
س��������يارة )GMC( ولدى وصولي 
الى الحدود عند منفذ طريبيل 
قامت الق��������وات العراقية بمنعي 

من العبور".
ويذكر دينس ان "القوات االمنية 
بحاجات��������ي  بالتدقي��������ق  قام��������ت 
والجواز ومن ث��������م قاموا بالقاء 
القبض علّي لش��������كهم بانتمائي 
الى املنظمات اإلرهابية وبعدها 
اصطحبون��������ي الى اح��������د مقرات 
االجهزة االمنية ومن بعدها تم 

عرضي امام قاضي التحقيق".
من جانبه قال قاضي التحقيق 
املختص بنظر قضايا االرهاب 
الكرخ  اس��������تئناف  في محكم��������ة 
من خ��������الل التحقي��������ق ومفاتحة 
واملناف��������ذ  االملاني��������ة  الس��������فارة 
الحدودية والتأكد من كل الكالم 
م��������ن خ��������الل الش��������هود اتضح ان 
دينس دخل الى العراق بش��������كل 
اصولي وكان نشاطه السياحة 
كونه احد الهواة بالتعرف على 
الثقافات وال��������دول وكان حديثه 
عما ش��������هده من ك��������رم الضيافة 
االيجابي��������ة من قبل  واملعامل��������ة 
الناس وتم االفراج عنه كونه لم 

يرتكب أي جريمة".

القضاء يفرج عن ألماني قادته هوايته 
إلى اشتباه بانتمائه لإلرهاب
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القاضي عامر حسن شنتة

نينوى/ إيناس جبار 

تفاقم��������ت مؤخرا ظاهرة االتجار 
بالبش��������ر بصوره��������ا املتعددة إال 
أن املناط��������ق الت��������ي وقعت تحت 
قبضة داعش اإلرهابي ش��������هدت 
قب��������ل تحريره��������ا انتش��������ار ه��������ذه 
الحالة بصورة أوسع السيما أن 
الضحايا من األطفال والفتيات 

الذين ال يعرف مصير ذويهم. 
ويقول قاض��������ي محكمة تحقيق 
املوصل أش��������رف صالح العبادي 
ف��������ي حدي��������ث إل��������ى "القض��������اء" إن 
"قانون االتجار حدد باملادة أوال 
منه معنى االتجار بالبشر بأنه 
تجني��������د أش��������خاص أو نقلهم أو 
إيوائهم أو استقبالهم, بوساطة 
التهديد بالقوة أو اس��������تعمالها 
أو غير ذلك من أش��������كال القس��������ر 
أو االختط��������اف أو االحتي��������ال أو 
الخداع أو اس��������تغالل السلطة أو 
بإعط��������اء أو تلقي مبال��������غ مالية 
أو مزاي��������ا لنيل موافقة ش��������خص 
له س��������لطة أو والية على شخص 
آخر بهدف بيعهم أو استغاللهم 
في أعمال الدعارة أو االستغالل 
الجنس��������ي أو الس��������خرة أو العمل 
القسري أو االسترقاق أو التسول 
أو املتاجرة بأعضائهم البشرية 

أو ألغراض التجارب الطبية".
وأض��������اف القاض��������ي أن " القانون 
ح��������دد أيضا صف��������ة املجني عليه 
أي املتاج��������ر ب��������ه هو الش��������خص 
الطبيع��������ي ال��������ذي تع��������رض إل��������ى 
ضرر مادي أو معنوي ناجم عن 
جريمة من الجرائم التي ذكرها 

القانون".

وأف��������اد ألعب��������ادي ب��������أن "القانون 
وضع مه��������ام على عات��������ق وزارة 
الداخلية ش��������كلت بدورها لجنة 
مركزي��������ة لتنفي��������ذ ه��������ذه امله��������ام 
املتمثلة ب�وضع الخطط والبرامج 
ملكافحة ظاهرة االتجار بالبشر 
والحد منها، وتقديم التوصيات 
الالزمة ملكافحة االتجار بالبشر 
ومتابع��������ة تنفيذها بالتنس��������يق 
مع الجهات ذوات العالقة، إعداد 
باالتج��������ار  املتعلق��������ة  التقاري��������ر 
لالتفاقي��������ات  ا  وف��������ق  بالبش��������ر 
الدولي��������ة ذوات الصل��������ة ورفعها 

للجهات ذوات العالقة".
ومن مه��������ام هذه اللجن��������ة أيضا 
"التع��������اون  العب��������ادي  بحس��������ب 
والتنس��������يق مع الجهات املعنية 
االتج��������ار  ضحاي��������ا  ملس��������اعدة 
املعلوم��������ات  وتب��������ادل  بالبش��������ر 
والخب��������رات مع ال��������دول املجاورة 
املختصة  الدولي��������ة  واملنظم��������ات 
، اقت��������راح اإلج��������راءات املناس��������بة 
ملساعدة ضحايا االتجار بالبشر 
وحماية الشهود واملجني عليهم 
، القيام بحمالت توعية وتثقيف 
للتحذي��������ر من مخاط��������ر االتجار 
بالبش��������ر بالتعاون مع منظمات 
املجتم��������ع املدن��������ي واملؤسس��������ات 
األكاديمي��������ة والديني��������ة ومراك��������ز 
البحوث ، إصدار تقرير س��������نوي 
فيم��������ا يتعلق بح��������االت االتجار 
بالبش��������ر وجه��������ود الحكومة في 
مكافحتها و الس��������عي النضمام 
العراق إل��������ى االتفاقيات الدولية 
االتج��������ار  بمكافح��������ة  املتعلق��������ة 

بالبشر".
لك��������ن القاضي العب��������ادي يرى أن 

"تفعيل القانون ضعيف أو يكاد 
يك��������ون معدوما وبرغم انتش��������ار 
ظاه��������رة بيع البش��������ر أو املتاجرة 
للمحاك��������م  ت��������رد  ال  لك��������ن  به��������م، 
دعاوى بهذا الخصوص السيما 
التي شهدت انفالتا  املحافظات 
امني��������ا ويذك��������ر وج��������ود دع��������وى 
لحادث��������ة بيع طفل��������ة أيزيدية تم 
ش��������راؤها من قبل احد املتهمات 
من محكمة تنظي��������م داعش لقاء 
مبلغ مق��������داره أربعمائ��������ة دوالر 

فقط ت��������م إلق��������اء القب��������ض عليها 
وصدقت أقوالها". 

وتفيد اعترافات زوج املتهمة في 
قضية شراء الطفلة انه "في عام 
2014 وعندم��������ا كن��������ت في قضاء 
تلعف��������ر وبع��������د دخ��������ول عناصر 
داع��������ش االرهابية قامت زوجتي 
بالذهاب الى املحكمة الش��������رعية 
لعناصر داعش وقامت بش��������راء 
طفل��������ة ك��������ون زوجت��������ي ال تنجب 
وان زوجتي كانت تقوم برعاية 

الطفلة ولم يكن لي علم مس��������بق 
بذه��������اب زوجت��������ي إل��������ى عناصر 

داعش لشراء الطفلة ".
ويواص��������ل حديثه بأن��������ه "لم أكن 
راضي��������ا ع��������ن تصرفاته��������ا وبعد 
7 أش��������هر نزحنا م��������ن تلعفر إلى 
مع  وس��������كنت  املوص��������ل  مدين��������ة 
والدي وهي ذهبت إلى دار أهلها 
، ولكن قبل أربعة أيام وقبل قيام 
الق��������وات األمنية بإلق��������اء القبض 
عليه��������ا حض��������رت زوجت��������ي إلى 

دار وال��������دي لغرض العيش معي 
ومعه��������ا الطفل��������ة والت��������ي أطلقت 
عليها  تسمية )عائشة("، مشيرا 
إلى براءته من التهمة املس��������ندة 
ل��������ه فهو ل��������م يذهب م��������ع الزوجة 
لغرض  لداعش  العائدة  ملحكمة 

شراء الطفلة.
املتهمة )ه� . ك( في العقد الثاني 
م��������ن عمره��������ا وتعمل رب��������ة بيت 
تس��������كن تلعف��������ر س��������ابقا وحاليا 
احد إحياء املوص��������ل تقول "بعد 
س��������يطرة تنظي��������م داع��������ش كانوا 
أيزيدية فذهبت  أطفال  يبيعون 
إلى مكان التنظيم لغرض شراء 
طفل وطلبت منهم ش��������راء طفلة 
كوني غير قادرة على اإلنجاب، 
بش��������رائها  برغبت��������ي  اعلمته��������م 
وبالفعل تم جلب طفلة عمرها 4 
أشهر وتمت عملية الشراء لقاء 
مبلغ مقداره 400 دوالر أمريكي 
وإنني قمت بتس��������ميتها باس��������م 
عائش��������ة وكنت طوال هذه الفترة  
أرعاه��������ا ، وبعد خ��������روج داعش 
من املدين��������ة أخبرت عم��������ي والد 
الطفلة  بتسليم  برغبتي  زوجي 
لكن قوات من جه��������از املخابرات 
الطفلة  واخ��������ذوا  دارن��������ا  داهمت 
من��������ي وت��������م توقيف��������ي وتس��������ليم 

الطفلة إلى ذويها".
وتبرر املتهمة في أقوالها املدونة 
بأنها "بريئة من تهمة املتاجرة 
بالطفل��������ة حيث كان��������ت نيتي أن 
أق��������وم بتربية الطفل��������ة فقد كانت 
صغيرة وتحتاج إلى رعاية، إال 
أن املحكمة أس��������ندت له��������ا تهمة 
شراء الطفلة وفق قانون االتجار 

بالبشر".

تحقيق الموصل تصدق أقوال امرأة ابتاعت طفلة من داعش بـ "400" دوالر 

■ محكمة تحقيق الموصل
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وع��������ن املناف��������ذ وأصن��������اف البضائع 
العاصم��������ة يوض��������ح  ال��������ى  الداخل��������ة 
القاض��������ي خلي��������ل ان "هنالك اكثر من 
منف��������ذ لدخ��������ول البضائ��������ع متمثل��������ة 
بنقاط التفتيش الثابتة على اطراف 
بغداد ملتابعة هذه البضائع وكيفية 

دخولها".
واضاف القاضي خليل ان "البضائع 

الداخلة تصنف ال��������ى ثالثة أصناف 
منها ما يس��������مى بامل��������واد املمنوعة، 
وهي املواد التي تحظر في العراق"، 
الفت��������ا إل��������ى أن الصن��������ف الثاني هي 
املواد املؤقتة ويقصد بها البضائع 
حس��������ب  باس��������تيرادها  املس��������موح 

الحاجة".
وتاب��������ع خلي��������ل أن "الصن��������ف االخير 

منه��������ا ه��������ي م��������ا يس��������مى بالبضائع 
اس��������تيرادها  يكون  التي  املحصورة 
عن طريق جه��������ات حكومية محددة 
كأن تكون إحدى الوزارات وحس��������ب 
الحاج��������ة اليه��������ا، أم��������ا م��������ا دون ذلك 

فتعتبر مخالفة كمركية".
وعن املخالف��������ن الذين يتم ضبطهم 
يكش��������ف القاض��������ي خلي��������ل أن "ع��������دد 

املوقوفن بالنس��������بة إلى شهر واحد 
يعتبر غير قليل فعلى ذمة التحقيق 
لشهر أيلول املاضي مثال 32 متهما، 
الش��������احنات  س��������واق  من  ومعظمهم 
التي تتم بواسطتها عملية التهريب، 
والقس��������م اآلخ��������ر ه��������م املس��������توردون 
لهذه البضاع��������ة وجميعهم يحالون 
ال��������ى محاك��������م املوضوع بع��������د إكمال 

اإلج��������راءات القانوني��������ة بحقهم كون 
ه��������ذه الجريم��������ة ال تتي��������ح للمته��������م 

الخروج بكفالة".
وع��������ن ط��������رق التهريب اك��������د القاضي 
عمر خليل ان "الطرق تكون مختلفة 
ومتباين��������ة م��������ن حال��������ة ال��������ى اخ��������رى 
بحس��������ب املادة املهرب��������ة، ففي بعض 
قس��������من  العجلة  تح��������وي  االحي��������ان 

من امل��������واد، من االمام تح��������وي مواد 
مسجلة رسميا في الدخول وتحمل 
في الخفية بعيدا عن عن التفتيش 
املواد املهربة وهذه الطريقة أصبحت 

تقليدية وسريعة الكشف".
وكش��������ف أن "طرقا اخ��������رى ايضا تتم 
فيها عملية التهريب مثل استخدام 
املواد الغذائي��������ة ودس املواد املهربة 
داخل اكياس هذه املواد او أن يكون 
هنالك مخبأ س��������ري داخ��������ل العجلة 
وبأشكال مختلفة او قد تكون املواد 
املهربة معلب��������ة بعلب اخرى ومعظم 

هذه الطرق باتت مكشوفة".
وع��������ن أه��������م امل��������واد املهرب��������ة يتحدث 
القاض��������ي خلي��������ل قائ��������ال أن "هن��������اك 
الكثير من امل��������واد التي يتم تهريبها 
املج��������االت وأكث��������ر هذه  وبمختل��������ف 
املواد ه��������ي االدوي��������ة"، الفت��������ا إلى أن  
"اغل��������ب املتهم��������ن لدين��������ا ه��������م ممن 
حاولوا تهري��������ب االدوية التي تكون 
اما منتهية الصالحية او على وشك 
االنته��������اء او ق��������د تكون من مناش��������ئ 

رديئة ممنوع تداولها".
ويواص��������ل قاضي تحقي��������ق الكمارك 
بش��������أن كيفية تهري��������ب االدوية قائال 
أن "االشرطة او قناني االدوية تهرب 
م��������ن دون العلب��������ة الخارجي��������ة، وفي 
هذه الحالة تطبع العلب في مطابع 
داخل بغداد تحمل اسم ومواصفات 
مارك��������ة أجنبي��������ة او قد يت��������م تهريب 
العلبة عل��������ى حده وتدخ��������ل ومن ثم 

تغلف وتباع".
وزاد القاض��������ي خلي��������ل ان "عملي��������ات 
واملحكم��������ة  تتوق��������ف  ال  التهري��������ب 
تستقبل هذه الدعاوى بشكل يومي 

بعد أن يتم القاء القبض على الكثير 
من املتهمن".

ولف��������ت إلى أن "إحدى املواد التي راج 
تهريبه��������ا في املدة األخيرة املعس��������ل 
املس��������تخدم ف��������ي االس��������واق واملقاهي 
الخ��������اص باالركيلة اذ يكاد ان يكون 
دخول هذه املادة بصفة غير قانونية 
باالضاف��������ة ال��������ى الكثي��������ر م��������ن انواع 
الكحولية"،  الس��������كائر واملش��������روبات 
الفتا إلى أن "السبب في إدخال هذه 
البضائ��������ع بش��������كل غير رس��������مي مع 
أنها متاحة للتداول هو التهرب من 
دفع الضريبة الكمركية للدولة كون 
قيم��������ة الضريبة عل��������ى دخولها أكثر 

من باقي املواد".
احدى  بش��������أن  القاضي  واسترس��������ل 
الح��������االت الت��������ي عده��������ا غريبة وهي 
"القاء القب��������ض على احدى العجالت 
وه��������ي تح��������اول ان ته��������رب أعض��������اء 
وانثوية صناعية  تناس��������لية ذكرية 
ودمى كانت قد تم اخفاؤها وس��������ط 
اح��������دى العج��������الت املحمل��������ة بألعاب 
الكمي��������ات  وزع��������ت  حي��������ث  األطف��������ال 
الكبيرة املراد تهريبها وس��������ط اغلب 

هذه األلعاب".
وع��������ن إج��������راءات قاض��������ي التحقي��������ق 
خلص خلي��������ل إلى ان��������ه "عند دخول 
امل��������واد املهرب��������ة ال��������ى داخ��������ل بغ��������داد 
وانتشارها في االسواق مثل املعسل 
نوجه قسم التحري التابع الى دائرة 
الكم��������ارك بوزارة املالي��������ة في البحث 
والتحري عن كيفية إدخاله وما هي 
الطريقة التي يتم بها توزيعه، ولكن 
ن��������ادرا ما يكون العمل جديا من قبل 

هذه الدائرة".

تهريب األدوية ومعسل األركيلة أكثر ما يشغل محكمة الكمارك

قضاة المثنى يناقشون تسبيب األحكام والقرارات القضائية في الدعوى المدنية
المثنى/ غسان مرزة

عق��������دت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف املثن��������ى 
االتحادي��������ة في مقرها ندوة ش��������هرية قانونية 
ترأس��������ها رئي��������س االس��������تئناف القاضي طالب 
حسن حربي بحضور الس��������ادة نواب الرئيس 
وع��������دد م��������ن الس��������ادة قض��������اة محاك��������م البداءة 
واألح��������وال الش��������خصية، وخصصت ملناقش��������ة 
موضوع "تسبيب األحكام والقرارات القضائية 

في الدعوى املدنية".
وقال رئيس االستئناف القاضي حربي خالل 
افتتاح��������ه الن��������دوة إن "امل��������ادة )159( من قانون 
املرافع��������ات املدنية رقم 83 لس��������نة 1969 املعدل 

على ما يلي:
)أ( يج��������ب ان تك��������ون االح��������كام مش��������تملة عل��������ى 
االس��������باب التي بنيت عليها وان تس��������تند الى 

احد اسباب الحكم املبينة في القانون.
)ب( عل��������ى املحكمة ان تذكر في حكمها األوجه 
الت��������ي حملته��������ا عل��������ى قب��������ول او رد االدعاءات 
والدف��������وع الت��������ي اورده��������ا الخص��������وم وامل��������واد 

القانونية التي استندت إليها.
وأض��������اف حربي أن "تس��������بيب األح��������كام يعني 

تعليلها والتعليل هو مجموعة من األس��������انيد 
واملقدم��������ات الت��������ي تؤدي ال��������ى النتيج��������ة التي 
انته��������ى اليه��������ا القاض��������ي"، الفتا إل��������ى أن "فكرة 
تسبيب األحكام والقرارات القضائية هي فكرة 
قانونية لها أهميتها بالنسبة للقاضي الذي 
اصدر الحكم او القرار وكذلك بالنسبة لجهات 
الطع��������ن االبتدائية الن كتابة الحكم وأس��������بابه 
تتطلب منه فضال عن اقتناعه بما اختاره من 
قض��������اء ان يقنع الخص��������وم وكل من يطلع على 

حكمه". 
وأوضح رئيس االس��������تئناف أن "امل��������ادة ) 162 
( م��������ن قانون املرافع��������ات املدني��������ة تظهر أهمية 
التس��������بيب بالنس��������بة للخصوم واالدعاء العام 
وجهة الطعن وه��������ذا ما اكدته محكمة التمييز 
االتحادية في العديد من قراراتها"، مشيرا إلى 
ان "املش��������رع العراقي أخذ بالتنسيب التوفيقي 
)الوسطي( ويظهر ذلك جليا من خالل الجمع 
ب��������ن املادتن )159 و 162( من قانون املرافعات 

املدنية".
ولف��������ت ال��������ى أن "األس��������اس القانوني لتس��������بيب 
األح��������كام والق��������رارات القضائي��������ة ه��������و الن��������ص 
التش��������ريعي وليس��������ت قواعد العدال��������ة القانون 

الطبيعي".
واستدرك حربي أن بش��������أن جزاء عدم تسبيب 
األح��������كام والقرارات القضائية بأنه "يجب على 
املحكم��������ة أن تذك��������ر ف��������ي حكمها األوج��������ه التي 
حملتها على قب��������ول او رد االدعاءات والدفوع 
التي أوردها الخصوم اس��������تنادا ألحكام املادة 
)159( م��������ن قانون املرافع��������ات املدنية وينطبق 
هذا الكالم على مجمل القرارات التي تتخذها 
املحكم��������ة أثناء س��������ير املرافعة س��������واء ما تعلق 
منه��������ا بالخصوم��������ة ام بإج��������راءات اإلثب��������ات ام 
الع��������دول ع��������ن إجراء مع��������ن كان��������ت املحكمة قد 

قررته سابقا".
وعرج الى ان "رقابة جهات الطعن على تسبيب 
األحكام والقرارات القضائية خالصة ما تقوم 
به محكمة الطعن انها تراقب من خالل تدقيق 
األس��������باب القانونية والواقعي��������ة التي اعتمدت 
عليها املحكمة في إصدار حكمها والتأكد من 
ان قاضي املوضوع تمكن من استعمال أدواته 
في التسبيب لوصول الى نتيجة عادلة تمثلت 
ف��������ي منطوق الحكم الصادر واال نقضت القرار 
وق��������ررت أعادته الى محكمة املوضوع الصالح 

ما شابه من خطأ او قصور في التسبيب.

بغداد / محمد سامي 

يتمتع عمل الكمارك 
بأهمية كبيرة ملا له من 

تأثير مباشر على األمن 
الغذائي وصحة اإلنسان 
ناهيك عن تأثيره الكبير 

في الجانب االقتصادي.
وللحديث عن أهم 

القضايا التي تخص 
هذا القطاع املهم التقت 

"القضاء" القاضي 
عمر خليل من تحقيق 

الرصافة املختص بنظر 
قضايا الكمارك تحديدا 

في العاصمة بغداد.

■ قصر القضاء في الرصافة.. عدسة/ حيدر الدليمي
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إدخال مواد بصورة غري قانونية للتهرب من الضريبة

..شؤون قضائية

)1(
492/الهيئة املوسعة املدنية/2017

املبدأ :
ال يمكن التعكز على مبدأ استقرار املعامالت وحماية 
الغير حسن النية اذا كان تمليك القطعة للمدعى عليه 
باطال بس��������بب تجاوزه وحصوله على قطعة س��������ابقة 
وفق��������ا لذات القرار الذي تم تخصيص القطعة الثانية 

له الن ما بني على باطل يعتبر باطل .

القرار:
ل��������دى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة املدنية ملحكمة 
التمييز االتحادية لوحظ بأن الطع��������ن التمييزي مقدم في مدته 
القانوني��������ة. ق��������رر قبوله ش��������كاًل ول��������دى عطف النظر عل��������ى الحكم 
املميز وج��������د بأنه غير صحي��������ح ومخالف ألح��������كام القانون. ألن 
املدع��������ي إضافة لوظيفته ق��������د طلب في عريضة دع��������واه البدائية 
الحكم بابطال قيد التس��������جيل العق��������اري للقطعة املرقمة 6453/9 
م 2 املعبديات التي س��������جلت باس��������م املدعى عليه وفقًا للقرار 117 
لس��������نة 2000 وذلك لسبق اس��������تفادته بالقطعة املرقمة 768/223 
م 48 جنفت��������ه والوضاحي��������ة وفق��������ًا ل��������ذات القرار اع��������اله. وقد ثبت 
من خالل كتاب مالحظية التس��������جيل العق��������اري في هيت بالعدد 
م 48  املرقم��������ة 768/223  القطع��������ة  ب��������ان  ف��������ي 2012/10/1   3377
جنفت��������ه والوضاحي��������ة قد تم تمليكها الى املدع��������ى عليه بموجب 
كتاب مديرية بلدي��������ة البغدادية املرقم 549 في 2002/2/7 ثم قام 
ببيعها الى )احس��������ان محمد مزبان) والذي ب��������دوره قام ببيعها 
ال��������ى )س. س. ن( والذي ق��������ام بالتنازل عنها ال��������ى مديرية بلدية 
البغ��������دادي. كما ان كتاب مالحظية التس��������جيل العقاري في هيت 

بالعدد 2162 في 2012/6/12 اكد بأن املدعى عليه )ط. ك. ف( قد 
تم تمليكه العقار املرقم 6453/9 م 2 املعبديات وحمادي حس��������ب 
كت��������اب مديرية بلدية هيت املرقم 1338 في 2005/6/25 اس��������تنادًا 
للقرار 117 لس��������نة 2000 كما ان العق��������ار 768/223 م 48 هو االخر 
قد تم تمليكه الى املدعى عليه )ط. ك. ف( حسب القرار 117 لسنة 
2000. كم��������ا لوحظ ب��������ان كتاب مالحظية التس��������جيل العقاري في 
هيت بالع��������دد 3721 في 2013/9/26 قد أكد ب��������أن معاملة تمليك 
القطع��������ة 768/223 م 48 باس��������م املدع��������ى عليه قد س��������جلت بالقيد 
العقاري املرقم 86/ش��������باط/2005 جلد 146 ومن ثم جرت عليها 
عدة بيوعات ثم جرت عليها معاملة تنازل لصالح مديرية بلدية 
البغ��������دادي ومن ثم تم تمليكها الى )ا. م. م(. وقد تم ربط نس��������خة 
طبق االصل من السجل العقاري للقيد املرقم 36/ت2009/2 جلد 
176 والت��������ي بموجبه تم اجراء معاملة تنازل من قبل )س. س. ن( 
لصالح بلدية البغدادي وذل��������ك بتاريخ 2009/11/9. كما ان ذات 
الكتاب قد اكد بأن القطعة 6453/9 م 2 املعبديات قد ملكت ابتداًء 
الى )ف. ك. ر( بالقيد املرقم 1/ت2001/2 جلد 123 ثم جرت عليها 
معامل��������ة تن��������ازل لصالح بلدية هيت وس��������جلت باس��������مها بالقيد 
املرق��������م 75/آب/2002 جل��������د 128. ثم جرت عليه��������ا معاملة تمليك 
حس��������ب كتاب مديرية بلدية هيت بالع��������دد 1138 في 2002/6/25 
بموج��������ب القرار 117 لس��������نة 2000 ال��������ى املدعى علي��������ه )ط. ك. ف( 
وسجلت باس��������مه بالقيد املرقم 137/حزيران/2005 جلد 149 ثم 
جرت عليها عدة بيوعات واخرها باس��������م املش��������تري )ي. ع. س(. 
وازاء ما جاء بصراحة الكتب الرس��������مية املذكورة سلفًا تجد هذه 
الهيئ��������ة ان املدعى عليه )ط. ك. ف( ق��������د تم تمليكه القطعة املرقمة 
768/223 م 48 جنفته والوضاحية وفقًا للقرار 117 لس��������نة 2000 
وسجلت باس��������مه في دائرة التسجيل العقاري املختصة بتاريخ 
2005/2/21. لذا فال يمكن له بعد هذا التاريخ تمليك قطعة اخرى 
ل��������ه وفقًا لذات القرار اعاله اال ان الذي حصل بان املدعى عليه قد 

تم فع��������اًل تمليكه بعد ذلك القطعة املرقمة 6453/9 م 2 املعبديات 
وفقًا للقرار 117 لس��������نة 2000. وق��������ام بالتصرف فيها بيعًا للغير 
ولم يثبت قيامه بالتنازل عن هذه القطعة وان التنازل الحاصل 
لصالح بلدية هيت لم يحص��������ل من جانب املدعى عليه بل صدر 
من قب��������ل مش��������تري القطع��������ة )س. س. ن( وهو حر ف��������ي التصرف 
بعق��������اره وهذا التنازل ال يجعل التملي��������ك الخاطئ للمدعى عليه 
ابت��������داءًا صحيحًا. ل��������ذا كان على املحكم��������ة التعاطي مع موضوع 
الن��������زاع وفق��������ًا ملا ج��������اء بيانه في الكتب الرس��������مية الص��������ادرة من 
الدوائر ذات العالقة التي ايدت بما ال يدع مجااًل للش��������ك فيه بان 
املدعى عليه قد تم تمليكه قطعتن وفقًا للقرار 117 لس��������نة 2000 
وهذا ال يجوز قانونًا ويكون التمليك الالحق للقطعة 6453/9 م 
2 باطاًل وال يمكن التعكز على مبدأ اس��������تقرار املعامالت وحماية 
الغير حس��������ن النية كما جاء في تس��������بيب محكمة االستئناف في 
حكمه��������ا املميز الن ما بني على الباطل يعتب��������ر باطاًل كما ان ما 
ت��������م اثارته بخصوص عدم حفظ املعامالت الجارية على القطعة 
اع��������اله وفقدانه��������ا ال يعتبر مانعًا من اجابة دع��������وى املدعي طاملا 
س��������جالت التس��������جيل العقاري تؤكد م��������ا جاء بالكتب الرس��������مية. 
وبام��������كان املحكمة اس��������تكمااًل لتحقيقاتها ربط ص��������ورة القيود 
الس��������اقطة الحك��������م للقطعتن موضوعتي الدعوى التي س��������جلت 
باس��������م املدعى عليه وفقًا للقرار 117 لس��������نة 2000 وان تعذر ذلك 
اج��������راء املعاينة م��������ن قبلها ملالحظة حركة القي��������ود العقارية على 
القطعت��������ن وبال��������ذات القيدين اللذين س��������جلت القطعتن باس��������م 
املدع��������ى عليه وفقًا للق��������رار اعاله. وملا كان الحك��������م املميز قد جاء 
خالف ذلك مما اخل بصحته وتأسيسًا على ما تقدم من اسباب 
قررت املحكمة نقض الحكم املمي��������ز واعادة اضبارة الدعوى الى 
محكمته��������ا للس��������ير فيها وفقًا للمن��������وال املتقدم ش��������رحه على ان 
يبقى رسم التمييز تابعًا للنتيجة وصدر القرار باالتفاق في 4/

جمادي األخرة/1439ه� املواف��ق 2018/2/20م.

)2(
216/الهيئة املوسعة املدنية/2018

املبدأ:
 ان قي��������ام املدعى عليه بازال��������ة الضرر املدعى به اقامة 
الدع��������وى ال ينفي تحمله رس��������وم ومصاريف الدعوى 

النه كان السبب في اقامتها.
القرار:

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة املدنية في محكمة 
التمييز االتحادية، وجد أن 

الطعن التميي��������زي مقدم ضمن املدة القانوني��������ة لذا قرر قبوله 
ش��������كاًل وعند عطف النظر على الحكم املميز وجد انه صحيح 
وموافق ألح��������كام القانون، ذل��������ك ان محكم��������ة املوضوع اتبعت 
ق��������رار النقض الصادر عن هذه املحكم��������ة بالعدد 1316/الهيئة 
االس��������تئنافية عقار/2018 ف��������ي 2018/3/18 وثب��������ت من تقرير 
الخب��������راء الخم��������س امل��������ؤرخ ف��������ي 2017/10/17 م��������ن ان املمي��������ز 
علي��������ه االول قد اقام بازالة الضرر الناج��������م عن نصب املولدات 
الكهربائي��������ة بج��������وار دار املميزة بعد اقامة ه��������ذه الدعوى، وان 
وكي��������ل املميزة قد واف��������ق على التقرير ولم يب��������دي أي اعتراض 
عليه في اقواله املدونة في جلس��������ة املرافعة ليوم 2017/12/17 
ومل��������ا كان املميز علي��������ه االول قام بازالة الض��������رر املدعى به بعد 
اقام��������ة الدعوى فانه يتحمل رس��������وم ومصاري��������ف الدعوى النه 
كان السبب في اقامتها وهذا ما انتهى اليه الحكم املميز، قرر 
تصديق��������ه ورد العريض��������ة التمييزية مع تحميل املميزة رس��������م 
التمييز، وص��������در القرار باالتفاق ف��������ي 17/ذو الحجة/1439ه� 

املواف�ق 2018/8/28م.

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
)JAMC( للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

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

 ثم��������ة تركيب��������ة نفس��������ية صادم��������ة وحاملة 
في الوقت نفس��������ه قدمها )دوستفس��������كي( 
ف��������ي الح��������دث / الجريمة ليج��������ر بعد ذلك 
العقاب ال��������ى الظهور ك��������ردة فعل نمطية 
وان اخ��������ذ ف��������ي احداث��������ه الروائية ش��������كال 
جديدا ومتقلبا للحدث السردي منتهيًا 
باالعت��������راف والعقاب وهو مدخل يعكس 
رؤية ادبية اجتماعية سبقت في نظرتها 
للجريمة  العقابي��������ة  التش��������ريعية  الرؤية 
واملجرم. فالعقوبة هي الجزاء األساسي 
الذي نص عليه القانون وقدره للجريمة 
وال يمك��������ن تنفي��������ذ العقوب��������ة اال بع��������د ان 
تستكمل إجراءاتها واملتمثلة بتقديرها 
من قب��������ل القاضي بقرار الحكم بعد إدانة 

وتجريم املتهم.
 ان فلسفة العقوبة ال تتوقف عند "الردع 
الخ��������اص" )عقاب املج��������رم(، ولكنها تمتد 
إلى "الردع العام" فالجريمة سلوك /فعل 
اح��������دث تغيي��������را اجتماعيًا ه��������ذا التغيير 
انتهك منظوم��������ة اجتماعية قيمية قائمة 

عل��������ى تنظي��������م عرف��������ي وتش��������ريعي وهذا 
الفعل امل��������دان واملجرم البد له من رد فعل 
قانون��������ي واجتماع��������ي، وم��������ن هن��������ا يأتي 
العمل بمب��������دأ العالنية في فرض العقاب 
م��������ن قب��������ل املنظوم��������ة الحاكم��������ة عرفا او 
قانون��������ا، ولهذا ال يكف��������ي أن تقيم العدل، 
وإنما ينبغي "أن يش��������هدك الناس" وأنت 
تقيم��������ه حت��������ى يتحق��������ق ال��������ردع، فالفقيه 
الجنائ��������ي االيطالي )انتولي��������زي ( يقول 
ب  إن القان��������ون الجنائي ه��������و املربي املهذِّ
للش��������عب وهي صفة لوظيفة وردة الفعل 
املنظمة في القوانن العقابية فال نش��������ك 
أن الدولة تبغي تربية الش��������عب من خالل 
نصوص التجريم التي تشرعها بحسب 
فكرها السياس��������ي وواقعه��������ا التنظيمي 

وفلسفتها.
 لق��������د ب��������ات من املس��������لم ب��������ه أن الفلس��������فة 
الس��������ائدة في كل عصر م��������ن العصور عن 
الجريمة هي األس��������اس ال��������ذي تقوم عليه 
العقوبة، م��������ن حيث نوعه��������ا، ومقدارها، 

وأهدافها، وفلس��������فتها بش��������كل عام، ومن 
يراجع مسيرة تطور العقوبة في مختلف 
العصور فس��������يجد أنها كان��������ت محكومة 
برؤى وبثقافة املجتمع وما تحويه هذه 
الثقافة من فهم صحيح لخصائص الفرد 
وعوامل الجريم��������ة، فنظرية الضحية أو 
كبش الفداء وقد انبثقت هذه النظرية عن 
مدرسة التحليل النفس��������ي، والتي تفسر 
العقوب��������ة برغبة املجتمع في التعبير عن 
غري��������زة الع��������دوان كدافع فط��������ري لدى كل 
فرد، وهي غريزة عبر عنها املجرم نفسه 

باقترافه للجريمة.
 أم��������ا قس��������وة العقوب��������ة فتفس��������رها ه��������ذه 
النظرية تبعا لشدة التجريم أما نظريات 
البن��������اء االجتماعي فه��������ي ترتبط بالبناء 
فالنظرية  االجتماعي  الطبقي  والتكوين 
السوسيو اقتصادية ترى أن سوق العمل 
هو الذي يحدد رد الفعل االجتماعي إزاء 
الجريمة، فتكون العقوبة قاس��������ية عندما 
تتوف��������ر اليد العاملة، ويتدنى األجر الذي 

يتقاض��������اه العامل، وتتج��������ه العقوبة إلى 
االعتدال عندما تشح اليد العاملة إلى حد 
أنه يمكن أن يحكم عل��������ى الجناة بالعمل 
بدال من العقوبات البدنية القاسية وهي 
نظ��������ره اقتصادي��������ة بحتة في ح��������ن ترى 
نظرية البناء الطبقي أن مشاركة الطبقة 
الوس��������طى وما دونها في عملية الضبط 
االجتماعي يجعل العقوبة قاسية بسبب 

إخفاق هذه الطبقة في ضبط النفس.
وهناك نظرية تقس��������يم العمل- وقد بنيت 
هذه النظري��������ة على النظري��������ة العامة في 
التضام��������ن االجتماع��������ي فاملجتمع ينتقل 
من مرحل��������ة التضامن اآلل��������ي إلى مرحلة 
التضام��������ن العضوي القائم على تقس��������يم 
العم��������ل، فعندما يك��������ون تضامن املجتمع 
قائم��������ا على اآللية والتماثل فإن رد الفعل 
فيه يكون متخلفا ويتمثل في االنتقام من 
الجاني، أما املجتمع املتطور ذو التضامن 
العض��������وي فإنه يغل��������ب جانب التس��������اند 
أو التبادل االجتماع��������ي فيكون رد الفعل 

في��������ه إزاء الجاني منصب��������ا على املحاولة 
في اس��������تعادة التوازن واستعادة الجاني 
إلى وس��������ط املجتمع عضوا مستقيما من 
خالل تطبي��������ق قواعد النظ��������ام )القانون( 
في عمومية وحيادي��������ة وموضوعية ولم 
تبتعد نظرية التنظيم االجتماعي والتي 
تق��������وم ه��������ذه النظري��������ة عل��������ى أن العقوبة 
تكون معتدلة في املجتمعات التي تتسم 
بالتجان��������س، في حن تكون قاس��������ية في 
املجتمعات غير املتجانس��������ة بسبب قيام 
جزء من الجماعة قوي بتطبيق العقوبة 

القاسية على الجزء اآلخر الضعيف.
 اننا نميل مع من يقول ان البناء الثقافي 
وأس��������اليب التفكير واملعتقدات والتطور 
العلمي في املجردات واملاديات هي التي 
م الس��������لوك وهي التي تحدد مضمون  ُتَقيِّ
رد فع��������ل املجتمع تجاه أي س��������لوك، ومن 
هن��������ا فإن التغير في تفس��������ير العقوبة من 
حي��������ث املضم��������ون والهدف ارتب��������ط داخل 
املجتمع��������ات بالتغي��������رات الثقافي��������ة ومن 

ضم��������ن تل��������ك التغي��������رات ش��������كل الس��������لطة 
وطبيعتها ومدى التزامها بشروط العقد 
االجتماعي، والتقدم العلمي وبخاصة في 
مجال تفسير السلوك اإلجرامي، وتنامي 

عوامل الجريمة واتجاهها للتعقيد.
 وأخيرًا نح��������ن نتفق مع املقولة الجنائية 
االيطالية “إن س��������يف العق��������اب ال مقبض 
ل��������ه ويجرح بالتالي كل من يس��������تخدمه”، 
الس��������يئ  االس��������تخدام  أن  يعن��������ي  وه��������و 
لقانون العقوبات يس��������ئ لجميع األطراف 
الجنائي��������ة  العدال��������ة  يج��������رح  وبالتال��������ي 
القائمة على املوازنة بن معايير متعددة 
في النظرة ال��������ى الجريمة واملجرم ومنها 
ينبث��������ق النص العقاب��������ي الذي ال يمكن ان 
يطبق بحدوده املقدرة قانونا بل تتداخل 
القراءة واالس��������تنتاج الصحيح ملجريات 
القضي��������ة الت��������ي تمن��������ح القاضي س��������لطة 
تقديري��������ة ه��������ي بمجملها ه��������ي الوصول 
الحقيق��������ة  ال��������ى  القضائي��������ة  بالحقيق��������ة 

الواقعية للجريمة او تجسيدها .

حتمية العقاب في العدالة الجنائية

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

وقل  الأربعة،  اأطرافك  على  كله  للعامل  انحن  ثم  ومن  دن�ستها،  التي  الأر�س  قّبل  وانحِن،  الطرق،  تقاطع  عند  وقف  الدقيقة،  هذه  يف  الآن،  "انه�س 
ب�سوت عاٍل للجميع: لقد قتلت!". 

فيودور دو�ستف�سكي / اجلرمية والعقاب.

 وان الس��������لطة اتخ��������ذت على م��������ر العصور 
اوصاف��������ا كان��������ت تنج��������م عن درج��������ة تطور 
املجتم��������ع وتنس��������جم معه ذل��������ك الن جوهر 
السلطة السياسة يبقى واحدا وان اتخذت 
الس��������لطة مظاه��������ر مختلفة حس��������ب طبيعة 
املجتمع الذي تظهر فيه ومن ثم تسوس��������ه 
ويب��������دو ان تفاوت الحماي��������ة القانونية بن 
امل��������راة والرجل ف��������ي اطار عالقات األس��������رة 
واملجتمع قد وافق تطور السلطة في الدولة 
عبر مراح��������ل تطورها املختل��������ف لهذا بقي 
الرجال مسيطرين على املرأة بما يفرضوه 
من قواعد اجتماعي��������ة وقانونية من خالل 
سيطرتهم على سلطة التشريع واذا كان ما 
يعنينا في هذا املقال رصد مظاهر السلطة 
في اطار العالقات االجتماعية واإلنسانية 
ب��������ن الرج��������ل والنس��������اء وما تركته س��������لطة 
الرجل في إطار عالقاتهم بالنس��������اء داخل 
إطار االس��������رة من آثار قانونية واجتماعية 
فان��������ه يمكن الق��������ول بان أصل الس��������لطة في 
مبدأ نش��������ؤها بحسب العديد والراجح من 
النظريات يرجع الى األس��������رة فهي مصدر 
الدولة وأساس��������ها كما يعبر ارس��������طو على 
ان آراء املختص��������ن وان اختل��������ف ف��������ي أصل 
االسرة ذاتها فان الراي الراجح يذهب الى 
انها كانت تقوم على نظام االس��������رة االمية 
وفيها تتزع��������م االم اس��������رتها املكونة منها 

وم��������ن اوالدها ثم تطور هذا النظام لتنتقل 
زعامة االسرة من االم الى الب وهو النظام 

الذي سمي السلطة األبوية.
 ويح��������دد البعض الفترة التي انتقلت فيها 
سلطة قيادة املرة لالسرة الى الرجل ما بن 
االلف الثاني عش��������ر الى االل��������ف الثامن قبل 
امليالد اذ يعتقد ب��������ان عالقة املرأة بالرجل 
في املراحل االولى من تطور املجتمع التي 
كانت فيها رب االس��������رة ال تع��������دو ان تكون 
كعالقة حيوانات النوع الواحد تجمعهما 
دواف��������ع الغريزة الجنس��������ية التي لم تس��������م 
بهما ال��������ى درجة معرفتهما نظ��������ام الزواج 
وتكوين االس��������رة اال بعد فترات طويلة من 
الزمن والتط��������ور فالرجل ف��������ي تلك الحقبة 
املوغلة ف��������ي الق��������دم كان يقضي م��������ع املرأة 
وط��������را لتحمل منه فتل��������د فترعى صغارها 
حت��������ى يبلغوا أش��������دهم فينفصل��������وا عنها 
لتس��������تمر الدورة االجتماعية وهكذا كانت 
املرأة س��������يدة األس��������رة وليس للرجل عليها 
اية س��������لطة اجتماعية منظمة سوى ما قد 
تفرضه قوت��������ه البدنية ولم يدم األمر هكذا 
فاذا كان االنس��������ان مخلوقًا فهو ليس ككل 
املخلوق��������ات الن الل��������ه خلق��������ه على أحس��������ن 
تقوي��������م بدن��������ي وعقلي لذلك كان��������ت غرائزه 
او بتعبي��������ر أكث��������ر دق��������ة دوافع��������ه الفطري��������ة 
تس��������مو وتتهذب بتطور ملكات��������ه الذهنية 

في التعامل مع ابناء جنس��������ه ومع ظواهر 
محيطه املختلفة.

 وكان من ب��������ن مظاهر تطوره االجتماعي 
نس��������اء  ع��������دة  او  بام��������راة  اختصاص��������ه 
واختصاص املرأة من جانب اخر برجل او 
عدة رجال ليظهر بعدئذ نظام الزواج الذي 
اتخذ صورا كثيرة جدا اختلفت باختالف 
االزمان واالديان واملجتمعات وبه انجلت 
بداي��������ة عص��������ر اجتماعي جديد بس��������ط فيه 

الرجل بحكم قوته وجلده فيه.
 ونجد قانون العقوبات العراقي النافذ قد 
اش��������ار اليها في ثالث جرائم منها جريمة 
الخيان��������ة الزوجية املنص��������وص عليها في 
امل��������ادة )2/377( وقت��������ل امل��������رأة الرتكابه��������ا 
الفاحش��������ة في امل��������ادة )409( منه وهي تعد 
اهم ما تبقى من تلك املظاهر التي تنطوي 
على تفاوت في الحماية الجنائية بن املرأة 
الرجل فضاًل عما قيل بشان احكام تأديب 
الزوجة املادة )1/41( اضافة الى اخذ بذلك 
العدي��������د من قوان��������ن ال��������دول العربية منها 
املصري والسوري واللبناني وتفاوت بن 
كل واحد من تلك املواد الظروف الجماعية 
واالنسانية بن الرجل والنساء وماتركته 
س��������لطة الرجل في اطار عالقاتهم بالنساء 
داخ��������ل اط��������ار االس��������رة م��������ن اث��������ار قانونية 

واجتماعية.

القاضي علي كمال

تفاوت الحماية الجنائية بين الرجل والمرأة

كان القانون جمموعة القواعد امللزمة واملجردة ذات الإثبات الن�سبي التي تعرب عن افكار ال�سلطة التي ت�سدرها ايا كان 
�سكلها الد�ستوري او طبيعتها ال�سيا�سة فالقانون على هذا ال�سا�س ل ميكن ان يكون على احلياد بني امل�سالح الجتماعية 
املتعددة واملت�ساربة اأحيانًا لنه لبد ان مييل نحو ترجيح م�سلحة او جمموعة م�سالح على اخرى ذلك لن املنطق املجرد 

ولي�س القانوين وال�سيا�سي فقط يفرت�س بان ال�سلطة ال�سيا�سية ل ت�سرع قوانينها ال مبا يوافق عقيدتها يف مناحي احلياة 
املختلفة على تف�سيل يف المر تتجاذبه النظريات والعقائد ال�سيا�سة فالقانون اذن يعرب عن فكر ال�سلطة ال�سيا�سة لدولة معينة 

حديثة او قدمية متطورة او خمتلفة.

لئن

تعر�ست لل�سرب يف �سن ال�سابعة من عمري واأنا يف ال�سف الثاين البتدائي من قبل معلم 
القراءة لأين تاأخرت يف تهجي بع�س الكلمات، ق�ساوة ال�سرب مل ت�سهم يف تعليمي القراءة 

والكتابة بقدر ما ا�سهمت يف ترك جرح داخلي نف�سي مل يندمل وذاكرة مل�سهد عنفي مل ان�سه 
رغم كرثة امل�ساهد القا�سية التي تتزاحم يف ذاكرتي.

عن��������ف نفس��������ي وجس��������دي مخي��������ف 
يس��������ببه الضرب ال��������ذي يتعرض له 
الطلبة في امل��������دارس من قبل بعض 
املعلمن يسيء للمؤسسة التربوية 
العريق��������ة وال يت��������الءم مع م��������ا يبذله 
الكثي��������ر من املعلم��������ن من جهود في 
التربية والتعليم والسبب األساس 
لوج��������ود ه��������ذا العن��������ف وتقبل��������ه في 
املجتمع ه��������و وجود ح��������ق التأديب 
في الش��������ريعة والقان��������ون هذا الحق 
ا اخضر تمر عبره  الذي يمثل ضوء
اغلب ممارس��������ات اإليذاء الجس��������دي 
بح��������ق  تم��������ارس  الت��������ي  والنفس��������ي 

األطفال في املدارس.
 والحق ف��������ي التأديب احد أس��������باب 
اإلباح��������ة املنص��������وص عليه��������ا ف��������ي 
القوان��������ن العقابي��������ة ألغل��������ب الدول 
امل��������ادة  اذ نص��������ت  الع��������راق  ومنه��������ا 
41 بفقرته��������ا األول��������ى م��������ن قان��������ون 
العقوب��������ات العراق��������ي عل��������ى انه ) ال 
جريم��������ة اذا وق��������ع الفعل اس��������تعماال 
القان��������ون  لح��������ق مق��������رر بمقتض��������ى 
ويعتب��������ر اس��������تعماال للح��������ق تأديب 
اآلب��������اء واملعلمن وم��������ن في حكمهم 

لألوالد القصر....(.
 ومعل��������وم ان أس��������باب االباحة اذا ما 

تواف��������رت ف��������ي فعل او س��������لوك مجرم 
بموجب نص عقاب��������ي فإنها تخرج 
ذل��������ك الفعل او الس��������لوك م��������ن نطاق 
التجريم الى نطاق اإلباحة وتضفي 
عليه الصفة املشروعة ويبرر أنصار 
هذا النص ان املصلحة التي يحميها 
س��������بب اإلباح��������ة اكبر م��������ن املصلحة 
العقاب��������ي  الن��������ص  يحميه��������ا  الت��������ي 
ال��������ذي يجرم الفع��������ل ففي فعل ضرب 
املعلم للطالب اعتداء على مصلحة 
يحميه��������ا القان��������ون وه��������ي املصلحة 
في س��������المة الجس��������م واالعتداء على 
ه��������ذه املصلح��������ة مج��������رم قانونا لكن 
مثل ه��������ذا الفعل يعتب��������را مباحا اذا 
كان��������ت هناك مصلح��������ة كبيرة تجب 
حمايته��������ا اكب��������ر م��������ن املصلحة في 
سالمة الجسد وهي تأديب وتربية 
الصغير والعقاب الجس��������دي للطفل 
بداع��������ي التأديب يبق��������ى طريقة غير 
منتجة للتربية رغ��������م كل محاوالت 
تلميع��������ه والدف��������اع عنه ألن��������ه يمثل 
اقس��������ى انواع االساءة الجسدية وان 
تفسير النص القانوني الباحة حق 
التأديب يجب ان ال يتوسع ليشمل 
حاالت الضرب بالعصي وما ينشأ 
عنها من جروح وكدمات تترك آثارًا 

بليغة على اجساد الطلبة الن املعلم 
في هذه الحالة س��������يكون قد تجاوز 
حدود الحق وسبب االباحة املمنوح 
له قانونا وان فعله سيدخل في اطار 
املسؤولية الجزائية وتبقى السلطة 
التقديرية للقاضي هي التي تحدد 
إن كان املعل��������م قد تج��������اوز الحق في 
التأدي��������ب ام ان��������ه تقي��������د بم��������ا أجازه 
القان��������ون وان املس��������ؤولية الجزائية 
تج��������اوزه  عن��������د  تنه��������ض  للمعل��������م 
للح��������دود املرس��������ومة قانون��������ا لحق 
التأديب سيما اذا ادى فعل الضرب 
الى إصابة الطال��������ب بعوق او عاهة 
مس��������تديمة فان��������ه س��������يكون عرض��������ة 
التخاذ اإلج��������راءات القانونية بحقه 
اذا ما تق��������دم ذوو الطالب بش��������كوى 
جزائي��������ة وعل��������ى اية حال ف��������ان بقاء 
النص��������وص القانوني��������ة الت��������ي تبيح 
حق التأديب يمثل مخالفة واضحة 
للمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان 
وللح��������ق ف��������ي الس��������المة الجس��������دية 
باملؤسس��������ة  وح��������ري  والنفس��������ية 
التش��������ريعية ان تس��������عى الى إلغائها 
لضم��������ان بيئ��������ة تعليمي��������ة وتربوية 
العنفي��������ة  املمارس��������ات  م��������ن  خالي��������ة 

نفسية كانت ام جسدية.

المسؤولية الجزائية للمعلم

شخصيًا
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األصل ان تنفيذ دعاوى الدين، تخضع لألحكام القانونية 
التي نص عليها قانون التنفيذ، اما بالنس��������بة للدين الذي 
مصدره حكم قضائي بتأدية نفقة للزوجة، او ألحد الفروع 
او األصول او اجرة حضانة، فإن املش��������رع ومن حرصه على 
تش��������ديد األحكام الخاصة بدفعها، ووضع وس��������ائل ضغط 
إضافية لل��������زوج بغية دفعه على تأدية مبلغ النفقة، ملا لها 
من أهمية كبيرة في استقرار حياة األطفال املحضونن او 
الزوجة وتمكينهم من العيش الكريم، قرر املشرع ان يعتبر 
امتناع ال��������زوج القادر على تأدية مبلغ النفقة املحكوم بها، 

جريمة معاقب عليها.
 وان امل��������ادة 384 من قانون العقوبات نصت: من صدر عليه 
حك��������م قضائي واجب النفاذ بأداء نفق��������ة لزوجة او احد من 
اصوله او فروعه او ألي شخص آخر او بأداء أجرة حضانة 
او رضاعة او س��������كن، فامتنع ع��������ن األداء مع قدرته على ذلك 
خالل الش��������هر التالي إلخباره بالتنفي��������ذ، يعاقب بالحبس 
مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مليون دينار 
او بإح��������دى هاتن العقوبتن.... وهذا يعني ان تطبيق هذه 
املادة مش��������روط بأمر مهم وهو: قدرة املحك��������وم على تأدية 
النفقة. وهذا الش��������يء يتم اثباته من قبل املش��������تكية أي انها 
تثب��������ت للمحكمة ان املتهم لديه الق��������درة الكاملة على تأدية 

مبلغ النفقة لكنه ممتنع عن األداء. 
ونالح��������ظ ان تطبيقات القضاء في هذه امل��������ادة قليلة، كون 
ان الزوجة او احد األصول او الفروع املحكوم لهم بالنفقة، 
غالبا م��������ا يكتفون باإلج��������راءات املدني��������ة، دون اللجوء الى 
الجانب الجزائي لعدة أسباب. ومن خالل تصحفي ملواقع 
التواصل االجتماعي، وج��������دت صفحة مختصة بالقانون، 
منش��������ور فيها قرار ص��������ادر من محكمة اس��������تئناف النجف 
االتحادية بصفها التمييزي��������ة/ الهيئة الجزائية. يتضمن 
الق��������رار تصديق القرار الصادر م��������ن محكمة الجنح واملبن 
فيه تبرئ��������ة املتهم املحال وفق املادة 384 عقوبات. وان قرار 
التصديق بن ان من ش��������روط انطباق نص املادة أعاله هو 
اثب��������ات القدرة املالية للمتهم. ولكون ان املش��������تكية لم تثبت 
مق��������درة املدين- املته��������م املالية، األمر ال��������ذي يجعل من اركان 
الجريم��������ة غير متحققة في الفعل املنس��������وب للمتهم. لذا تم 

تصديق القرار الصادر من محكمة الجنح.. 
وما الحظته من تعليقات من مختصن، يبن مدى االنجرار 
وراء العاطفة اكثر من القانون، ذلك ان جميع من عّقب على 
الق��������رار، بن ان املحكمة لم تراع التطبيق الس��������ليم للقانون، 
ألن��������ه وحس��������ب رأيهم البد م��������ن نقض الق��������رار لغرض فرض 
عقوبة على املتهم- املدين وليس الحكم بالبراءة. والس��������بب 

حس��������ب زعمه��������م ع��������دم وج��������ود ما 
يشير الى مسؤولية املشتكية في 
اثبات قدرة املش��������كو من��������ه املالية، 
في حن ان النص القانون واضح 
في انه اش��������ترط قدرة املدين على 
تأدية الدي��������ن. وبالتالي، فإن عدم 
قدرته فش��������ل املش��������تكي في اثبات 
قدرة املدين، يعد س��������ببا قانونيا 

لتبرئة املتهم.

الجنبة الجزائية 
في أداء النفقة

القاضي عماد عبد اهلل

يعتبر القضاء املس��������تعجل فرعا من فروع القضاء املدني وهو 
يتناول القضايا املس��������تعجلة وامللحة التي يخش��������ى عليها من 
ف��������وات الوقت ويس��������عف أطراف الن��������زاع بأحكام س��������ريعة لكن 
دون ان يتص��������دى ألصل الحق الذي يك��������ون محل نظر محكمة 

املوضوع.
 وم��������ن ذلك نالحظ ان عمل القضاء املس��������تعجل هو عمل وقتي 
يهدف إل��������ى تثبيت حالة معينة او املحافظ��������ة عليها او القيام 
بتص��������رف مع��������ن ويمت��������از القض��������اء املس��������تعجل ب��������ان احكامه 
مش��������مولة بالنفاذ املعجل وانها التحوز قوة االمر املقضي فيه 
وهو فقط يخ��������ص القضاء املدني واليوج��������د مثله في القضاء 
الجنائي وه��������ي ال تقطع مدة التقادم ويكون له دور في تهيئة 
وس��������ائل اثبات الدعوى املدنية وتكون احكامه وقتية حيث ال 
تك��������ون فاصلة في اص��������ل النزاع لقد اولى املش��������رع العراقي في 
قانون املرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 اهتماما بالقضاء 
املستعجل ينعكس من خالل النصوص التي اوردها في املواد 
141����������150 واالمر امله��������م هو مااوردته املادة 141 حيث اش��������ارت 
الى )-1تختص محكمة البداءة بنظر املسائل املستعجلة التي 
يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم املساس باصل الحق 
-2تختص محكمة املوضوع بنظر هذه املسائل اذا رفعت اليها 

بطرق التبعية اثناء السير بدعوى املوضوع (.
ويتضح من ذلك ان القضاء املستعجل يشترط فيه توافر صفة 
االس��������تعجال في النزاع املعروض وان يكون هذا االجراء وقتي 
وان اليم��������س اصل الح��������ق كذلك فان القضاء املس��������تعجل ليس 
حك��������را على محكم��������ة البداءة بل ايضا يك��������ون للمحاكم املدنية 
االخرى اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى 
املوضوع ومن ذلك ما اوردت��������ه املادة 302 من قانون املرافعات 
)تختص املحكمة الش��������رعية بالحكم بصفة مس��������تعجلة بنفقة 
مؤقتة او بتعين امن عل��������ى محضون متنازع على حضانته 
يق��������وم برعايت��������ه واملحافظة علي��������ه اذا قام لديها من االس��������باب 
ما يخش��������ى منه خطر عاج��������ل على طالب النفق��������ة او على بقاء 
املحض��������ون تحت يد حاضن��������ه حتى يبت في اس��������اس الدعوى 
كم��������ا تخت��������ص بغير ذلك من االم��������ور املس��������تعجلة( واذا نظرنا 
ال��������ى املادة 150 مرافعات نجدها اش��������ارت الى انه )يقدم الطلب 
املس��������تعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة املحددة 
باربع وعش��������رين س��������اعة على االقل ويرفق به��������ا ما يعزز طلبه 

من املستندات.
 وتصدر املحكمة قرارها بش��������أن الطل��������ب خالل مدة ال تتجاوز 
سبعة ايام . وتسري في ش��������أنه اجراءات التقاضي املقررة في 
هذا القانون مع مراعاة االحكام الخاصة باملواد املستعجلة .( 
وهي اش��������ارت الى االجراءات الت��������ي تتخذها املحكمة عند نظر 
الدعوى املس��������تعجلة حيث انها هي ذات االجراءات التي تكون 

ام��������ام القض��������اء الع��������ادي كالحض��������ور 
والغي��������اب وم��������ن تطبيق��������ات القض��������اء 
املس��������تعجل منع س��������فر املدع��������ى عليه 
من الس��������فر وتثبي��������ت الحال��������ة وقطع 
خدمات املرفق العامة تعسفا واالقرا 
بالسند وسماع الش��������هود اخيرا فان 
طريق الطعن في القرارات املستعجلة 
اختصره��������ا املش��������رع ف��������ي امل��������ادة 216 

مرافعات وهو طريق التمييز.

القضاء المستعجل

عين قانونية

سالم مكي

هجوم الطارمية

أص��������درت املحكم��������ة الجنائي��������ة املركزية 
في رئاس��������ة اس��������تئناف بغداد الرصافة 
االتحادية حكما باإلعدام ش��������نقا حتى 
املوت على إرهابي اشترك بهجوم على 
مركز شرطة الطارمية عام  2013 وأدى 

استشهاد 4 أشخاص.
وقال مراس��������ل "القضاء" في اس��������تئناف 
الرصافة إن "املحكمة الجنائية املركزية 
قض��������ت حكم��������ا باإلعدام بح��������ق إرهابي 
ادي��������ن باالش��������تراك بهجوم مس��������لح مع 
متهم��������ن آخري��������ن عل��������ى مركز ش��������رطة 

الطارمية".
وأض��������اف أن "املدان اعت��������رف بتفاصيل 
العملية بالبدء بإط��������الق عيارات نارية 
على املركز ثم دخول عناصر مس��������لحة 
يرتدون أحزمة ناس��������فة قاموا بتفجير 
أنفسهم داخل مركز الشرطة ما أدى الى 

استشهاد أربعة أشخاص".
وتابع املراس��������ل ان "الحك��������م صدر وفقًا 
ألحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة 

اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005".

خاطف طفل

قضت املحكمة الجنائية املركزية حكمًا 
بالس��������جن املؤبد بحق مدان قام بعملية 

خطف في العاصمة.
وذك��������ر مراس��������ل "القض��������اء" إن "املحكم��������ة 
الجنائي��������ة املركزية نظ��������رت قضية متهم 
ق��������ام بخطف طفل ومس��������اومة ذويه على 

فدية مالية".
وكشف املراسل أن "املدان كان على دراية 
تام��������ة بالحال��������ة املادية امليس��������ورة لذوي 
املخطوف كونه من أقاربه"، الفتا إلى أن 
"عملية الخطف تمت ف��������ي منطقة النداء 

في العاصمة بغداد".
واكد ان "املدان القي القبض عليه متلبسا 
ف��������ي الي��������وم التال��������ي لتنفي��������ذه الجريمة، 
واعترف امام املحكم��������ة املركزية بقيامه 

بالتخطيط والتدبير لهذه العملية".
وتاب��������ع أن "املحكم��������ة أص��������درت حكمه��������ا 
وفق أحكام امل��������ادة الرابعة/1 من قانون 
مكافح��������ة اإلره��������اب، وان الحك��������م قاب��������ل 
للطعن التمييزي والوجوبي في محكمة 

التمييز االتحادية".

24 بين المؤبد واإلعدام

املركزية  الجنائي��������ة  املحكم��������ة  أص��������درت 
أربع��������ة وعش��������رين حكم��������ا تت��������راوح بن 

االعدام واملؤبد بحق إرهابين.
وق��������ال مراس��������ل "القض��������اء" إن "املحكم��������ة 
الجنائي��������ة املركزية أصدرت احد عش��������ر 
حكم��������ا باإلع��������دام ع��������ن دع��������اوى قام��������ت 
االمني��������ة واالدعاء  االجهزة  بتحريكه��������ا 
الع��������ام ض��������د احد عش��������ر مدان��������ا ينتمون 
الى تنظي��������م داعش االرهاب��������ي"، الفتا ان 
"االرهابي��������ن اش��������تركوا في ع��������دة معارك 
من��������ازل  م��������ن  ع��������ددا  بتفجي��������ر  وقام��������وا 
املواطنن العزل اضافة الش��������تراكهم في 
الهجوم على القوات االمنية والعسكرية 

املحررة ملدينة املوصل".
واوض��������ح املراس��������ل ان "املحكمة أصدرت 
ثالث��������ة عش��������ر حكما آخ��������ر باملؤب��������د على 
ثالثة عش��������ر مدانا النتمائهم الى تنظيم 
الدع��������م  وتقديمه��������م  اإلرهاب��������ي  داع��������ش 
ف��������ي  اللوجس��������تي إضاف��������ة الش��������تراكهم 
اإلجرامية  لألعمال  والتخطيط  التدبير 

التي نفذها التنظيم في املوصل".

كتاب قضائي

ويق��������ع الكت��������اب ف��������ي )219( صفحة، 
تن��������اول الكاتب فيها موضوع تغير 
الضرر الذي ينتج ع��������ن العمل غير 
املش��������روع، اذ ان ه��������ذا الض��������رر قد ال 
يبقى على حاله وهذا يجعل الكاتب 
وتص��������ورات جديرة  فرضيات  امام 
بالبحث واملناقشة ملا لها من صدى 

واسع في التطبيق العملي.

ويب��������ن الكاتب في موضوع الضرر 
املتغير م��������ن خالل فصلن تضمنت 
عددا من املباحث كل منها يش��������مل 
عل��������ى التعري��������ف بالض��������رر املتغير 
وطبيعته ووج��������وب تغطية الضرر 
بصورة تام��������ة باإلضافة الى آليات 

تغطية الضرر املتغّير. 
 حي��������ث ع��������رج الكات��������ب ف��������ي الفصل 

األول من الكتاب عن ماهية الضرر 
املتغير الذي قد يصاب الش��������خص 
بض��������رر مع��������ن ناتج ع��������ن عمل غير 
مش��������روع، فيم��������ا تضم��������ن املبح��������ث 
االول ع��������ن مفه��������وم الض��������رر املتغير 
الذي ش��������مل على عدة فروع ضمت 
التعريف بالض��������رر املتغير ومعنى 
الضرر والتغيير في مقدار الضرر ، 
اما املبحث الثاني فكان عن طبيعة 

الضرر املتغير. 
 فيما تضمنه الفصل الثاني معالجة 
الضرر املتغير وان التعويض يتقرر 
لجب��������ر الضرر ال��������ذي يوجده العمل 
غير املش��������روع وما يترتب عليه من 
نتائ��������ج واث��������ار مالية وغي��������ر  مالية  

الذي تضمن ف��������ي املبحث االول عن 
وجوب تغطية الضر بصورة تامة 
، اما موضوع اليات تغطية الضرر 
املتغير فتناوله  في املبحث الثاني 

من الفصل . 
وق��������د اوضح الكات��������ب ان التعويض 
يج��������ب ان يجبر الض��������رر الحاصل، 
وه��������ذا يتطل��������ب اختي��������ار الطريق��������ة 
املناس��������بة في تقدي��������ره. وقد اعطى 
القانون حرية اختيار هذه الطريقة 
تختاره��������ا  والت��������ي  املحكم��������ة  ال��������ى 
بحس��������ب ظروف كل قضي��������ة، اي ان 
املحكمة لها الس��������لطة التقديرية في 

ذلك. 
وختم الكاتب بعدد من التوصيات؛ 

االولى انه يوصي املش��������رع العراقي 
بوض��������ع نص ف��������ي القان��������ون املدني 
املتغي��������ر  الض��������رر  مس��������ألة  يعال��������ج 
كان��������ت  فيم��������ا  صريح��������ة  بص��������ورة 
الوصية الثانية بإيراد نص يعالج 
مس��������ألة تق��������ادم دعوى الض��������رر اما 
الوصية الثالث��������ة فكانت عن تعديل 
امل��������ادة ) 208 ( من القان��������ون املدني 
ليكون اعطاء الح��������ق للمضرور في 
اع��������ادة تقدي��������ر التعوي��������ض الزاميا 
عل��������ى املحكمة ولي��������س جوازيا لها. 
كم��������ا حث الكاتب القض��������اء العراقي 
عل��������ى التعام��������ل مع قضاي��������ا الضرر 
املتغير من باب تحقيق العدالة في 

التعويض الذي يمنح للمضرور .

"الضرر المتغير.. مفاهيمه ومعالجاته" للقاضي إياد الساري 
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الكتاب

بغداد / إيناس جبار 

ألق��������ت قوات م��������ن الجيش العراق��������ي في س��������يطرة أمنية 
القبض على متهم يحمل مادة مخدرة، واعترف األخير 
بأنه كان يروجها في البالد باالتفاق مع تاجر مخدرات 

تركي.
وبينت أوراق القضية أن معلومات وردت من قبل قيادة 
عمليات دجلة إلى سيطرة آمرلي أن سيارة حديثة آتية 
من قضاء طوزخورماتو باتجاه  ناحية آمرلي يش��������تبه 

أن من يقودها احد بائعي املخدرات.
وعن��������د وص��������ول الس��������يارة املش��������تبه به��������ا ت��������م إيقافه��������ا 
بالس��������يطرة من قبل القوات األمنية وتفتيشها ووجدت 
علبة بالس��������تيكية تحوي مادة بيض��������اء بلورية ومعها 
مبلغ من النقود ومواد أخرى قيدت في محضر الكشف، 
وخالل ذلك كشفت التحقيقات األولية إن السيارة تعود 
لش��������قيق الس��������ائق املتهم بحمل املواد املخدرة وانه كان 
يس��������تخدم س��������يارة ش��������قيقه للعمل كس��������ائق في الطرق 

الخارجية وينقل من خاللها  املواد املخدرة. 
فصل املته��������م في اعترافه املدون في التحقيق االبتدائي 
والنهائ��������ي كيفية عمل��������ه في تهريب املخ��������درات وتعرفه 
واتفاق��������ه مع التاجر امل��������ورد للمواد املخ��������درة بأنه لديه 
اتفاق مس��������بق مع تاجر مخدرات ترك��������ي  إلدخال مواد 
مخدرة إلى البالد وبيعها في األسواق العراقية بغرض 
املتاجرة وانه استلم كمية كبيرة من التاجر التركي وما 
ضبطت��������ه معه القوات األمنية من كمي��������ات ما هو إال ما 
تبقى من الكمية الت��������ي ادخالها البالد وتم بيع اغلبها 

على أبناء املحافظة.
ويواصل املتهم اعترافاته بأنه كان يبيع الغرام الواحد 
بس��������عر )س��������بعن ألف دينار( وبأنه كان ينوي توسعة 
نطاق عمله وإدخال كمي��������ات أخرى إال أن إلقاء القبض 

عليه حال دون ذلك.
بعد أن كشفت دائرة الطب العدلي عن املادة املضبوطة 
ه��������ي م��������ادة مخ��������درة )املثي��������ل امفيتام��������ن(  وتطابق��������ت 
أق��������وال وإفادات املف��������رزة الضابطة م��������ع اعترافات املتهم 

التفصيلي��������ة أم��������ام محكم��������ة التحقي��������ق وتوف��������رت كافة 
الضمان��������ات القانونية فكانت األدل��������ة املتحصلة كافية 

لتجريمه.
أصدرت جنايات صالح الدين بهيئتها الثانية حكمها 
على املتهم بالسجن خمسة عشر سنة استنادا إلحكام  
امل��������ادة 27 / أوال من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية 
رقم 50 لس��������نة 2017 اس��������تدالال بأحكام املادة 1/132 من 
قانون العقوبات واحتس��������اب مدة موقوفيته من ضمن 
مدة العقوبة وذلك ع��������ن جريمته جلب مواد مخدرة من 
خارج البالد بقص��������د املتاجرة كما تمت مصادرة املواد 
املخدرة وإيداعها ل��������دى الجهة املختصة للتصرف بها 
وفق القانون اس��������تنادا إلحكام امل��������ادة 1/35 من قانون 
املخدرات بعد اكتس��������اب الحكم الدرجة القطعية وقررت 
املحكم��������ة ف��������ي قراره��������ا أيضا تس��������ليم الس��������يارة املبينة 
أوصافها بالدع��������وى واملبالغ ملالية املضبوطة وأجهزة 
الهات��������ف النقال في محضر ضب��������ط أصولي إلى مالكها 

الشرعي شقيق املتهم وصدر القرار باالتفاق.

الجيش يقبض على تاجر أدخل مخدرات "تركية" إلى البالد
الخبرة إجراء من إجراءات اإلثبات يقصد 
منه الحصول عل��������ى معلومات ضرورية 
في أي ف��������رع من فروع املعرفة بواس��������طة 
أش��������خاص لهم اختصاص ودراية وعلم 
في مثل تل��������ك األمور ليتس��������نى للقاضي 
الوصول ال��������ى الحقيقة الت��������ي تمكنه من 

الفصل في النزاع. 
وتتن��������اول الخب��������رة الوقائ��������ع املادية دون 
املس��������ائل القانوني��������ة الت��������ي تبق��������ى م��������ن 
اختصاص القاضي الت��������ي نصت عليها 
املادة )132( من قانون االثبات: )تتناول 
الخب��������رة األمور العلمية والفنية وغيرها 
م��������ن االمور الالزمة للفص��������ل في الدعوى 

دون املسائل القانونية(. 
كما نصت امل��������ادة )137( من القانونعلى 
أن  يش��������تمل ق��������رار تعين الخب��������راء على 

البيانات اآلتي: 

1� اس��������م الخبي��������ر ومهنته وغي��������ر ذلك من 
البيانات الدالة على شخصيته. 

2� االم��������ور الت��������ي يراها واجبة االس��������تعانة 
بخبرتهم فيها وما يرخص له في اتخاذه 

من التدابير العاجلة عند االقتضاء . 
3� موع��������د االنته��������اء م��������ن املهم��������ة املوكولة 

اليهم. 
4� املبل��������غ الواج��������ب ايداع��������ه ف��������ي صندوق 
الخبي��������ر  اج��������ور  لحس��������اب  املحكم��������ة 
واملصاريف وموعد ايداعه واسم الخصم 
املل��������زم بااليداع وما يصرف من هذا املبلغ 

مقدما. 
أما عن أتعاب الخبير فأن املحكمة تقدرها 
مراعية في ذلك اهمي��������ة الدعوى واالعمال 
التي قام بها الخبير والزمن الذي استغرقه 
في انجازه��������ا وذلك حس��������بما نصت عليه 

املادة )141( من قانون اإلثبات.

الخبرة وإجراءاتها 
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ول��������د القاضي عبد القادر الجنابي في بغداد عام 1927 
ف��������ي محلة باب الش��������يخ وأكمل الدراس��������ة االبتدائية في 
مدرسة العوينة وتخرج من متوسطة الرصافة ثم أكمل 
الدراس��������ة الثانوية في مدرس��������ة عادل األهلية املسائية، 
وف��������ي العطلة الدراس��������ية عمل بمعية وال��������ده وجده في 
علوتهم��������ا بمنطقة الصدرية وعمه هو الش��������يخ محمد 

العيدان من مشاهير علماء بغداد في املدائح النبوية.
التحق بكلية الحقوق وتخرج منها سنة 1951 ومارس 
املحاماة س��������نة واحدة ث��������م انتقل ال��������ى وزارة العدل عام 
1952 واش��������غل ع��������دة مناصب قضائي��������ة أبرزها محقق 
عدل��������ي في حاكمية تحقي��������ق الرصافة الجنوبي ثم نقل 
الى محكمة جزاء بغداد ليقوم بكتابة ضبط جلس��������ات 
مع القاضي املرحوم نص��������رت األورفلي الذي تعلم منه 
الكثي��������ر وبعده��������ا نقل ال��������ى حاكمية تحقي��������ق الرصافة 
الش��������مالي واس��������تمر فيها حت��������ى صدر األم��������ر بتعيينه 
نائب حاك��������م في محكمة بداءة خانقن وذلك عام 1957 
وبعد س��������نتن رق��������ي إلى الصن��������ف الرابع م��������ن صنوف 
 حاكما في محكمة بداءة الس��������عدية ثم 

ّ
الح��������كام ثم عن

تقدم في املناصب القضائية حيث عمل قاضيا في عدد 
من محاكم تحقيق بغ��������داد ومن بينها محكمة تحقيق 

ام��������ن بغداد ومم��������ا يذكر له انه رفض نق��������ل املحكمة الى 
مقر مديرية امن بغداد لكي ال تقع املحكمة تحت تأثير 
الجهات األمنية فظلت املحكمة تعمل في مبنى يقع في 
منطقة املربعة بش��������ارع الرشيد أثناء عمله فيها بينما 
وافق القضاة الذين أعقبوه على نقلها الى مديرية امن 
بغ��������داد فوقعت املحكمة تحت س��������طوة الجهات األمنية 

وتأثيرها.
بعده��������ا انت��������دب ملنصب مدي��������ر العدل ف��������ي وزارة العدل 
بتاري��������خ 1975/1/5 حي��������ث اجرى تح��������والت جذرية في 
بنية هذه املديرية املهمة ورس��������م طرقا علمية وعصرية 
إلعداد القضاة على مس��������توى عال من القدرة القانونية 
وعمل ان تت��������اح لهم فرصة التتب��������ع واملطالعة والتزود 

بالخبرة العملية.
وكان رحمه الله يعد الوظيفة أمانة وخدمة اجتماعية 
وليست امتيازا على الغير وكان يتصرف على سجيته 
مع جميع الن��������اس فقد كان للتربية والبيئة أثرهما في 
تصرفاته وس��������لوكه الش��������عبي البس��������يط وعم��������ل بنظام 
ودقه في مج��������ال اختصاصه من خالل معرفته بحقوق 
اآلخري��������ن وكان يرى في مقولة له )ق��������ل الحق ولو على 

نفسك( جوهر العدالة.

قضاة عراقيون

عبد القادر عبد الرزاق الجنابي

ص��������در عن منش��������ورات الجلب��������ي الحقوقية في بي��������روت كتاب 
للقاضي إياد احمد س��������عيد الساري بعنوان )الضرر املتغير �� 

مفاهيمه ومعالجاته(. 

●  4th Year  Issue (37) November 2018السنة الرابعة/ العدد )37( تشرين الثاين 2018

قلم القاضي


