
ص���ح���ي���ف���ة ال����ك����ت����رون����ي����ة ش����ه����ري����ة م��ت��خ��ص��ص��ة
AL Qadaa / Monthly Newspaper السنة الرابعة/ العدد )40( شباط 2019

بغداد/ سيف محمد 
"

يح��������اول داعش اع��������ادة ترتيب أوراقه بع��������د القضاء على 
اغلب أفراده وتحرير كام��������ل األراضي عبر إعادة هيكلة 
والي��������ة الجن��������وب بحس��������ب قاض��������ي مخت��������ص بمكافحة 

اإلرهاب.
ويكش��������ف القاضي االطاحة بش��������بكة إرهابية مكونة من 
16 عنص��������رًا كانت مهمتها إع��������ادة هيكلة والية الجنوب 
في "داعش" واستهداف مناطق من العاصمة بغداد عبر 

تنفيذ سلسلة من الهجمات االرهابية، فيما اشار الى ان 
أفراد هذه الشبكة نفذوا العديد من العمليات اإلرهابية 
أبرزها التفجير االنتحاري الذي اس��������تهدف متنزهًا في 

مدينة الشعلة خالل شهر رمضان  من عام 2018.
ابرز املتهمني امللقى القبض عليهم العس��������كري واإلداري 
والناق��������ل وآمر إحدى الكتائب لقاطع "الحمزة" في والية 
الجنوب فضاًل عن آخرين والتي تتخذ من مناطق حزام 

بغداد الجنوبي مقرًا لها.
قاض��������ي محكمة التحقي��������ق املركزية املختص��������ة بقضايا 

اإلره��������اب جبار عبد دل��������ي الحجام��������ي  واملختص بنظر 
قضاي��������ا قي��������ادة عمليات بغ��������داد يكش��������ف ل�"القضاء" عن 
املهام التي أوكلت لهذه الش��������بكة واملخططات التي كان 
م��������ن املزمع تنفيذها فض��������اًل ع��������ن دور كل عنصر ضمن 
الش��������بكة. يقول القاضي الحجام��������ي إن "جهودًا قضائية 
اس��������تثنائية وبتنفيذ من استخبارات لواء 24 في قيادة 
عملي��������ات بغداد تمكنت م��������ن اإلطاحة بش��������بكة إرهابية 
مكونة م��������ن 16 عنص��������رًا بينهم امرأة ضب��������ط بحوزتها 
بري��������د يعود للتنظيم اإلرهابي"، مش��������يرًا إلى أن "البريد 

يتضمن أس��������ماء قتلى ومعتقلني من التنظيم فضاًل عن 
كفاالتهم وأسماء املقاتلني".

ويضيف عب��������د دلي ان "هذه الش��������بكة كانت تتواجد في 
مناط��������ق حزام بغ��������داد الجنوبي عند س��������يطرة التنظيم 
عل��������ى بعض املحافظ��������ات ليتمكنوا م��������ن تنفيذ عمليات 
داخ��������ل العاصمة لكنهم لم يتح لهم ذل��������ك، وبعد تحرير 

األراضي انتقلوا الى اماكن متعددة كالقائم وسوريا".
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اإلطاحة بشبكة إرهابية من 16 متهما حاولت إحياء "والية الجنوب"

القاضي عبد الستار بيرقدار

اإلفتتاحية

بغداد / سيف محمد

تصوير/ حيدر الدليمي

يوث��������ق الثال��������ث والعش��������رون م��������ن كانون 
الثان��������ي في كل عام حدث��������ًا مهمًا للقضاء 
ف��������ي  الفص��������ل  كلم��������ة  ويمث��������ل  العراق��������ي 
اس��������تقالل مجلس القضاء األعلى بشكل 
تام لُيحتفى به��������ذا اليوم باعتباره يومًا 
وطنيًا  ليس للقضاء فحسب بل لجميع 

أطياف الشعب العراقي.
القضاء الذي يستند إلى تاريخه املوغل 
بالقدم ويمت��������د بامتداد حض��������ارة وادي 
الرافدين والذي يستمد شرعيته وسمو 

أحكام��������ه من أصالة الش��������عب ودس��������تور 
الع��������راق،  يحظ��������ى بمكان��������ه  جمهوري��������ة 
عالية األهمية بني أفراد املجتمع لس��������مو 
رسالته ورفعتها وأصالة قيمتها فضال 

عن دوره كحاٍم للحقوق والحريات.
اختير هذا التاريخ ليكون يومًا للقضاء 
العراق��������ي والذي يص��������ادف صدور قانون 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى ال��������ذي منحه 
االستقالل التام عن بقية السلطات، وفي 
هذا التاريخ من ع��������ام 2019 نظم القضاء 
حف��������ال مهيبًا في فندق الرش��������يد وس��������ط 
بغ��������داد بحض��������ور ش��������خصيات قضائية 
ودبلوماس��������ية م��������ن دول عربي��������ة وأخرى 

أجنبية احتفاء بيوم القضاء العراقي.

حضر الحفل رئي��������س املجلس القضائي 
األردني الس��������يد محم��������د الغزو على رأس 
وف��������د قضائي فضال ع��������ن رئيس مجلس 
القض��������اء األعل��������ى ف��������ي اقليم كردس��������تان 
العراق السيد بنكني قاسم ووفد قضائي 
م��������ن االقليم كم��������ا حضرت ممثل��������ة االمم 
املتحدة الس��������يدة جن��������ني هينس وقضاة 
من اململك��������ة املتحدة فض��������ال عن حضور 
ش��������خصيات دبلوماسية وس��������فراء دول 

عربية وأجنبية.
وفي كلمة له رّحب رئيس مجلس القضاء 
االعلى القاضي فائ��������ق زيدان بالحضور 
مؤك��������دًا ان "ه��������ذا الحضور يمثل رس��������الة 
تحمل دالالت كبرى عن عمق املكانة التي 

تولونها للمؤسس��������ة القضائية ، ونحن 
نتلقى هذه الرسالة بفخر واعتزاز".

وأض��������اف القاضي فائق زيدان أن "س��������نة 
2018 كان��������ت حافلة باملنج��������زات ولكنها 
في الوقت ذاته مليئ��������ة بالتحديات التي 
تعاملن��������ا به��������ا بح��������رص كبير م��������ن اجل 
املؤسس��������ة  تجاوزه��������ا تحقيق��������ًا ألهداف 
القضائي��������ة فض��������اًل ع��������ن املحافظ��������ة على 
العالقة املتوازية مع ببقية السلطات من 

اجل إرساء دعائم بناء الدولة ".
وذكر ان "مجلس القض��������اء االعلى افتتح 
دورًا جدي��������دًا للقضاء ف��������ي مختلف مدن 
العراق وترقية عدد من الس��������ادة القضاة 
ال��������ى صن��������وف متقدم��������ة" ، مش��������يرا ال��������ى 

"فت��������ح الباب أمام القضاة األكفاء لش��������غل 
املناصب الش��������اغرة ف��������ي محكمة التمييز 

االتحادية".
وعل��������ى صعي��������د مكافح��������ة اإلره��������اب أفاد 
رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعل��������ى ب��������أن 
"القض��������اء أولى جهودا كبي��������رة من خالل 
املحاكم��������ات  عب��������ر  لإلره��������اب  التص��������دي 
الشجاعة التي تجريها املحاكم املختصة 
بقضايا اإلرهاب في عموم محاكم البالد 
رغم خطورتها ما ساهم في القضاء على 

التنظيمات اإلرهابية". 
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"يوم القضاء العراقي".. حفل مهيب يزين بغداد 
بحضور شخصيات قضائية ودبلوماسية 

بغداد / إيناس جبار 

تستقبل املحاكم عشرات الشكاوى آلباء وأمهات 
ضد أبنائهم امليسورين لتقصيرهم في إعالتهم، 
وتسير هذه الدعاوى بالتوازي مع تردي الوضع 

االقتصادي وشحة األموال.
وترد ه��������ذه الدع��������اوى تحدي��������دا إل��������ى محكمتي 
الب��������داءة واألح��������وال الش��������خصية تحت مس��������مى 
دعاوى النفقة أو دع��������اوى اإلعالة. ويقول احمد 

الصفار قاضي محكمة األحوال الش��������خصية أن 
"دع��������اوى النفق��������ة تقام عند عج��������ز األب أو األم أو 
كالهما بسبب الفقر أو املرض ضد احد أبنائهم 
ليقدم لهم مس��������اعدة مالية بسبب ضعف قوتهم 

أو مرضهم أو اختيارهم البطالة عن العمل".
ويوض��������ح الصفار في تعليق إل��������ى "القضاء" أنه 
"عند إقامة دعوى اإلعالة يطلب القاضي خبيرا 
مختصا كي يتم تقدير نفقة مس��������تمرة للوالدين 
أو احدهم��������ا".  ويضيف القاضي "في حالة طلب 

األب أو إالم أو كالهما ولديهم أطفال صغار غير 
مميزين، نفقة مس��������تمرة من احد أبنائهم الكبار 
أو الصغار املميزين هنا يحكم القاضي بالنفقة 
املس��������تمرة ش��������رط أن توزع أو تقس��������م تلك النفقة 
عل��������ى األب او األم او للوالدين م��������ع الصغار غير 

املميزين بالتساوي". 
ويتاب��������ع أن "دع��������اوى اإلعالة تقام أم��������ام محكمة 
الب��������داءة فيم��������ا دع��������اوى نفقة األص��������ول أو اآلباء 
عل��������ى األبن��������اء فأنها تق��������ام في محاك��������م األحوال 

الش��������خصية"، الفتا إلى أن "امل��������ادة 61 من قانون 
األحوال الش��������خصية بينت ان األبناء ميس��������وري 
الحال��������ة ملزم��������ون بالنفقة على الوالدين ش��������رعا 
وقانون��������ا وهن��������ا األبن��������اء إذا لم يلتزم��������وا بقرار 
املحكمة فيت��������م توقيفهم وال يغ��������ادروا التوقيف 
إال بس��������داد النفق��������ة للوالدي��������ن وال يخرج��������ون إال 
بكفالة ألن هذا املال يعتبر دينا عاما من الدرجة 

الثانية". 
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آباء يشكون أبناءهم للمحاكم من أجل إعالتهم
واسط/ مروان الفتالوي

أك��������د رئي��������س الهيئ��������ة األولى ف��������ي محكمة 
جنايات واس��������ط القاض��������ي محمد حنظل 
عزيز الش��������مري حس��������م )60( دع��������وى ذات 
طاب��������ع إرهاب��������ي أبرزه��������ا قضي��������ة تفجير 
س��������يارة في مركز ش��������رطة الكوت، وقضية 
أخرى لتفجير س��������يارة في الصويرة وفي 

مطعم الحفرية.
وفي حوار موس��������ع أجرته "القضاء" أرجع 
االنخف��������اض  س��������بب  الش��������مري  القاض��������ي 
الطفي��������ف ف��������ي الدع��������اوى إلى اس��������تحداث 
الهيئ��������ة الجنائي��������ة الثانية ف��������ي العزيزية 
وصدور بعض القوانني التي جعلت نظر 
بع��������ض الجرائ��������م من اختص��������اص محاكم 

الجنح.
ولفت رئيس جنايات واسط إلى أن جرائم 
الس��������رقة وجرائم القتل العم��������د واملتاجرة 
باملخدرات هي أبرز ما يرد إلى محكمته، 
مؤكدا أن عاما واحدا ش��������هد )100( دعوى 
للس��������رقة، فيم��������ا جرائم القت��������ل العمد )70( 

قضية.

وفي ش��������أن آخر ي��������رى ان "أغل��������ب مصادر 
دخول املواد املخ��������درة للمحافظة هي عن 
طريق الزوار من دول الجوار عند عبورهم 
املنفذ الحدودي في زرباطية"، مشيرا إلى 
إصدار عقوبات وأح��������كام بحق متاجرين 

باملخدرات في املحافظة.
وعل��������ى الرغ��������م م��������ن ع��������دم وج��������ود جرائم 
تهريب إال أن القاضي الش��������مري يس��������جل 
جريمة أخرى وهي التهرب من الضرائب 
الكمركية املفروضة على الس��������لع الداخلة 

للمنفذ الحدودي.
وف��������ي موض��������وع النزاه��������ة فق��������د أص��������درت 
محكمة جنايات واسط أحكاما عدة وفق 
أح��������كام امل��������ادة 340 من قان��������ون العقوبات 
الناف��������ذ بحق موظفني ف��������ي بلدية األحرار 
وحكم ملتهمة أخرى بالس��������جن ملدة عش��������ر 
س��������نوات لقيامها باختالس مبالغ مالية 
م��������ن املص��������رف الزراع��������ي، بحس��������ب رئيس 

الجنايات.

التفاصيل في صفحة حوار خاص

جنايات واسط: حسمنا 60 دعوى إرهاب 
في عام.. وجرائم القتل تتفاقم

556
نزاع عشائري بسبب "دابة" يؤدي بحياة 

أربعة مواطنني
كمني أمني يطيح مبروج خمدرات 

يف "الديوانية"
قضاة دياىل يناقشون عددا من 

املوضوعات يف جلستني لالستئناف

ُكتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد
األثر االجتماعي 
لألحكام اجلزائية

بغداد / عالء محمد

تقع املحكمة في اش��������د املناط��������ق اكتظاظا في 
العاصم��������ة، إذ تص��������ل نس��������بة الس��������كان فيها 
إل��������ى أكثر من أربعة ماليني نس��������مة، فاإلقبال 
اليوم��������ي الكبي��������ر ال��������ذي تش��������هده دار القضاء 
في مدين��������ة الصدر والدعاوى ال��������واردة إليها 
يضعه��������ا أم��������ام اختبار حقيق��������ي النجاز هذه 
األعمال بمجه��������ود خدمي هائل يبذله قضاة 

ومنتسبو هذه الدار.
آالف من الدعاوى املختلفة ترد ش��������هريا هذه 
الدار وتتوزع على محاكم التحقيق والجنح 
واألحوال الش��������خصية والب��������داءة، فيما يعمل 

الجميع على حسمها في وقت سريع.
ويقول رئيس مجم��������ع دار القضاء في مدينة 
الص��������در القاض��������ي غان��������م عب��������د الله زن��������اد إن 
"املجمع القضائي ف��������ي مدينة الصدر يتكون 
م��������ن محاكم ع��������دة وه��������ي الب��������داءة واألحوال 

الش��������خصية والتحقيق والجن��������ح وان الزخم 
الحاص��������ل يعود بصورة كبي��������رة إلى محكمة 
األحوال الشخصية بس��������بب كثافة السكانية 
حيث يصل عدد الدع��������اوى املنظورة من قبل 
محكمة األحوال الشخصية الى ما يقارب 15 

ألف دعوى في العام الواحد".
وأض��������اف زناد ف��������ي مقابل��������ة مع "القض��������اء" إن 
"أغلب ه��������ذه الدعاوى تت��������راوح مابني الطالق 
ال��������ذي يأخ��������ذ الحص��������ة االكب��������ر من ب��������ني هذه 

الدعاوى فضال عن دعاوى النفقة والحضانة 
وتصدي��������ق الزواج وتصدي��������ق الطالق ودعوى 
أث��������اث الزوجية وكل ما يتعل��������ق بهذه املحكمة 
حت��������ى ان بطاقة تس��������ليم الكارت عند تس��������ليم 
جهاز املوبايل تس��������تنفد نظ��������را للزخم الكبير 
م��������ن املراجع��������ني عل��������ى دار القضاء ف��������ي مدينة 

الصدر".
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دار القضاء في مدينة الصدر.. مجهود خدمي هائل 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
جرمية التسول 

يف القانون العراقي

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

hjc.idep2013@gmail.com

 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان

عيد القضاء العراقي

يحم��������ل احتف��������ال القض��������اة بعيده��������م دالالت موضوعية 
عديدة؛ أولها: أن��������ه يعد عيدا للعراق كله، وفرحة عارمة 
أضاءت س��������احات املحاك��������م في ربوع الع��������راق جميعها، 
الس��������يما وقد ش��������اركهم عيدهم وفرحتهم زمالء لهم من 
دول العال��������م، وهي دالل��������ة مهمة على اس��������تقالل القضاء 
وعل��������ى دور مجل��������س القض��������اء األعلى في ترس��������يخ هذا 
املبدأ وإدارة شؤون رجال القضاء، والذود عن استقالل 
القض��������اء والقض��������اة ، كم��������ا ُينق��������ل عن األديب الفرنس��������ي 
بلزاك قوُله: ليس في الوجود من قوة بش��������رية َمِلكًا كان 
أو رئي��������س وزراء أو وزي��������ًرا يمكن أن تجور على س��������لطة 
القاض��������ي.. القاضي ال��������ذي ال يحكمه ش��������يء إال ضميره 

والقانون. 
كان��������ت كلمات رئي��������س مجلس القضاء األعل��������ى في عيد 
القض��������اء حاس��������مة ف��������ي حرصه عل��������ى ع��������دم التدخل في 
شؤونه، والتأكيد على اس��������تقالليته، وأن قضاة العراق 
لهم دور كبير في التصدي لإلرهاب ومكافحة الفس��������اد 
والجريمة التي يواجهها العراق، من جماعات تكفيرية 
وفاسدين يريدون هدمها من أجل مصالحها وأفكارها 
الش��������خصية ، وأن القضاة يبذلون قصارى جهدهم من 
أجل العدالة وإرساء قيم ومبادئ رفيعة املستوى، والكل 

سواسية أمام القانون.
 تلك األس��������رة القضائية مسؤوليتها جسايمة متسلحة 
بتقاليد عريقة وقيم نبيلة فس��������تظل هيئاتنا القضائية 
مدركة لطبيع��������ة مهامها وعظم املس��������ؤولية امللقاة على 
عاتقها وس��������يظل القائمون عليها أهال لها وأهال للعدل 
والحكمة ، فال شك أن تلك الكلمات رسالة طمأنة تحمل 
لجم��������وع املتقاضني ، داللة موضوعي��������ة بالتزام الحاكم 
واالنصياع لحكم القانون وأحكام املحاكم ، فال سلطان 
يعلو على سلطان القانون ، وال يوجد أحد فوق القانون، 

فالكل أمام القانون واملحكمة سواء.
وف��������ي الخت��������ام أوجه تهنئت��������ي لزمالئي األج��������الء قضاة 
العراق ، وملجلس القضاء األعلى املوقر في يوم القضاء 

العراقي.

القاضي فائق زيدان: عام 2018 كان حافال باالجنازات ومليئا بالتحديات

قضاة: الثالث والعشرون من كانون الثاين كلمة الفصل يف استقالل القضاء بشكل تام

■ قاعة االحتفاالت في فندق الرشيد احتضنت حفال مهيبا في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي بمناسبة يوم القضاء العراقي
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بغداد / إيناس جبار 

تس��������تقبل املحاكم عشرات الش��������كاوى آلباء وأمهات 
ضد أبنائهم امليس��������ورين لتقصيره��������م في إعالتهم، 
وتس��������ير هذه الدعاوى بالتوازي م��������ع تردي الوضع 

االقتصادي وشحة األموال.
وت��������رد هذه الدعاوى تحديدا إل��������ى محكمتي البداءة 
واألحوال الشخصية تحت مسمى دعاوى النفقة أو 

دعاوى اإلعالة.
ويق��������ول احم��������د الصف��������ار قاض��������ي محكم��������ة األحوال 
الش��������خصية أن "دعاوى النفقة تق��������ام عند عجز األب 
أو األم أو كالهما بس��������بب الفق��������ر أو املرض ضد احد 
أبنائه��������م ليقدم لهم مس��������اعدة مالية بس��������بب ضعف 
قوتهم أو مرضهم أو اختيارهم البطالة عن العمل".

ويوضح الصفار ف��������ي تعليق إلى "القضاء" أنه "عند 
إقامة دعوى اإلعالة يطلب القاضي خبيرا مختصا 
كي يتم تقدير نفقة مستمرة للوالدين أو احدهما". 

ويضي��������ف القاضي "ف��������ي حالة طل��������ب األب أو إالم أو 
كالهم��������ا ولديه��������م أطفال صغار غي��������ر مميزين، نفقة 
مستمرة من احد أبنائهم الكبار أو الصغار املميزين 
هنا يحكم القاضي بالنفقة املستمرة شرط أن توزع 
أو تقسم تلك النفقة على األب او األم او للوالدين مع 

الصغار غير املميزين بالتساوي". 
ويتابع أن "دعاوى اإلعالة تقام أمام محكمة البداءة 
فيما دع��������اوى نفقة األص��������ول أو اآلباء عل��������ى األبناء 
فأنها تقام ف��������ي محاكم األحوال الش��������خصية"، الفتا 
إل��������ى أن "امل��������ادة 61 م��������ن قانون األحوال الش��������خصية 
بينت ان األبناء ميس��������وري الحال��������ة ملزمون بالنفقة 
عل��������ى الوالدين ش��������رعا وقانونا وهن��������ا األبناء إذا لم 
يلتزموا بقرار املحكمة فيت��������م توقيفهم وال يغادروا 
التوقيف إال بس��������داد النفق��������ة للوالدين وال يخرجون 
إال بكفالة ألن هذا املال يعتبر دينا عاما من الدرجة 

الثانية". 
وأكد الصف��������ار على "ازدي��������اد الدعاوى ال��������واردة إلى 

محاكم األح��������وال الش��������خصية واملتضمن��������ة مطالبة 
اآلب��������اء أبناءه��������م امليس��������ورين بالنفق��������ة وتخصيص 

مبالغ مالية كمرتبات للمعيشة والعالج".
وأكد من جانبه القاضي علي حسني قاضي محكمة 
ب��������داءة الكاظمي��������ة إن " دعاوى نفقة اآلب��������اء ترفع في 
محاك��������م األحوال الش��������خصية وهي دعوى تتش��������ابه 
إل��������ى حد كبي��������ر دع��������اوى اإلعالة إال أن الف��������رق مابني 
الدعويني يكمن في أن دعاوى النفقة يحتاج مقيمها 
الى ق��������رار صادر من املحكمة ملراجع��������ة دوائر الدولة 
الرس��������مية لغ��������رض اس��������تكمال املعامالت الرس��������مية 
وتص��������در دع��������اوى اإلعالة من محاكم الب��������داءة، فيما 
تكون دعاوى النفقة صادرة من األحوال الشخصية 
وال يحتاج القرار س��������وى جه��������ات التنفيذ وغالبا ما 
تتم القضاي��������ا بتراض بني الطرفني عن قيمة  النفقة 

وصيغتها".
ويعلل القاضي كثرة هذه الدعاوى في اآلونة األخيرة 
بسبب "الظرف االقتصادي الذي تمر به البالد فبني 

عوز اآلباء واألمهات وبني توظيف األبناء أو ازدياد  
املرتبات املعيشية للبعض وكذلك انفتاح البلد على 
التجارة الس��������يما الدول املج��������اورة ما فتح أفاق عمل 

ومشاريع صغيرة لبعض األبناء املوسرين". 
ويفصل أن "قانون األحوال الش��������خصية العراقي رقم 
188 لس��������نة 1958 عالج الحاالت الواردة إلقامة هذه 
الدع��������اوى أي )نفقة األقارب( في املواد 58،59،60،61.. 
فاملشرع حدد لكل شخص نفقته من ماله إال الزوجة 
نفقتها على زوجها وان كانت موسرة او عاملة فان 
م��������ن حقها املطالب��������ة بحقها وفي امل��������ادة التي تليها 
حدد نفق األصول والفروع، فيقول املش��������رع أن نفقة 
االب��������ن  على أبيه ما لم يكن فقي��������را عاجزا عن النفقة 
والكسب"، الفتا الى ان "نفقة األوالد على األب البنت 
إلى أن تتزوج وتعمل، والولد إلى أن يبلغ ما لم يكن 
طالب علم". ويوضح في موض��������وع نفقة اآلباء على 
األبناء أن "املش��������رع عالجها بامل��������ادة 61 من القانون 
حي��������ث تجب نفقتهما على الولد املوس��������ر كبيرا كان 

أم صغيرا ما لم يكونا قادرين على الكس��������ب او أصر 
األب على اختيار البطالة".

إما إذا كان األب لديه ملك أو تقاعد أو أي مورد مالي 
وكان االب��������ن معس��������ر فهنا تصدر ق��������رارات كثيرة من 
املحاك��������م، واألغلب أن ترد الدعوى ألنه ليس من حقه 
املطالبة س��������وى في حالة عس��������ره، بحس��������ب القاضي 

حسني.
ويش��������ير القاضي إلى أن "القانون ش��������رع نفقة اآلباء 
على االبن سواء كان صغيرا أو كبيرا في حاله عسر 
األب وفص��������ل أن االب��������ن الصغير ربم��������ا يحصل على 
مبال��������غ مالي��������ة عالية من ارث أو جائزة أو اس��������تثمار 

هنا  تكون نفقة أبيه واجبة عليه".
ويس��������تدرك القاضي ع��������ن "إمكانية االب��������ن إذا ما كان 
لديه القدرة على اإلنفاق على والديه أي أن ادعاءهم 
صحيحا فان للمحكمة األحوال الش��������خصية التأكد 
والتحق��������ق من مورد االبن وإمكاناته ومن ثم إصدار 

قرارها".

بغداد/ سيف محمد 

يح��������اول داعش اع��������ادة ترتي��������ب أوراقه بعد 
القض��������اء على اغل��������ب أف��������راده وتحرير كامل 
األراضي عبر إعادة هيكل��������ة والية الجنوب 

بحسب قاضي مختص بمكافحة اإلرهاب.
ويكش��������ف القاضي االطاحة بشبكة إرهابية 
مكون��������ة م��������ن 16 عنص��������رًا كان��������ت مهمته��������ا 
إع��������ادة هيكلة والي��������ة الجنوب ف��������ي "داعش" 
واس��������تهداف مناط��������ق من العاصم��������ة بغداد 
عبر تنفيذ سلسلة من الهجمات االرهابية، 
فيما اش��������ار الى ان أفراد هذه الشبكة نفذوا 
العدي��������د م��������ن العملي��������ات اإلرهابي��������ة أبرزها 
التفجير االنتحاري الذي استهدف متنزهًا 
في مدينة الش��������علة خالل شهر رمضان  من 

عام 2018.
عليه��������م  القب��������ض  امللق��������ى  املتهم��������ني  اب��������رز 
العس��������كري واإلداري والناق��������ل وآم��������ر إحدى 
الكتائب لقاطع "الحمزة" في والية الجنوب 
فض��������اًل عن آخرين والت��������ي تتخذ من مناطق 

حزام بغداد الجنوبي مقرًا لها.
قاضي محكمة التحقيق املركزية املختصة 
بقضايا اإلرهاب جبار عبد دلي الحجيمي 
واملخت��������ص بنظر قضاي��������ا قي��������ادة عمليات 
بغداد يكش��������ف ل�"القض��������اء" عن امله��������ام التي 
أوكل��������ت له��������ذه الش��������بكة واملخطط��������ات التي 
كان م��������ن املزمع تنفيذه��������ا فضاًل عن دور كل 

عنصر ضمن الشبكة.
يقول القاضي الحجيمي إن "جهودًا قضائية 
استثنائية وبتنفيذ من استخبارات لواء 24 
في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اإلطاحة 
بشبكة إرهابية مكونة من 16 عنصرًا بينهم 
امرأة ضب��������ط بحوزتها بريد يعود للتنظيم 
اإلرهابي"، مش��������يرًا إل��������ى أن "البريد يتضمن 
أس��������ماء قتلى ومعتقلني من التنظيم فضاًل 

عن كفاالتهم وأسماء املقاتلني".
ويضيف عب��������د دلي ان "هذه الش��������بكة كانت 
تتواجد في مناطق ح��������زام بغداد الجنوبي 
عند سيطرة التنظيم على بعض املحافظات 
ليتمكنوا من تنفيذ عمليات داخل العاصمة 
لكنه��������م ل��������م يتح له��������م ذل��������ك، وبع��������د تحرير 
األراضي انتقلوا الى اماكن متعددة كالقائم 

وسوريا".
وأش��������ار القاضي إلى أن "اعترافات املتهمني 
ذكرت أن أوامر صدرت بإعادة هيكلة والية 

الجن��������وب وجم��������ع اكبر ع��������دد م��������ن املقاتلني 
والس��������الح لتنفي��������ذ سلس��������ة م��������ن الهجمات 
العاصمة  داخ��������ل  واالغتياالت  االنتحاري��������ة 
بغ��������داد واوكل��������ت هذه املهم��������ة لعناصر هذه 
كان��������وا  "االرهابي��������ني  ان  "، مبين��������ًا  الش��������بكة 
يعملون ضمن ما يس��������مى قاطع الحمزة في 

والية الجنوب".
ولفت الى ان "االوامر كانت تقضي باالنتقال 
للتواجد واالندماج داخ��������ل بغداد للتمويه 
وجمع اكبر ع��������دد من املقاتلني والس��������الح"، 
مؤك��������دًا "ضب��������ط 4 مضافات تحت��������وي على 
أس��������لحة وعب��������وات الصقة وأجه��������زة كاتمة 
وأحزمة ناسفة بكميات كبيرة كانت معدة 

لتنفيذ هجماتهم اإلرهابية".
وزاد ان "والية الجنوب في داعش اإلرهابي 

يب��������دأ قاط��������ع مس��������ؤوليتها م��������ن محافظ��������ة 
البص��������رة ولغاي��������ة مناط��������ق ح��������زام بغ��������داد 
الجنوب��������ي وبعده��������ا اوكل��������ت مهم��������ة تنفيذ 
العملي��������ات داخل بغداد له��������ذه الوالية بعد 
ان كان تنفي��������ذ هذه العملي��������ات من مهام ما 
يس��������مى والية بغداد قبل ان يت��������م تفكيكها 

والقبض على اغلب أفرادها".
"الجه��������ود  ان  املخت��������ص  القاض��������ي  وب��������ني 
القضائي��������ة االس��������تثنائية أطاحت بعناصر 
ه��������ذه الش��������بكة االرهابية فض��������ال عن جهود 
القوات االمنية واملتمثلة باستخبارات لواء 
24 في قي��������ادة عمليات بغداد"، منوهًا بان " 
عناصر الشبكة كانوا يتنقلون باستخدام 

هويات احوال مدنية مزورة ".
"ابو نور" وهكذا يكنيه التنظيم والبالغ من 

العمر 33 عاما يش��������غل منصب العس��������كري 
لقاط��������ع الحم��������زة في والية الجن��������وب يروي 
ف��������ي اعترافات��������ه أم��������ام القاض��������ي املخت��������ص 
كيفيه انتمائه للتنظيمات االرهابية وابرز 
العملي��������ات الت��������ي نفذها وكيفي��������ة تكليفهم 

بإعادة هيكلية الوالية.
يق��������ول اإلرهاب��������ي "انتمي��������ت ملا يع��������رف ب ) 
الدولة االس��������المية في الع��������راق ( مطلع عام 
2012 واعتقل��������ت م��������ن قبل األجه��������زة األمنية 
وأودع��������ت في س��������جن ابو غري��������ب وتمكنت 
م��������ن الهرب عن الهجوم على الس��������جن خالل 
عام 2013 مكث��������ت في الرضوانية في إحدى 

املضافات ملدة ثالثة أشهر".
وأض��������اف "انتقل��������ت إل��������ى األنبار لس��������احات 
االعتص��������ام آنذاك الت��������ي كانت تدار بش��������كل 

س��������ري من قبل عناصر تنظي��������م داعش عبر 
خيم خاصة بهم تتوفر فيها أس��������لحة، على 
الرغم من أن الناس في الظاهر كانت تعتقد 

بأنها تظاهرات واعتصامات سلمية".
بع��������د دخول��������ه  التنظي��������م  "بايع��������ت  وتاب��������ع 
محافظ��������ة األنب��������ار ثم انتقلت ال��������ى الفلوجة 
وم��������ن ثم كلفت بالرجوع ال��������ى مناطق حزام 
بغداد وتحديدًا الرضوانية لتنفيذ عمليات 
داخ��������ل بغ��������داد، وبالفعل نفذن��������ا العديد من 
العملي��������ات ابرزها االغتياالت واس��������تهداف 
قوات الجيش "، بحسب ما يروي االرهابي 

ابو نور. 
الق��������وات  س��������يطرت  ان  "بع��������د  ويضي��������ف 
العس��������كرية واالمنية العراقي��������ة على جميع 
املناطق انتقلت الى القائم وبعدها صدرت 
اوام��������ر بالرجوع الى بغ��������داد وإعادة هيكلة 
والي��������ة الجن��������وب وتهيئة مقاتل��������ني لتنفيذ 
عملي��������ات داخل العاصم��������ة". وأكمل "انتقلت 
ال��������ى منطقة الكريعات والتقيت بآمر إحدى 
الكتائب ضمن قاطع الحمزة والية الجنوب 
وتمكنا م��������ن تأمني اتصاالت م��������ع القيادات 
ومع العناصر املوج��������ودة في مناطق حزام 

بغداد".
وب��������ني اإلرهاب��������ي "تم��������ت تهيئ��������ة املقاتل��������ني 
واألسلحة تمهيدًا الستهداف مناطق داخل 
العاصم��������ة بسلس��������لة تفجي��������رات انتحارية 
واغتياالت بع��������د خس��������ارة التنظيم لجميع 

املناطق التي كان يسيطر عليها".
ويكش��������ف اإلرهابي في مع��������رض اعترافاته 
ع��������ن دوره ف��������ي التفجي��������ر االنتح��������اري الذي 
اس��������تهدف متنزهًا في مدينة الشعلة خالل 
ش��������هر رمضان عام 2018 حيث أفاد "اتصل 
بي املكنى )أبو حس��������ن( وهو من يقوم بنقل 
االنتحاري��������ني من القائم ال��������ى بغداد وطلب 
من��������ي الحضور الى املضافة الواقعة جنوب 
بغداد ف��������ي الرضواني��������ة ليطل��������ب مني نقل 

انتحاري الى داخل بغداد ".
واس��������تطرد " قم��������ت بنقل االنتح��������اري الذي 
يبلغ من العم��������ر 19 او 20 عاما وهو عراقي 
الجنس��������ية وكان مجهزا بالحزام الناس��������ف 
ويرت��������دي مالبس واس��������عة حت��������ى ال يتمكن 
اح��������د م��������ن مش��������اهدته، أوصلته الى جس��������ر 
"ص��������دام" في ال��������دورة ومن ثم اس��������تأجرت له 
س��������يارة أجرة وطلبت من الس��������ائق إيصاله 
إل��������ى مدين��������ة الش��������علة ليطل��������ب من��������ي اجرة 

مقدراها 10 االف دينار "، مبينًا ان "االتفاق 
مع االنتحاري كان هو اس��������تهداف الش��������علة 
وتحديد الشارع التجاري اما اختيار مكان 
التفجير تركن��������ا الخيار لالنتحاري على ان 

يكون مكانا مكتظا باملواطنني".
واستكمل "عدت الى املكان الذي كنت امكث 
فيه ف��������ي الكريعات وتأكدت في املس��������اء من 
تفجير االنتحاري لنفسه من خالل وسائل 

اإلعالم".
إرهابي آخر وهو "ابو بالل" كما يكنى داخل 
التنظي��������م، يبل��������غ من العم��������ر 46 عاما يروي 
في اعترافاته "ش��������غلت منصب اداري قاطع 
الحمزة والية الجنوب وكان القاطع يشمل 
مناطق الحركاوي واليوسفية والرضوانية 

وكرطان وكراغول".
ويضي��������ف أيضا "انتمي��������ت لتنظيم القاعدة 
عام 2010 عن طري��������ق احد االصدقاء، وبعد 
سيطرة تنظيم داعش بايعته وانتقلت الى 
الفلوج��������ة ومن ث��������م عدت ال��������ى مناطق حزام 
بغ��������داد للمش��������اركة بتنفيذ عملي��������ات داخل 

بغداد" بحسب ما يروي اإلرهابي. 
وع��������ن عملياته، ذك��������ر أبو ب��������الل "قمت بنقل 
األم��������وال م��������ن الفلوج��������ة  إل��������ى القائ��������م عند 
الس��������يطرة عليها من قب��������ل الجيش العراقي 
وإدارة ش��������ؤون أف��������راد التنظي��������م فضاًل عن 
تكليفنا بتهيئة مضافات للمقاتلني تمهيدا 

لتنفيذ العمليات".
من جانب��������ه، أفاد اإلرهابي اب��������و عبد البالغ 
من العم��������ر 37 الذي يقوم ب��������دور الناقل في 
والي��������ة الجنوب بالقول "عن��������د خروجي من 
الس��������جن عام 2007 وج��������دت مدينتي جرف 
الصخر تش��������هد صدامات مسلحة بني عدة 
فصائل وبعدها تمكن الجيش اإلس��������المي 
من السيطرة على املدينة، انتميت بعد ذلك 

إلى صفوف تنظيم الدولة االسالمية ".
وتاب��������ع "عند س��������يطرة التنظيم على بعض 
املحافظات انتقلت الى صحراء االنبار ومن 
ثم ال��������ى القائم حتى بايعت التنظيم هناك"، 

بحسب ما يذكر اإلرهابي. 
االرهاب��������ي  ان  ال��������ى  التحقيق��������ات  وتش��������ير 
اب��������و عبد اوكل��������ت اليه مهم��������ة الناقل ضمن 
والي��������ة الجنوب كون��������ه لديه معرف��������ة جيدة 
بالصحراء والطرق النيس��������مية ما مكنه من 
نقل االنتحاريني واالس��������لحة من القائم الى 

بغداد".

آباء يشكون أبناءهم للمحاكم من أجل إعالتهم

اإلطاحة بشبكة إرهابية من 16 متهما حاولت إحياء "والية الجنوب"

ما الفرق بني دعاوى اإلعالة ونفقة اآلباء؟

بجهود قضائية واستخبارية وأمنية

جريمة التسول 
في القانون العراقي

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تعد ظاهرة التس��������ول م��������ن الظواهر الس��������لبية الخطيرة وهي 
ظاهرة عاملية ال تقتصر على مجتمع معني وهي من الجرائم 
االجتماعي��������ة. ويعرف التس��������ول بانه طلب اإلنس��������ان املال من 
اآلخرين في الطرق العامة عن طريق اس��������تخدام عدة وس��������ائل 

الستثارة شفقة وعطف الناس.
 ويع��������د التس��������ول م��������ن األم��������راض االجتماعية واملتس��������ول هو 
الش��������خص الذي يطلب من الناس املال باستخدام طرق شتى 
م��������ن الحيل وذل��������ك عن طريق الب��������كاء والتظاهر بفق��������دان املال 
ويدعى حاجته إلى املساعدة واصطناع األمراض والعاهات 
واس��������تخدام األطف��������ال حديث��������ي العه��������د بالوالدة واس��������تئجار 
األطفال واس��������تخدامهم كوسيلة واستغالل األماكن املزدحمة 
كاألس��������واق ودور العبادة وادعاء اإلصابة باملرض والحاجة 
إلى العالج وادعاء املتسول إصابته بالخلل العقلي والتلفظ 
بعبارات غير مفهومة لكس��������ب ش��������فقة الناس والحصول على 

األموال.
 وقد عاقب املش��������رع العراقي على جريمة التس��������ول باعتبارها 
م��������ن الجرائم االجتماعي��������ة في قانون العقوب��������ات العراقي رقم 

111 لسنة 1969 املعدل حيث نصت املادة 1/390 بان )يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد عن شهر كل شخص أتم الثامنة عشرة 
من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع 
بعمله الحص��������ول على هذا املورد وجد متس��������وال في الطريق 
العام او في املح��������الت العامة أو دخل دون إذن منزال أو محال 
ملحقا لغرض التس��������ول وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد 
على ثالثة أش��������هر اذا تصنع املتسول اإلصابة بجرح أو عاهة 

أو الح في االستجداء(.
 اما بالنس��������بة للمتسول الذي لم يتم الثامنة عشره من عمره 
فق��������د نصت الفق��������رة الثانية من املادة نفس��������ها عل��������ى ) اذا كان 
مرتك��������ب هذه األفع��������ال لم يتم الثامنة عش��������رة من عمره تطبق 
بش��������أنه احكام مس��������ؤولية األحداث في حالة ارتكاب مخالفة 
ويج��������وز للمحكمة بدال م��������ن الحكم على املتس��������ول بالعقوبة 
املنص��������وص عليها في املادة الس��������ابقة إن تأم��������ر بإيداعه مدة 
التزيد على س��������نة دارا للتش��������غيل إن كان قادرا على العمل أو 
بإيداعه ملجأ أو دارا للعجزة أو مؤسسة خيرية معترف بها 
اذا كان عاج��������زا عن العمل وإن املش��������رع العراقي قد تعامل مع 

هذه الجريمة بصورة إنس��������انية وكان الهدف من العقوبة هو 
وقائي وإصالحي كما إن املش��������رع العراق��������ي في قانون رعاية 
األح��������داث رقم )76( لس��������نة 1983 ن��������ص على ظاهرة التش��������رد 
حيث نص��������ت املادة 24 منه على ) يعتب��������ر الصغير أو الحدث 
مشردا اذا وجد متسوال في األماكن العامة أو تصنع اإلصابة 
بجروح أو عاهات أو اس��������تعمل الغش كوس��������يلة لكسب عطف 
الجمهور بهدف التس��������ول( إال أن هذه الجريمة أش��������رت زيادة 
في معدالت ارتكابها وتطورت أس��������اليب املتسولني وذلك عن 
طري��������ق مجامي��������ع اعتبرت ه��������ذه الجريمة تج��������ارة مربحة عن 
طري��������ق مجاميع تمارس هذه الجريمة وفي مناطق تختارها 
واتخاذها مهنه واس��������تغاللها لتحقيق مكاس��������ب ش��������خصية 
والب��������د من إع��������ادة النظر ف��������ي عقوبة هذه الجريم��������ة الخطيرة 
وتفعي��������ل تطبيق قان��������ون رعاية اإلحداث رقم 76 لس��������نة 1983 
بح��������ق اإلحداث املش��������ردين وتفعي��������ل الدور الخاص��������ة برعاية 
املس��������نني وإن تك��������ون اإلج��������راءات القانونية رادع��������ة بحق هذا 
امل��������رض الخطير وهذه الظاهرة الس��������لبية وإع��������ادة النظر في 

احكام املادتني 390_391 من قانون العقوبات العراقي.

القاضي املتخصص: الشبكة مسؤولة عن التفجري االنتحاري الذي استهدف متنزهًا يف الشعلة

■ االرهابي في قبضة العدالة ■ االرهابي وهو يرتدي زي تنظيم داعش االرهابي
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القاضي فائق زيدان: عام 2018 كان حافال باالجنازات ومليئا بالتحديات

"يوم القضاء العراقي".. حفل مهيب يزين بغداد 
بحضور شخصيات قضائية ودبلوماسية 

اختير ه��������ذا التاريخ ليك��������ون يومًا 
للقض��������اء العراقي وال��������ذي يصادف 
ص��������دور قان��������ون مجل��������س القض��������اء 
األعل��������ى ال��������ذي منح��������ه االس��������تقالل 
التام عن بقية الس��������لطات، وفي هذا 
التاريخ من عام 2019 نظم القضاء 
حف��������ال مهيب��������ًا ف��������ي فندق الرش��������يد 
وس��������ط بغداد بحضور شخصيات 
قضائي��������ة ودبلوماس��������ية م��������ن دول 
أجنبي��������ة احتفاًء  عربي��������ة وأخ��������رى 

بيوم القضاء العراقي.

شخصيات قضائية ودبلوماسية 
املجل��������س  رئي��������س  الحف��������ل  حض��������ر 
الس��������يد محمد  األردني  القضائ��������ي 
الغ��������زو عل��������ى رأس وف��������د قضائ��������ي 
فض��������ال عن رئيس مجل��������س القضاء 
األعلى في اقليم كردس��������تان العراق 
الس��������يد بنكني قاسم ووفد قضائي 
م��������ن االقليم كم��������ا حض��������رت ممثلة 
االمم املتحدة السيدة جنني هينس 
وقضاة من اململك��������ة املتحدة فضال 
عن حضور شخصيات دبلوماسية 

وسفراء دول عربية وأجنبية.
وفي كلمة ل��������ه رّحب رئيس مجلس 
القضاء االعلى القاضي فائق زيدان 
بالحضور مؤكدًا ان "هذا الحضور 
يمثل رس��������الة تحم��������ل دالالت كبرى 
ع��������ن عم��������ق املكان��������ة الت��������ي تولونها 
للمؤسسة القضائية ، ونحن نتلقى 

هذه الرسالة بفخر واعتزاز".

 انجازات وتحديات 
وأض��������اف القاضي فائ��������ق زيدان أن 
"سنة 2018 كانت حافلة باملنجزات 

ولكنه��������ا ف��������ي الوق��������ت ذات��������ه مليئة 
الت��������ي تعاملن��������ا بها  بالتحدي��������ات 
بح��������رص كبير من اج��������ل تجاوزها 
املؤسس��������ة  أله��������داف  تحقيق��������ًا 
القضائي��������ة فض��������اًل ع��������ن املحافظة 
عل��������ى العالقة املتوازي��������ة مع ببقية 
الس��������لطات من اجل إرس��������اء دعائم 

بناء الدولة ".
وذك��������ر ان "مجل��������س القضاء االعلى 
افتت��������ح دورًا جدي��������دًا للقض��������اء في 
مختلف مدن الع��������راق وترقية عدد 
من الس��������ادة القض��������اة الى صنوف 
متقدمة" ، مش��������يرا الى "فتح الباب 
لش��������غل  االكف��������اء  القض��������اة  ام��������ام 

ف��������ي محكمة  الش��������اغرة  املناص��������ب 
التمييز االتحادية".

وعل��������ى صعي��������د مكافح��������ة اإلرهاب 
أفاد رئيس مجلس القضاء االعلى 
ب��������أن "القضاء اولى جه��������ودا كبيرة 
م��������ن خالل التص��������دي لإلرهاب عبر 
املحاكمات الشجاعة التي تجريها 
املحاكم املختصة بقضايا اإلرهاب 
ف��������ي عم��������وم محاك��������م الب��������الد رغ��������م 
خطورتها ما س��������اهم ف��������ي القضاء 

على التنظيمات اإلرهابية". 
كما تط��������رق القاضي فائ��������ق زيدان 
ال��������ى ما وج��������ه به مجل��������س القضاء 
االعلى للتعامل مع بعض العادات 

والظواهر الس��������لبية  الدخيلة على 
االعراف العشائرية األصيلة، مؤكدًا 
ان "القض��������اء س��������اهم ف��������ي الحد من 
)الدكة العشائرية(  هذه الظواهر ك�
من خالل توجيه املحاكم بالتعامل 
مكافح��������ة  لقان��������ون  وفق��������ًا  معه��������ا 
االرهاب ملا سببته من اثارة للرعب 

وعدم االستقرار في املجتمع".
وعلى صعيد املنجزات يستعرض 
الخدم��������ات  املجل��������س  رئي��������س 
االلكتروني��������ة الت��������ي قدم��������ت قائ��������اًل 
"أنشأنا االستعالمات االلكترونية 
في محاكم االس��������تئناف في تجربة 
متقدمة يتمكن عبرها املواطن من 

متابعة دعواه باس��������تعمال وسائل 
مش��������يرًا  الحديثة"،  التكنولوجي��������ا 
الى ان "العام الجديد شهد انطالق 
مش��������روع عقد ال��������زواج االلكتروني 
م��������ن خ��������الل تطبيق��������ه في ع��������دد من 
املحاكم تمهيدا لتطبيقه في عموم 

محاكم".
أقيم��������ت  الحف��������ل   وعل��������ى هام��������ش 
العدي��������د م��������ن الفعالي��������ات وقدم��������ت 
ال��������ورد وتليت س��������ورة  باق��������ة م��������ن 
الفاتحة اس��������تذكارًا ألرواح شهداء 
وتضحياتهم  القضائية  املؤسسة 
وكذل��������ك تقدي��������م الش��������كر والعرفان 
للقض��������اة املتقاعدين الذي��������ن افنوا 

العدالة ليختتم  أعمارهم لخدم��������ة 
بإقامة معرض لألدوات واملبرزات 
الجرمي��������ة الت��������ي كان يس��������تخدمها 
تنظي��������م داعش اإلرهابي في تنفيذ 
كتوثي��������ق  اإلجرامي��������ة  عمليات��������ه 
تاريخ��������ي للمرحل��������ة التي مرت بها 
البالد ومقطوعات موسيقية أداها 

املوسيقار العراقي نصير شمة.
من جانبه، أوض��������ح رئيس االدعاء 
الع��������ام القاض��������ي موف��������ق العبيدي 
س��������بب اختيار ه��������ذا التاريخ يوما 
للقض��������اء العراقي واالحتفاء به في 
كل ع��������ام، مؤك��������دًا أن "ه��������ذا التاريخ 
1/23 ش��������هد صدور قانون مجلس 

القض��������اء االعل��������ى رق��������م 45 لس��������نة 
2017 ومث��������ل الكلم��������ة الفص��������ل في 
مبدأ اس��������تقالل القضاء ع��������ن بقية 

السلطات".
ويصف القاضي موف��������ق العبيدي 
هذا اليوم ب�"التاريخي" في مسيرة 
القضاء العراقي مبينًا ان "للقضاء 
دورا كبي��������را ف��������ي إرس��������اء مب��������ادئ 
العدال��������ة وايص��������ال الحق��������وق ال��������ى 
اصحابها وتطبي��������ق القوانني بكل 
دق��������ة وامانة وحي��������اد" مهنئًا بهذه 
املناس��������بة رئيس مجل��������س القضاء 
املؤسس��������ة  ومنتس��������بي  األعل��������ى 

القضائية كافة.
كم��������ا ثم��������ن رئي��������س االدع��������اء العام 
حضور رئي��������س املجلس القضائي 
القضائي��������ة  والوف��������ود  األردن��������ي 
الدبلوماس��������ية  والش��������خصيات 
رئي��������س مجلس  وكذل��������ك حض��������ور 
القضاء األعلى في اقليم كردستان، 
مشددًا على أن هذا يدل على وحدة 

العراق.
الى ذلك هنأ رئيس هيئة اإلشراف 
القضائ��������ي القاضي جاس��������م محمد 
عبود منتسبي املؤسسة القضائية 
كافة وعلى رأس��������هم القاضي فائق 
زي��������دان به��������ذا املناس��������بة، الفتا الى 
ان "مجل��������س القض��������اء االعلى وعند 
ص��������دور قانونه بهذا الي��������وم تمتع 
وإدارته  والتام  الكامل  باالستقالل 
القضائية كما  الهيئ��������ات  لش��������ؤون 
جس��������د القانون موض��������وع الوحدة 
الوطنية باعتباره رؤساء مجالس 
القضاء في اقليم كردستان العراق 
ه��������م أعضاء ف��������ي مجل��������س القضاء 
االعل��������ى االتح��������ادي الذي يترأس��������ه 
رئيس محكمة التمييز االتحادية".

وبني القاضي جاسم محمد ان "هذا 
اليوم يجسد القيم القضائية العليا 
للقضاء العراقي  باالستقالل الكامل 
ع��������ن بقي��������ة الس��������لطات التش��������ريعية 
والتنفيذي��������ة، وان القض��������اء يمارس 
اختصاص��������ه من خ��������الل املهام التي 
تق��������وم به��������ا املحاكم عل��������ى اختالف 

انواعها ودرجاتها".
يجس��������د  التاري��������خ  "ه��������ذا  ان  وزاد 
اس��������تقالل القضاء على الصعيدين 
الفردي واملؤسس��������اتي ويعطي ذلك 
الي��������وم انطباعًا كاماًل ل��������دى جميع 
القض��������اة عل��������ى ض��������رورة ممارس��������ة 
مهامهم القضائية بصورة مستقلة 
على أساس تقدير القاضي الحقائق 
ووفق��������ًا لفه��������م واع للقان��������ون وعلى 
اس��������اس التح��������رر م��������ن اي مؤث��������رات 
دخيلة او إغ��������راءات او ضغوط الي 

جهة او اي سبب".
إلى ذلك، أوضح املتحدث الرس��������مي 
ملجلس القضاء االعلى القاضي عبد 
الس��������تار بيرقدار ان "احتفالية يوم 
القضاء العراق��������ي تظاهرة قضائية 
حظي��������ت باهتم��������ام وطن��������ي وعاملي 
ووس��������ائل اإلعالم كاف��������ة باعتبار ان 
تجربة العراق في استقالل القضاء 
تجرب��������ة فري��������دة في منطقة الش��������رق 

األوسط".
يع��������د  الي��������وم  "ه��������ذا  ان  واس��������تطرد 
يوم��������ا تاريخي��������ا ورمزًا الس��������تقالل 
القض��������اء بع��������د نض��������ال طوي��������ل وان 
هذا االس��������تقالل نص عليه دستور 
جمهوري��������ة العراق، اال انه كان لزامًا 
أن يترج��������م الى واقع عملي وهذا ما 
عمل عليه مجل��������س القضاء األعلى 
من��������ذ تأسيس��������ه وال��������ى غاي��������ة نفاذ 

قانونه رقم 45 لسنة 2017".
وخل��������ص إل��������ى أن "هذا الي��������وم عيد 
وطن��������ي ل��������كل العراقي��������ني الن ه��������ذا 
االس��������تقالل ليس فقط للقضاء انما 
هو ضمان��������ة لكل مواط��������ن باعتبار 
القضاء حامي الحقوق والحريات".

بغداد / سيف محمد
تصوير/ حيدر الدليمي

يوثق الثالث والعشرون من كانون الثاني في كل عام حدثًا مهمًا للقضاء العراقي ويمثل كلمة الفصل في استقالل مجلس القضاء 
األعلى بشكل تام لُيحتفى بهذا اليوم باعتباره يومًا وطنيًا  ليس للقضاء فحسب بل لجميع أطياف الشعب العراقي.

القضاء الذي يستند إلى تاريخه املوغل بالقدم ويمتد بامتداد حضارة وادي الرافدين والذي يستمد شرعيته وسمو أحكامه من 
أصالة الشعب ودستور جمهورية العراق،  يحظى بمكانه عالية األهمية بني أفراد املجتمع لسمو رسالته ورفعتها وأصالة قيمتها 

فضال عن دوره كحاٍم للحقوق والحريات.

 قضاة: الثالث والعشرون من كانون الثاين كلمة الفصل يف استقالل القضاء بشكل تام
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ولف��������ت رئي��������س جنايات واس��������ط إلى أن 
جرائ��������م الس��������رقة وجرائم القت��������ل العمد 
واملتاجرة باملخ��������درات هي أبرز ما يرد 
إل��������ى محكمت��������ه، مؤكدا أن عام��������ا واحدا 
شهد )100( دعوى للسرقة، فيما جرائم 

القتل العمد )70( قضية.
وفي ش��������أن آخر ي��������رى ان "أغلب مصادر 
دخول امل��������واد املخ��������درة للمحافظة هي 
ع��������ن طري��������ق ال��������زوار م��������ن دول الج��������وار 
عن��������د عبوره��������م املنف��������ذ الح��������دودي في 
زرباطية"، مش��������يرا إلى إصدار عقوبات 
وأحكام بحق متاجرين باملخدرات في 

املحافظة.
وعل��������ى الرغ��������م من ع��������دم وج��������ود جرائم 
الش��������مري  القاض��������ي  أن  إال  تهري��������ب 
يس��������جل جريم��������ة أخرى وه��������ي التهرب 
م��������ن الضرائب الكمركية املفروضة على 

السلع الداخلة للمنفذ الحدودي.
وف��������ي موض��������وع النزاهة فق��������د أصدرت 
محكم��������ة جنايات واس��������ط أحكاما عدة 
وف��������ق أح��������كام امل��������ادة 340 م��������ن قان��������ون 
العقوب��������ات الناف��������ذ بح��������ق موظفني في 
بلدي��������ة األح��������رار وحكم ملتهم��������ة أخرى 
بالس��������جن ملدة عشر س��������نوات لقيامها 
باخت��������الس مبال��������غ مالية م��������ن املصرف 

الزراعي، بحسب رئيس الجنايات.

ملحكمة جنايات وا�سط ؟* ممن تتكون الهيكلية الإدارية 
- تش��������كلت محكمة جنايات واس��������ط / 
الهيئة األولى بموجب البيان الصادر 
عن مجل��������س القضاء االعلى املرقم 13/

ق/أ برئاس��������ة القاض��������ي محمد حنظل 
الس��������ادة  الش��������مري وعضوي��������ة  عزي��������ز 
القض��������اة كل م��������ن كاظ��������م س��������الم حم��������د 
وصادق عبد خزع��������ل، والهيئة الثانية 
القاض��������ي ص��������ادق صب��������ري  برئاس��������ة 
وعضوية السادة القضاة كل من ربيع 
مغيت��������ر وغانم ع��������واد نج��������م، وان عدد 
املوظفني املنس��������بني لهذه املحكمة )9( 

موظفني. 

غري كافية ومنا�سبة لعدد الدعاوى؟ ثانية يف املحكمة هل اأن هيئة واحدة * كيف تف�سر وجود هيئة ق�سائية 
- توجد في رئاسة محكمة استئناف 
واس��������ط االتحادية محكمتا جنايات، 
الهيئة األولى وتش��������مل االختصاص 
تحقي��������ق  محكم��������ة  ملحاك��������م  املكان��������ي 
وش��������يخ  واألح��������رار  وب��������درة  الك��������وت 
والح��������ي  واس��������ط  وناحي��������ة  س��������عد 
اضاف��������ة لقضايا اإلره��������اب والنزاهة، 
ويش��������مل االختصاص املكاني للهيئة 
والزبيدية  العزيزي��������ة  الثانية محاكم 
وت��������اج  والنعماني��������ة  والصوي��������رة 
الدي��������ن، ووجود هيئ��������ة أخرى ملحكمة 
الجناي��������ات يس��������اعد بش��������كل كبير في 
حسم كافة الدعاوى املنظورة ويرفع 
اإلرهاق عن املواطنني لبعد املسافات 

بني املركز وبقية األقضية. 

�سبقته؟العام املا�سي مقارنة بالأعوام التي * كيف ترى حجم الدعاوى الواردة 
- ان ع��������دد الدع��������اوى ال��������واردة لعام 2017 
بل��������غ )648( دع��������وى بينم��������ا كان في عام 
2018 )617( دع��������وى، هن��������اك انخف��������اض 
طفيف ف��������ي الدعاوى وس��������بب ذلك يعود 

الس��������تحداث الهيئة الجنائي��������ة / الثانية 
ف��������ي العزيزي��������ة والت��������ي تنظ��������ر دع��������اوى 
اختصاصها املكاني، ومن ناحية اخرى 
صدور بعض القوانني كقانون املخدرات 
واملؤث��������رات العقلية رقم 50 لس��������نة 2017 
وقان��������ون إقام��������ة األجانب رقم 76 لس��������نة 
2017 وقان��������ون األس��������لحة رقم 51 لس��������نة 
2017 والت��������ي بموجبها أصبحت بعض 
األفعال املخالفة للقانون من اختصاص 
محاك��������م الجنح وليس الجنايات، ما قلل 
الزخم عن تلك املحكمة قياسا بالسنوات 
السابقة عندما كانت هيئة واحدة حيث 
كان ع��������دد الدع��������اوى يزيد عل��������ى )1700( 
دع��������وى والتي تم حس��������مها وبجهد اكبر 

من املحكمة. 

انخفا�ض؟* األ ترى اأن ن�سبة اجلرمية يف 
 

- نع��������م هو أح��������د أس��������باب تراجع نس��������بة 
الدع��������اوى الواردة، فقد انخفضت نس��������بة 
الجريم��������ة ف��������ي املحافظ��������ة وإن كانت هذه 
النس��������بة قليل��������ة لتدني الوع��������ي القانوني 
الحق��������وق  بإعط��������اء  الن��������اس  وتعن��������ت 
ألصحابها وضعف ال��������وازع الديني لهم 

والبطالة.
على حمافظة وا�سط؟* ما هي ابرز اجلرائم التي تطغى  

- من الجرائم التي تبرز باملحافظة جرائم 
الس��������رقة وجرائم القتل العم��������د واملتاجرة 
باملخدرات، واذا م��������ا طالعنا األرقام خالل 
عام واحد نالحظ أن عدد جرائم الس��������رقة 
لعام 2018 بلغ )100( دعوى وجرائم القتل 
العمد س��������جلت )70( جريمة وبينما كانت 
جريمة املتاج��������رة باملخ��������درات بعدد )22( 
دعوى، س��������جلت جريمة تزوي��������ر املحررات 
الرس��������مية وغير الرس��������مية واس��������تعمالها 
)40( دع��������وى، والجرائ��������م اإلرهابي��������ة )60( 

دعوى.

* تعترب الدكة الع�سائرية من اجلرائم 
الرائجة يف وا�سط، اأول كيف 

تف�سر للقارئ هذا امل�سطلح ، وما 
هي جرمية الدكة الع�سائرية ، ومن 

يرتكبها؟
- على العكس، ال أرى أن الدكة العشائرية 
من الجرائم الرائجة في واس��������ط، ال ننكر 
وجودها لكنها قليلة قياسا إلى بعض 
املحافظات األخرى، والدكة العش��������ائرية 
عبارة عن تهديد يرتكبه أش��������خاص من 
أفراد عشيرة معينة مستخدمني أسلحة 
يطلق��������ون الن��������ار منه��������ا عل��������ى دور أفراد 
آخرين من عشيرة أخرى سواء في املدن 
او األرياف ألس��������باب تتعلق بجرائم قتل 
او حق مل��������ك الغير او س��������رقة بغية أخذ 
حقوقهم بالقوة، وهذه األفعال املخالفة 
للقانون تس��������بب الرعب للن��������اس وتعكر 
الصف��������و األمني للم��������دن يرتكبها هؤالء 
متناس��������ني دور القض��������اء ال��������ذي يش��������كل 
الضمان��������ة للحماي��������ة القانوني��������ة للناس 
كافة التي ينجزها بشكل عادل وسريع 
للضمانات  مس��������توفيا  الكلف��������ة  وقلي��������ل 

القانونية.

* بعد اعتبار هذه اجلرمية اإرهابا، ما 
هو دور الق�ساء يف مكافحتها وكم عدد 

املوقوفني وامللقى القب�ض عليهم بهذه 

التهمة منذ قرار جمل�ض الق�ساء الأعلى؟ 
وهل ت�سكل ردعا ملرتكبيها واإذا ما 

انعك�ض هذا على ار�ض الواقع؟
- لقد كان لتوجيه معالي رئيس مجلس 
القضاء األعلى األس��������تاذ القاضي فائق 
زيدان ال��������دور الكبير ف��������ي الحد من هذه 
الجريم��������ة وردع مرتكبيه��������ا ألنها تمثل 
عنفا وتهديدا صريحًا يهدف إلى إلقاء 
الرعب ب��������ني الناس وتعري��������ض حياتهم 
وحرياته��������م وأمنه��������م للخط��������ر تنفي��������ذا 
لتحقيق مش��������روع إرهاب��������ي منظم فردي 
وجماعي، ويش��������كل جريم��������ة وفق أحكام 
املادة الرابعة/1 وبداللة املادة الثانية/1 
م��������ن قان��������ون مكافح��������ة اإلره��������اب رقم 13 
لس��������نة 2005 وعند صدور قرار من هذه 
املحكمة بتجريم احد املتهمني املرتكبني 
لجريم��������ة الدك��������ة العش��������ائرية وفقا لذلك 
والحك��������م عليه بالس��������جن املؤب��������د كان له 
صدى ايجابي ف��������ي املجتمع وفي ارض 

الواقع. 

الق�سايا املح�سومة؟ تخ�ض املخدرات وما هي ابرز * هل نظرت جنايات وا�سط ق�سايا 
- توج��������د )22( دعوى متاج��������رة باملخدرات 
لعام 2018 تم حس��������مها جميعا، وعادة ما 
تتم املتاجرة بمادة الكرستال املشار اليها 
بالجدول رق��������م 1 املحلق بقانون املخدرات 
واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وال 
توجد قضية بارزة بجميعها، بل تختلف 
م��������ن قضي��������ة إل��������ى أخ��������رى بكمي��������ات املواد 
املخدرة املتاج��������ر بها، ونذكر بهذا الصدد 
أن املحكم��������ة أص��������درت أحكاما بالس��������جن 
ملدة 15 س��������نة وعشر س��������نوات للمجرمني 
مرتكبيه��������ا والغرام��������ة بمبل��������غ 10 ماليني 

دينار.

* ما هي م�سادر دخول هذه املواد 
للمحافظة؟ 

- ان أغل��������ب مصادر دخول امل��������واد املخدرة 
للمحافظة هي ع��������ن طريق الزوار من دول 
الج��������وار عن��������د عبورهم املنف��������ذ الحدودي 
ف��������ي زرباطي��������ة او عن طري��������ق التعامل بني 
املجرمني باملحافظ��������ات املجاورة ملحافظة 

واسط كميسان مثال.

واجهتم مثل هكذا جرائم؟التهريب لوجود منافذ حدودية، هل  * حمافظة وا�سط عر�سة لعمليات 
- في املعنى الحقيق��������ي ملصطلح التهريب 
ال توجد عمليات، بل هناك جريمة أخرى 
وه��������ي الته��������رب م��������ن الضرائ��������ب الكمركية 

املفروض��������ة على الس��������لع الداخل��������ة للمنفذ 
الحدودي، وفي هذا الصدد يجري القبض 
عل��������ى املتهم��������ني وتت��������م إحال��������ة مرتكبيها 
للمحكمة الكمركي��������ة وإحالة املوظفني إذا 
م��������ا كان هن��������اك تواطؤ وفق أح��������كام املواد 
331 – 341 م��������ن قان��������ون العقوبات وجرى 

حسم جميع الدعاوى املنظورة. 

تو�سلت اجلهات الأمنية لهم؟ كيف تتحدث عن تلك الأحكام وكيف متهمني ومتهمات بالبغاء وال�سم�سرة * اأ�سدرت حمكمتكم قرارات اأدانت 
- نعم، أصدرت محكمتنا مؤخرا )5( 
أحكام بالسجن املؤبد ملتهمات وفقًا 
ألحكام القرار 234 لس��������نة 2001 وأمر 
س��������لطة االئتالف رقم 7 لس��������نة 2003 
بعد ان تول��������دت القناعة املوضوعية 
بارتكابه��������ن جريمة البغاء بحس��������ب 
الفقرة 3 من القرار وجريمة السمسرة 
وفق الفقرة الرابعة منه وإدارة منزل 
للبغ��������اء وف��������ق الفقرة السادس��������ة من 
القرار بعد اعتراف املتهمات بارتكاب 
الجريمة وتعزز ذلك بأقوال الشهود. 
يذكر أن األجهزة األمنية تمكنت من 
ا  إلقاء القب��������ض على املتهم��������ات بناء
عل��������ى إخب��������ار ورد من أبن��������اء املنطقة 
واملختار لرف��������ض املجتمع والعادات 
والتقالي��������د والقي��������م اإلس��������المية تلك 

السلوكيات.

* كيف تقيم ن�سبة جرائم القتل 
باملحافظة هل هي يف ارتفاع ام 

انخفا�ض وما الدافع لرتكاب القتول 
يف وا�سط؟

- إذا تحدثنا باألرقام فأن عدد دعاوى 
جرائ��������م القت��������ل لع��������ام 2017 بل��������غ )46( 
دعوى في حني وردت لعام 2018م )70( 
دعوى ما يدل على ارتفاع نس��������بة هذه 
الجريمة، وبحسب الوقائع واملعطيات 
على ض��������وء القضاي��������ا املنظ��������ورة فأنه 
توج��������د عدة دواف��������ع الرتكابها منها ما 
يس��������مى بجرائ��������م غس��������ل الع��������ار وكذلك 
القتول نتيجة املشاحنات على املصالح 
الخاصة وتدخل فيها خالفات األراضي 
والخالف��������ات  والعش��������ائرية  الزراعي��������ة 

املادية أو العالقات غير املشروعة.

 * هل �سهدت وا�سط حالت خطف 
موؤخرًا، ما هي ابرز الق�سايا؟

- إن ع��������دد دع��������وى الخط��������ف الت��������ي تم 
حس��������مها لعام 2018 يبلغ )15( دعوى 
واب��������رز القضاي��������ا مؤخرا قي��������ام متهمة 

باالشتراك مع والدتها بخطف رضيع 
من والدته في مستش��������فى الوالدة، فقد 
استطاعت االجهزة االمنية من القبض 
عليها وقد اعترفت بارتكاب الجريمة 
تحقيقيا وستتم إحالتها على محكمة 
املوضوع عند اكتمال مراحل التحقيق 
بالدعوى لتنال جزاءها وفق القانون.

اأبرزها؟ق�سايا ذات طابع اإرهابي، ما هي * هل نظرت حمكمة جنايات وا�سط 
- بالتأكيد، فقد تم حس��������م )60( دعوى ذات 
طاب��������ع إرهابي أحيلت عل��������ى هذه املحكمة 
من محكم��������ة تحقيق الك��������وت منها قضية 
تفجير س��������يارة مفخخة ارتكب��������ه عناصر 
إرهابيون في مركز شرطة البلدة بالكوت، 
وقضية أخ��������رى لتفجير س��������يارة مفخخة 
في الصوي��������رة وفي مطع��������م الحفرية وتم 
تجري��������م املتهم��������ني وفق��������ا ألح��������كام قانون 
مكافحة االرهاب والحكم عليهم باإلعدام 
ش��������نقا حتى املوت، وتم ارس��������ال الدعاوى 
ال��������ى محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة إلكمال 
التدقيقات التمييزي��������ة عليها لخضوعها 

للتمييز التلقائي.
م�سوؤولني وما هي درجاتهم؟ العام، هل اأ�سدرمت اأحكاما تدين * ماذا عن ق�سايا الف�ساد ونهب املال  

- أصدرت محكمة جنايات واسط أحكاما 
عدة وف��������ق أحكام امل��������ادة 340 من قانون 
العقوب��������ات النافذ بحق موظفني وجرى 
حكمه��������م بالحبس الش��������ديد مل��������دة ثالث 
سنوات ملوظفني في بلدية األحرار وحكم 
ملتهم��������ة أخرى وفق أحكام املادة 315 من 
قانون العقوبات العراقي بالس��������جن ملدة 
عش��������ر سنوات لقيامها باختالس مبالغ 
 مالي��������ة من املصرف الزراعي في واس��������ط 

حيث تعمل.

* ما هي ابرز امل�ساريع والدوائر التي 
تخللها عمليات ف�ساد اإداري ومايل؟ 

- ال يمك��������ن تحدي��������د دائرة أو مش��������روع ما 
باملحافظ��������ة يتخلله��������ا الفس��������اد املال��������ي او 
اإلداري، ب��������ل يب��������دأ عم��������ل القض��������اء وتت��������م 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق مرتكبي 
الجريم��������ة من قبل املحكمة بعد إخبار يرد 

إليها من هيئة النزاهة.
 

* كيف ترى درجة تقبل املواطن 
الوا�سطي لأحكام املحكمة وقراراتها 

وما مدى رجوعه اىل املحكمة يف 
ا�سرتجاع حقوقه بالن�سبة للجوئه اىل 

حل امل�سكالت ع�سائريًا؟ 
- تتميز محافظة واس��������ط باالس��������تقرار 
األمني وغالبا ما يلجأ املجتمع ويوقف 
مش��������كالته إل��������ى فصل القض��������اء بالنزاع 
املع��������روض، وم��������ا نالحظ��������ه أن  املواطن 
والق��������رارات  املحكم��������ة  أح��������كام  يتقب��������ل 
الص��������ادرة منه��������ا، ما يس��������اعد أيضا في 
حس��������م الن��������زاع عش��������ائريًا ب��������ني الناس، 
واملحكمة حريصة على حسم الدعاوى 
املعروض��������ة عليه��������ا وخاص��������ة قضاي��������ا 
املوقوفني، وبهذا الصدد نذكر أن جميع 
الدع��������اوى لع��������ام 2018 ج��������رى حس��������مها 
اس��������تنادا لتوجيهات مجل��������س القضاء 

األعلى.

* كلمة اأخرية؟
- نشكر كادر صحيفة القضاء االلكترونية 
إلتاحة ه��������ذه الفرصة في الحديث عن أهم 
ما يش��������غل الش��������ارع الواس��������طي، ونعاهد 
املواطنني بأن القض��������اة يعملون ليل نهار 
م��������ن أجل اعط��������اء الحقوق إل��������ى أصحابها 
القوان��������ني  وف��������ق  املظلوم��������ني  ونص��������رة 

واألنظمة.

* أغلب مصادر دخول املواد املخدرة للمحافظة هي عن طريق الزوار 
من دول الجوار عند عبورهم املنفذ الحدودي في زرباطية او عن 

طريق التعامل بني املجرمني باملحافظات املجاورة ملحافظة واسط 
كميسان مثال

* أصدرت محكمتنا مؤخرا )5( أحكام بالسجن املؤبد ملتهمات 
وفقًا ألحكام القرار 234 لسنة 2001 وأمر سلطة االئتالف رقم 7 

لسنة 2003 بعد أن تولدت القناعة املوضوعية بارتكابهن جريمة 
البغاء والسمسرة

أكد رئيس الهيئة األولى في محكمة جنايات واسط القاضي محمد حنظل عزيز الشمري حسم )60( دعوى ذات 
طابع إرهابي أبرزها قضية تفجير سيارة في مركز شرطة الكوت، وقضية أخرى لتفجير سيارة في الصويرة 

وفي مطعم الحفرية.
وفي حوار موسع أجرته "القضاء" أرجع القاضي الشمري سبب االنخفاض الطفيف في الدعاوى إلى استحداث 
الهيئة الجنائية الثانية في العزيزية وصدور بعض القوانني التي جعلت نظر بعض الجرائم من اختصاص 

محاكم الجنح.

رئيس جنايات واسط: حسمنا 60 دعوى إرهاب في عام.. 
وجرائم القتل تتفاقم

* عدد جرائم السرقة لعام 2018 بلغ )100( دعوى وجرائم القتل العمد 
سجلت )70( وبينما كانت جريمة املتاجرة باملخدرات بعدد )22( دعوى، 

سجلت جريمة تزوير املحررات الرسمية وغير الرسمية واستعمالها 
)40( دعوى.

* كان لتوجيه رئيس مجلس القضاء األعلى الدور الكبير في الحد من 
جريمة الدكة العشائرية وردع مرتكبيها ألنها تمثل عنفا وتهديدا صريحًا 

يهدف إلى إلقاء الرعب بني الناس

أحكام باملؤبد طالت متهمات بالبغاء والسمسرة يف احملافظة مؤخرا

■ القاضي محمد حنظل عزيز الشمري

الحوار كامال في ما يلي:

أجرى الحوار / مروان الفتالوي
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البصرة/ إيناس جبار

ن��������زاع ب��������ني عش��������يرتني م��������ن كبريات 
قتل��������ى  يخل��������ف  الجن��������وب  عش��������ائر 
وإصابة مجن��������ي عليهم آخرين، هذا 
ما اعتاد عليه املواطنون من استماع 
لحوادث النزاعات العشائرية لكن أن 
يكون الس��������بب )دابة( ويودي بحياة 

أشخاص، فهذا شيء غريب.
أحال��������ت محكم��������ة تحقي��������ق البصرة 
الثالث��������ة أوراق دع��������وى مقدم��������ة م��������ن 
مش��������تٍك وهو مواطن جنوبي يسكن 
احدى مناط��������ق البصرة الريفية أفاد 
بها ع��������ن مقتل أربعة أش��������خاص إثر 
خالف عشائري نشب بني عشيرتني 
س��������ببه دخول دابة إلى مزرعة قريب 

احد الضحايا.
 

الحادثة ..
وأفاد املشتكي بأنه في املدينة التي 
يس��������كنها حصل نزاع عشائري بني 
عش��������يرتني وسبب النزاع كان دخول 
داب��������ة عائ��������دة  لخ��������ال املش��������تكي إلى 
مزرعة احد الضحاي��������ا وقام األخير 
بض��������رب الداب��������ة الت��������ي اختف��������ت ولم 

يعثروا عليها.
وفصل املشتكي في اإلفادة بأن خاله 
ق��������ام بضرب الدابة املارة في مزرعته 
بقطع��������ة خش��������بية على رأس��������ها ولم 
يستطع إخبار أصحابها بما جرى 
فقام بإخفائها بعد ذلك مما تسبب 
بنشوب الخالف بني العائلتني الذي 
تطور إلى جلسة عشائرية وتم اخذ 
مهلة لح��������ل النزاع بم��������ا يطلق عليه 

باألعراف العشائرية )العطوة(.
وتش��������ير األوراق التحقيقية إلى انه 
"في اليوم الثاني من اخذ املهلة لحل 
الخ��������الف كانوا في حفل��������ة احد أبناء 
عمومته��������م  وتعرضوا إل��������ى إطالق  
نار كثيف من قبل العشيرة  وقاموا 

بال��������رد عليه��������م، وكان املته��������م يحمل 
بندقية  كالش��������نكوف ومع��������ه والده 
وأش��������قاؤه  كان��������وا يحمل��������ون بنادق 
م��������ن الصنف ذات��������ه والت��������ي غالبا ما 
تستخدمها العشائر في منازعاتهم 
وق��������د ش��������وهد املجني علي��������ه في تلك 
م��������ن  حس��������ينية   األوق��������ات بالق��������رب 
املوجودة في منطقتهم وقام بإطالق 
النار عليه عدة إطالقات على إثرها 
فارق الحي��������اة وقام��������وا  بالهرب من 
دوره��������م في منطق��������ة الح��������ادث التي 
تضم منازل اغلب أفراد العشيرة إلى 
منطقة ابي الخصيب حيث يتواجد 

أعمامهم".
وف��������ي تاري��������خ الح��������ق كان الضحايا 
يعملون في مخبز بمنطقة ش��������عبية 
عائد إل��������ى قريب املته��������م والذي كان 
يعم��������ل م��������ع خال��������ه وعدة أش��������خاص 
وع��������دة  عليه��������م  املجن��������ى  ش��������اهدوا 
أش��������خاص يس��������تقلون  س��������يارة نوع 
تويوت��������ا بي��������ك ابي��������ض الل��������ون حيث 
ترجل��������وا م��������ن الس��������يارة  متوجهني 
وعن��������د  س��������الح   ب��������دون  نحوه��������م  
مش��������اهدتهم  للمجموع��������ة القادم��������ة  
الذوا بالفرار إلى السيارة  وتوجهوا 
إلى دار خالهم  بواسطة  سيارة زوج 

خالتهم نوع جكس��������ارة حيث قاموا 
بأخذ  أس��������لحة وبن��������ادق  وتوجهوا  
بنف��������س  الس��������يارة  واللح��������اق  به��������م 
وقام��������وا بإطالق  الن��������ار عليهم  وقد 
قت��������ل م��������ن كان راكب��������ا  ف��������ي ح��������وض 
السيارة  البيك اب  والذي قام  بقتله 
خاله بواسطة  بندقيته  التي كانت 
بحوزت��������ه  وانجرف��������ت الس��������يارة  عن 

الشارع العام  وانقلبت.
 وق��������ام بمالحقته��������م  راجل��������ني  ه��������و 
واملتهم��������ون وقام��������وا بإط��������الق النار 
عليه��������م  مم��������ا أدى إل��������ى قتله��������م  ما 
ع��������دا املجن��������ى  علي��������ه  حي��������در جواد  

أصي��������ب بإط��������الق  نار  وت��������وارى في 
اح��������د البيوت  ولم يعث��������روا  عليه  و 
قام اح��������د املتهمني  بأخ��������ذ البندقية  
الت��������ي كانت بس��������يارة املجني عليهم  
وبعدها هرب إلى دورهم في منطقة 

أبي الخصيب.
صدق��������ت املحكم��������ة أق��������وال املتهم��������ني 
قضائيا كما دونت أقوال املتهم األول 
بصفة شاهد وقرر قاضي التحقيق 
مفاتح��������ة محكمة تحقيق حول أصل 
إخبار بح��������ادث القتل ليحال الجناة 
إلى املحكمة املختصة لتنفيذ أحكام 

العقوبات بهم.

نزاع عشائري بسبب "دابة" يودي بحياة أربعة مواطنين

الديوانية / القضاء

لم تن��������ج الديوانية من آف��������ة املخدرات التي 
غ��������زت املجتم��������ع بس��������بب ت��������ردي الوض��������ع 
االقتص��������ادي والظروف االخ��������رى التي تمر 
به��������ا الب��������الد فغ��������زت ش��������بابها ع��������ن طريق 
مروجيها واملتاجرين بها، إال إن اإلجراءات 
القانونية والقضائي��������ة تصدت للكثير من 
الح��������االت وأحالت العديد من الدعاوى إلى 

املحاكم املختصة . 
وتشير إفادة احد متهمي ترويج املخدرات 
ف��������ي أضابي��������ر محكمة جنايات القادس��������ية 
أن "مفارز ش��������عبة مكافح��������ة املخدرات ألقت  
القبض  عل��������ى متهمني  وبحيازتهم  مواد 
مخدرة  في كمني معد مس��������بقا وتم تدوين 
األولية  بالتحقيق��������ات  أقواله��������م قضائي��������ا 

والنهائية".
 وذك��������ر احد املتهم��������ني ف��������ي اعترافاته  انه 
كان يحصل على  املواد املخدرة من املتهم 
)ز.ي( وه��������و املته��������م الرئيس��������ي بالترويج 
والبيع لق��������اء مبلغ قدره )أل��������ف وثالثمائة 
دوالر اميرك��������ي(  حيث تم تس��������ليمها قرب 
إح��������دى م��������دارس اإلعدادية الدراس��������ية في 

املحافظة".
وتش��������ير اإلفادة أن��������ه "في ي��������وم الحادث تم 
االتف��������اق على تس��������ليم امل��������واد املخدرة قرب 
املدرس��������ة لقاء املبلغ املتف��������ق عليه وانه كان 
يقود س��������يارة نوع س��������ايبا صف��������راء اللون 
يس��������تخدمها ع��������ادة خالل تنقالت��������ه والقي 
القبض عليهم من قبل أفراد الشرطة أثناء 

عملية التسليم والشراء".
وأطلعت الجهات األمنية على املستمسكات 

واألوراق الثبوتي��������ة للمتهم وتم التأكد من 
هويت��������ه كونه الش��������خص البائ��������ع للحبوب 
واملروج لها والت��������ي كانت الجهات األمنية 
بدوره��������ا قد حصل��������ت على مستمس��������كاته 
ع��������ن طريق متابع��������ة اتصاله ورق��������م هاتفه 
الجوال التابع إلى شركة زين  لالتصاالت 

باعتبارها أوليات خط هاتف املتهم"
ويق��������ول اح��������د أفراد الش��������رطة وال��������ذي كان 
مخبرا سريا عن القضية ومن ضمن القوة 
األمنية التي نف��������ذت الكمني وألقت القبض 
عل��������ى املتهمني أنه "ش��������اهد عملي��������ة البيع 
ومتابعة عملية إلق��������اء القبض بالتفصيل 
ال��������ذي ذكر في االعتراف��������ات وورد بمحضر 
ضب��������ط الحب��������وب  املخ��������درة  ب��������أن عددها 
)1303( أق��������راص ن��������وع أصفر بح��������وزة احد   

املتهمني في هذه الدعوى".

الحب��������وب  التقري��������ر فح��������ص  ف��������ي   وج��������اء 
املخ��������درة الصادر من دائ��������رة الطب العدلي 
ل��������ون  ذات  املفحوص��������ة  الحب��������وب   ب��������ان 
أصف��������ر وتتك��������ون من مادت��������ي  االمفتيامني 
والكافائ��������ني  وهي م��������ن املؤث��������رات العقلية 
الخطي��������رة ، واقر املتهم  بصورة تفصيلية  
بأقوال��������ه األولي��������ة  املدونة  من قب��������ل القائم  

بالتحقيق  بمتاجرته  باملخدرات .
إما املتهمون اآلخ��������رون دونت اعترافاتهم 
بقيامهم بالبيع والترويج باالعتماد على 
املتهم الرئيسي والذي أكد الشاهد انه كان 
يقلهم بسيارته )التاكسي( وقد استنتجت 
املحكمة أن إقرار وأقوال املتهم أمام قاضي 
التحقيق  ه��������ي األق��������رب للحادثة تفصيال 
ومطابقة  مع  كتب الش��������ركة وكتاب دائرة 
الط��������ب العدل��������ي  وفح��������ص امل��������واد املخدرة  

واعتمدتها كأدلة  كافية ومقنعة  لتجريم 
املتهم.

وقضت محكمة جنايات القادسية الهيئة 
الثاني��������ة حكم��������ا بالس��������جن املؤق��������ت عل��������ى 
املتهم )ز.ي( وملدة س��������بع سنوات استنادا 
إلحكام املادة 28/ اوأل من قانون املخدرات 
واملؤث��������رات العقلية وكذل��������ك تغرينه مبلغ 
مقداره خمس��������ة عش��������ر  مليون دينار وفي 

حالة عدم دفعه حبسه ملدة سنتني.
 وتنف��������ذ العقوب��������ات أن ل��������م يدف��������ع الغرامة 
بالتعاق��������ب وحجز جميع أموال��������ه املنقولة 
وغير املنقولة ل��������ه وألوالده وزوجته داخل 
وخ��������ارج الع��������راق واملتحصلة م��������ن تجارة 
املخدرات  استنادا للمادة )34/ أوال ، ثانيا 
/ أ و ب(  م��������ن قانون املخ��������درات واملؤثرات 

العقلية.

كمين أمني يطيح بمروج مخدرات في "الديوانية"

)1(
213/212/الهيئة املوسعة املدنية/2018

املبدأ:
عل��������ى املحكم��������ة ان تحك��������م بالتعويض في املس��������ؤولية 
التقصيرية عن الضرر املباش��������ر س��������واء كان متوقعا او 

غير متوقع .
القرار:

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة املدنية ملحكمة التمييز 
االتحادية لوحظ بأن الطعنني التمييزيني مقدمان في مدتهما القانونية 
قرر قبولهما ش��������كاًل. ولوح��������دة املوضوع قرر توحيدهم��������ا. ولدى عطف 
النظر على الحكم املميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف ألحكام القانون. 
ألن محكمة االستئناف وان اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه الهيئة 
بالعدد 414/413/الهيئة املوسعة املدنية/2017 في 2018/1/16. وأجرت 
املعاين��������ة على العقار موضوع الدع��������وى لبيان االضرار التي احدثت فيه 
بصحبة ثالثة عش��������ر خبيرًا. اال ان التقرير املقدم من قبل هؤالء الخبراء 
ال يصلح اعتماده س��������ندًا للحكم وفقًا ملا تقتضيه املادة )140( من قانون 
االثب��������ات. النه قد صدر باكثرية االراء ولكن ليس باالكثرية املطلقة التي 
تطمأن املحكمة لها باالخذ بتقريرها بل صدر التقرير باكثرية بسيطة 
اذ صدر باكثرية س��������بعة خبراء ومخالفة ستة خبراء لهم في الرأي. كما 
ان محكمة االس��������تئناف ورغ��������م اخذها برأي االكثري��������ة اال انها قد أخذت 
بجزء من التقرير واهملت جزء اخر منه. بدون سند قانوني. ولم تحكم 
بالتعوي��������ض عن الضرر النات��������ج عن انخفاض القيمة الس��������عرية للعقار 
موضوع الدعوى. وهذا الرأي مح��������ل نظر الن معيار الحكم بالتعويض 
في املس��������ؤولية التقصيرية هو الضرر املباش��������ر والذي يشمل عنصرين 
جوهريني هما الخس��������ارة التي لحقت باملضرور والكسب الذي فاته. أي 
ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب. والضرر املباشر يستحق املضرور 
التعويض عنه سواء كان متوقعًا او غير متوقعًا. وان الضرر الذي لحق 
باملدعية نتيجة قيام املدعى عليه والشخص الثالث الى جانبهم بأعمال 
البن��������اء املج��������اور لعقار املدعية ف��������أن ضرر انخفاض س��������عر عقار املدعية 
متوقع��������ًا وبهذا فه��������و ضرر مباش��������ر ومتوقع يس��������تلزم التعويض والن 
محكمة االستئناف قد سارت على خالف ذلك مما يقتضي اعادة اجراء 

املعاينة على املوقع واالستعانة بخبراء جدد وتكليفهم ببيان االضرار 
الت��������ي لحقت بدار املدعي��������ة وامكانية احالمه��������ا والتعويض عن االضرار 
الت��������ي لحق��������ت بها بدون أي اجح��������اف أو اثراء لطرف على حس��������اب طرف 
آخر. وتأسيس��������ًا على ما تقدم قررت املحكمة نقض الحكم املميز واعادة 
اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقًا للمنوال املتقدم شرحه 
على ان يبقى رس��������م التمييز تابع��������ًا للنتيجة وصدر القرار باالكثرية في 

27/شوال/1439ه� املواف�ق 2018/7/11م .

)2(
3276/الهيئة املوسعة الجزائية/2018

املبدأ:

الجرائ��������م التي لها اثر مادي كالقتل او تفجي��������ر دار والتي تترتب اثارها 
بتاري��������خ ارتكابه��������ا وحصولها وبه��������ذا التاريخ تتحدد جه��������ة التحقيق 
املختص��������ة نوعيا في نظرها وكذلك تتحدد املحكمة املختصة بمحاكمة 
املته��������م فيه��������ا ، ام��������ا الجرائم الت��������ي تتعلق بالفك��������ر او االنتم��������اء الفكري 
االرهابي وه��������ي الجرائم املعنوية والتي يبقى فيه��������ا املتهم على عقيدة 
ارهابية ويستمر لحني القبض عليه دون ان يصاحب ذلك افعال جرمية 
ذات واقع مادي فانها تعتبر من الجرائم املس��������تمرة والتي يعتد بتاريخ 
القب��������ض على املته��������م فيها كتاري��������خ الرتكابها وفي ه��������ذا الوقت تتحدد 
الجه��������ة املختص��������ة بالتحقيق فيها وكذلك املحكم��������ة املختصة بمحاكمة 

املتهم .

القرار:

لدى التدقيق واملداولة من الهيأة املوسعة الجزائية في محكمة التمييز 
االتحادية فقد وجد أن تنازعًا سلبيًا كان قد وقع ما بني محكمة أحداث 
كرك��������وك ومحكمة جنايات كركوك/ الهيأة األولى من حيث االختصاص 
النوع��������ي في نظ��������ر قضية املتهم املوق��������وف )خ. و. ع( وعل��������ى وفق أحكام 
امل��������ادة الرابعة/1 وبدالل��������ة املادة الثانية/1 من قان��������ون مكافحة االرهاب 
رقم 13 لس��������نة 2005 ومن أمعان النظر في الوقائ��������ع واألفعال اإلجرامية 
االرهابية املنس��������وب للمتهم املذكور ارتكابها وعل��������ى وفق مواد االتهام 
اع��������اله. فق��������د وجد بأنها تتمثل بواقعة تفجير دار املش��������تكي )ع. أ. م( في 

قرية ش��������ميط التابع��������ة لناحية الزاب ضمن قض��������اء الحويجة/ محافظة 
كركوك وذلك بتاريخ 2014/9/5 وكذلك واقعة خطف املجنى عليهم )ع( 
و)م( أوالد )أ. م( وذل��������ك بتاريخ 2015/1/9 وفي ذات القرية أعاله. وعلى 
النحو املش��������ار اليه باالضبارة. وحيث اضب��������ارة الدعوى موضوع طلب 
تعيني املحكمة املختصة قد تضمنت ومن خالل س��������ير التحقيق للقائم 
بالتحقي��������ق في 2018/8/19 وفي ضوء قرار قاضي تحقيق الزاب املؤرخ 
في 2018/8/14 اختصاص الدعوى بالشكوتني املشار اليهما في اعاله. 
وحيث إن الثابت باالضبارة من ان املتهم املذكور هو تولد 1997/9/25. 
فهو يكون وبتاريخ ارتكاب الجرائم اعاله وعلى فرض ثبوتها من عدمه 
وبتواريخها اعاله- حدثًا- وان املحكمة املختصة نوعيًا في نظر الدعوى 
بالجرائم اعاله هي محكمة احداث كركوك الن الجرائم املش��������ار اليها في 
اع��������اله لها واقع مادي يترتب من خطف أو تفجير الدار بتاريخ حصول 
الجريمة وتترتب نتائج��������ه بتاريخ ارتكابها وحصولها. وبالتالي وفي 
ه��������ذا التاريخ تحدي��������دًا تتحدد جهة التحقيق املختص��������ة نوعيًا في نظر 
ه��������ذه القضية وفي هذا التاريخ كذلك تتح��������دد املحكمة املختصة نوعيًا 
في نظر موضوع الدعوى ومحاكمة املتهم فيها عن هذه الجرائم. وهذا 
بخالف جرائ��������م الفكر او االنتماء الفكري االرهابي والتي هي من جرائم 
ذات االثر املعنوي الذي يبقى املتهم فيها يحمل عقيدته االرهابية وفكره 
االرهابي ويس��������تمر في ذلك لحني القبض علي��������ه كما في جرائم االنتماء 
للجماع��������ات االرهابية والتي ال يصاحبها أفعال جرمية ذات واقع مادي 
عل��������ى النحو املش��������ار إلي��������ه في اع��������اله. إذ ان هذه الجرائ��������م- ذات الطبيعة 
املعنوية الفكرية- كجريمة االنتماء لداعش- التنظيم اإلرهابي املعروف- 
او غيره من املجاميع االرهابية تعتبر في حالة بقاء واس��������تمرار اعتناق 
املته��������م فيها للفكر اإلرهابي من الجرائم املس��������تمرة والتي يعتد بتاريخ 
القبض فيها على املتهم الذي ينسب له ارتكابها كتاريخ لهذه الجريمة 
وارتكابه��������ا. وحيث ان اضبارة الدعوى قد خلت من هذه الجريمة وانما 
تضمنت الجرائم ذات الطابع أو األثر املادي املشار إليها في أعاله والذي 
يتح��������دد تاريخها بتاريخ ارتكابها. وحيث ان املتهم فيها )خ. و. ع( كان 
بتاري��������خ ارتكابه��������ا حدثًا. فأن ه��������ذه الهيأة تجد ب��������أن اختصاص النظر 
نوعيًا فيها ينعقد ملحكمة احداث كركوك وذلك لألس��������باب املش��������ار إليها 
ف��������ي أعاله. وعليه فقد قررت هذه الهيأة تعني محكمة أحداث كركوك هي 
املحكم��������ة املختصة نوعيًا للنظر في موضوع الدعوى املش��������ار إليها في 
أع��������اله. وإعادة االضبارة إليها للس��������ير فيها على وفق املنوال املش��������روح 
ف��������ي اعاله وحس��������مها وفق أحكام األص��������ول والقانون. وإش��������عار محكمة 

جناي��������ات كركوك/ الهيأة األولى بذلك، وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادًا 
ألحكام املادة )13/أواًل/ب/2( من قانون التنظيم القضائي في 18/ربيع 

الثاني/1440ه� املواف�ق 2018/12/27م.

)3(
1393/الهيئة املوسعة الجزائية/2018

املبدأ:

ان ق��������رار محكم��������ة االس��������تئناف بصفته��������ا التمييزية برد طل��������ب التدخل 
التميي��������زي ال يمكن التصدي له من قبل ه��������ذه املحكمة وذلك لعدم جواز 
التدخ��������ل بق��������رار تدخ��������ل تمييزي اخ��������ر صادر م��������ن محكمة االس��������تئناف 

بصفتها التمييزية .

القرار:

ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة الجزائي��������ة ملحكمة التمييز 
االتحادية وجد بأن طلب التدخل التمييزي املقدم من قبل السيدة نائب 
املدع��������ي العام ام��������ام  محكمة جنح الرصافة املختص��������ة بالنظر  بقضايا 
النزاهة / وغس��������يل االموال و الجريمة االقتصادية الى هذه املحكمة قد 
انصب على قرار محكمة اس��������تئناف بغ��������داد / الكرخ االتحادية بصفتها 
التمييزي��������ة  بالعدد 137/عفو/2017 في 2017/12/20 و الذي قضى برد 
طل��������ب التدخل التمييزي بالقرار الصادر من اللجنة القضائية املختصة 
بالنظر في قضايا املحكومني و املوقوفني و قضايا النساء بالعدد 11/
نس��������اء و احداث/2017 في 2017/10/23 وذلك لعدم وجود ما يستوجب 
التدخل التمييزي ، و قرار محكمة االس��������تئناف بصفتها التمييزية برد 
طل��������ب التدخل التمييزي ال يمكن التصدي له من قبل هذه املحكمة وذلك 
لعدم جواز التدخل تمييزًا بقرار تدخل تمييزي آخر  صادر من محكمة 
االس��������تئناف بصفتها التمييزية و يكون طلب التدخل التمييزي واجب  
الرد ش��������كاًل م��������ن هذه الجهة ، و تأسيس��������ًا على ما تقدم  ق��������ررت املحكمة 
رد طل��������ب التدخل التمييزي ش��������كاًل و صدر القرار باالتف��������اق في 19/ذو 

الحجة/1439ه� املوافق 2018/8/30م.

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

■ مبنى رئاسة استئناف البصرة 

فاصل قضائي

حرك��������ة ال تنته��������ي، وس��������يل جارف لي��������س له انقط��������اع. حقوق 
تغتصب، وحريات تهدر، وضمان��������ات تنتهك، وأعداد هائلة 
م��������ن املتقاضني. درام��������ا يومية يش��������هدها القض��������اء في )دور 
عرضه( املنتشرة في مختلف أرجاء العراق. كل تلك املشكالت 
واملعض��������الت، يتوجب عل��������ى القضاة أن يج��������دوا لها الحلول، 
فيتناول��������وا األدل��������ة بالتدقي��������ق والتمحيص ف��������ي عمل ذهني 
مض��������ن محفوف باملتاعب. يرزح��������ون معه تحت وطأة ضغط 
نفس��������ي كبير. قد يضيع معه صفاء الذهن وس��������كون النفس. 
وهما حجر الزاوية في كل عمل قضائي. األمر الذي حرصت 
مع��������ه غالبية الدول، على النص ف��������ي قوانينها املنظمة لعمل 
القضاء، على مبدأ )العطلة القضائية( أو ما يسمى بالفاصل 
القضائ��������ي. بأن يتم تعطي��������ل العمل في املحاك��������م خالل فترة 
الصيف، إلتاح��������ة الفرصة للمحاكم بإعداد مراجعة ش��������املة 
لعمله��������ا، ولينعم القض��������اة فيها بقدر من الراح��������ة بعيدًا عن 
صخب املحاكم ومشاكل املتقاضني. وبعد انتهاء تلك العطلة 
تبدأ )السنة القضائية الجديدة( في أجواء احتفالية رسمية 
في تلك الدول. ففي مصر نظم قانون الس��������لطة القضائية رقم 
46 لسنة 1972 تلك العطلة من حيث مددها، وكيفية منحها. 
كم��������ا أخذت به��������ا كل من األردن وس��������وريا ولبن��������ان، وتونس 
واملغرب والجزائر، والكوي��������ت واإلمارات، وغيرها من الدول. 
وتتراوح مدة تلك اإلجازة مابني خمسة عشر يومًا في بعض 

الدول، إلى شهرين وثالثة أشهر في البعض األخر منها.
وتس��������تمر املحاكم خ��������الل العطلة القضائي��������ة بنظر الدعاوى 
املستعجلة والتي تحدد على نحو الحصر في بيان يصدره 
وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء األعلى فيها،وينظرها 
قضاة مناوب��������ون. وبعيدا عن الدخول ف��������ي تفاصيل وآليات 
منح العطلة القضائية، تبقى هذه املس��������ألة من املسائل التي 
أثارت ج��������داًل كبيرًا ف��������ي املجتمعات التي طبق��������ت فيها، على 

الرغم من رسوخها كنظام قانوني معتمد.
ولع��������ل أهم االنتق��������ادات التي قيلت فيها، أنه��������ا تتعارض مع 
فك��������رة العدالة الناج��������زة )فالعدالة فكرة تأب��������ى التعطيل(. وال 
يجوز تحت أي مسمًى كان، ومهما كانت األسباب وجيهة أن 
تتعطل مصالح الناس، أو أن تختل فكرة انتظام وسير مرفق 
القضاء. وال يخفف من حدة هذا االنتقاد،قول املناصرين بأن 
العطلة القضائية ليس��������ت عطلة باملعن��������ى املتعارف عليه، بل 
هي بمثابة )مناوبة قضائية(. بعد أن وُضعت آليات محددة 
وصارم��������ة، تضم��������ن اس��������تمرار القض��������اة املناوب��������ون في نظر 
الدع��������اوى. إذ غالب��������ًا ما يعمد القض��������اة املناوبون إلى تأجيل 
حسم تلك الدعاوى، بس��������بب عدم تمكنهم من فهمها في هذا 
الوق��������ت القصير، وبس��������بب تزام��������ن نهاية العطل��������ة القضائية 
ف��������ي تلك الدول مع الحرك��������ة القضائية فيه��������ا، وإعادة توزيع 
الدع��������اوى والقضاة. األم��������ر الذي يدعوهم لتأجيل حس��������مها 

لحني إعادة توزيعها.
وف��������ي الع��������راق ل��������م تعتمد ه��������ذه الفكرة ف��������ي قان��������ون التنظيم 
القضائي النافذ رقم 160 لس��������نة 1979، على الرغم من األخذ 
بها سابقًا في قانون السلطة القضائية امُللغى رقم 26 لسنة 
1963.إذ نصت امل��������ادة )7(منه على ذلك. وحصرتها باملحاكم 
املختصة ف��������ي )القضايا املدنية والتجارية والش��������رعية(، من 
الي��������وم األول من ش��������هر تموز، إلى الخامس عش��������ر من ش��������هر 
أيلول من كل سنة، عدا القضايا املستعجلة التي تعني ببيان 
يصدره وزير العدل آنذاك وهو ذات ما أخذ به قانون السلطة 
القضائية إلقليم كردس��������تان العراق رقم 23 لس��������نة 2007.مع 
جعل املدة من األول من شهر تموز،إلى األول من شهر أيلول.
وتظل فكرة منح القضاة عطلة قضائية، من األفكار الجديرة 
بالبح��������ث. كونها تس��������هم وإلى حد بعيد، في إع��������ادة التوازن 

النفس��������ي للقاض��������ي، ومنح��������ه فرص��������ة 
لتطوير قابلياته بعيدًا عن روتينه 
اليومي ش��������ريطة أن ال تتم املبالغة 
في م��������دة تلك اإلج��������ازة، وأن توضع 
آليات وضواب��������ط صارمة، تمنع أي 
تسويف في حس��������م الدعاوى خالل 
العطل��������ة القضائي��������ة. ألن ذل��������ك ق��������د 
يطيح في نهاية األمر بمبدأ صيانة 

وكفالة حق التقاضي للجميع. 

القاضي عامر حسن شنتة
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ت��������رد  املختلف��������ة  الدع��������اوى  م��������ن  آالف 
ش��������هريا ه��������ذه ال��������دار وتت��������وزع عل��������ى 
محاك��������م التحقيق والجن��������ح واألحوال 
الش��������خصية والب��������داءة، فيم��������ا يعم��������ل 
الجميع على حسمها في وقت سريع.
ويقول رئي��������س مجمع دار القضاء في 
مدين��������ة الص��������در القاضي غان��������م عبد 
الل��������ه زن��������اد إن "املجم��������ع القضائي في 
مدينة الصدر يتكون من محاكم عدة 
وهي الب��������داءة واألحوال الش��������خصية 
الزخ��������م  وان  والجن��������ح  والتحقي��������ق 
الحاصل يع��������ود بص��������ورة كبيرة إلى 

محكمة األحوال الش��������خصية بس��������بب 
كثاف��������ة الس��������كانية حي��������ث يص��������ل عدد 
الدع��������اوى املنظورة من قب��������ل محكمة 
األحوال الش��������خصية الى ما يقارب 15 

ألف دعوى في العام الواحد".
وأضاف زناد في مقابلة مع "القضاء" 
إن "أغلب هذه الدعاوى تتراوح مابني 
الطالق الذي يأخذ الحصة االكبر من 
بني هذه الدع��������اوى فضال عن دعاوى 
الزواج  النفقة والحضان��������ة وتصديق 
أث��������اث  ودع��������وى  الط��������الق  وتصدي��������ق 
الزوجية وكل ما يتعلق بهذه املحكمة 

حتى ان بطاقة تس��������ليم ال��������كارت عند 
تس��������ليم جهاز املوبايل تستنفد نظرا 
للزخم الكبير م��������ن املراجعني على دار 

القضاء في مدينة الصدر".
وتاب��������ع ان "هن��������اك احد عش��������ر قاضيا 
في محكم��������ة االحوال الش��������خصية من 
ضمنه��������م ق��������اض متخص��������ص بعقود 
الزواج وقاضي مختص بالقس��������امات 
الش��������رعية، فض��������ال ع��������ن ق��������اض ثالث 
املتعلق��������ة  املعام��������الت  جمي��������ع  ينظ��������ر 
واملتمثلة بحجة  الش��������رعية  بالحجج 
والوصاية  والوصية  والوالدة  الوفاة 

وحجة التخارج وغيرها من الحجج"، 
مش��������يرا ال��������ى ان "رئاس��������ة اس��������تئناف 
بغ��������داد الرصاف��������ة االتحادية وضعت 
هذا التقس��������يم النجاز ع��������دد كبير من 
املعامالت ولحسن س��������ير العمل فيما 
يتم تقسيم جميع الدعاوى على بقية 

القضاة".
لك��������ن رئي��������س مجم��������ع دار القضاء في 
مدين��������ة الصدر ب��������ني ان��������ه "بالرغم من 
الزخم الكبير إال انه ينعكس ايجابيا 
من ناحية حس��������م الدع��������اوى، إذ تصل 
نس��������بة الحس��������م غالب��������ا ال��������ى أكثر من 

تس��������عني باملئ��������ة فض��������ال ع��������ن انج��������از 
املعامالت املش��������ار اليه��������ا والتي تعود 

باإليجاب على هذه املحكمة".
ويقترح القاضي زناد "ش��������طر محكمة 
األح��������وال الش��������خصية ال��������ى محكمتني 
وتك��������ون اولى وثاني��������ة ويتم توزيعها 
عل��������ى الرقع��������ة الجغرافية وه��������و الرأي 
املطروح لكنه يحتاج الى بعض الوقت 
كونه يتعلق بالبناية املناسبة لهكذا 
محكم��������ة وان مجلس القضاء متعاون 
في هذا الجانب وهو يقدر ذلك الزخم 

كونه فوق الطاقة االستيعابية".
وع��������ن محكمة التحقي��������ق اكد أنه "على 
الرغ��������م م��������ن الدع��������اوى الكثي��������رة التي 
تنظره��������ا ه��������ذه املحكم��������ة اال ان العمل 
يس��������ير بانس��������يابية عالي��������ة بوج��������ود 
أربع��������ة قض��������اة موزع��������ة أعمالهم على 
مراك��������ز الش��������رطة"، مبين��������ا ان "العم��������ل 
بمحكمة البداءة يس��������ير بشكل منظم 
أيض��������ا بوج��������ود قاضيني اثن��������ني وان 
اغلب الدعاوى الت��������ي تنظر من قبلهم 
هي دعاوى إزالة الش��������يوع واجر املثل 
ومن��������ع املعارض��������ة والتخلي��������ة وكل ما 

يخص اختصاص هذه املحكمة".
الجغرافي  املحكم��������ة  وعن اختصاص 
اش��������ار الى أن "املناطق التي تقع ضمن 
الرقع��������ة الجغرافي��������ة لقض��������اء مدين��������ة 
الص��������در ه��������ي جمي��������ع قطاع��������ات هذه 
املنطق��������ة فض��������ال ع��������ن منطق��������ة جميلة 
وقس��������م من منطق��������ة الحبيبي��������ة وهي 
مناطق واس��������عة ذات كثافة س��������كانية 

كبيرة".
وفيما طالب رئيس مجمع دار القضاء 
ف��������ي مدين��������ة الص��������در القاض��������ي زناد 
ب�"تعزي��������ز ال��������كادر الوظيف��������ي ملعالجة 
النقص الحاصل في بعض األقسام"، 

ن��������وه ال��������ى "مس��������ألة هامة وحساس��������ة 
وه��������ي بع��������د االعتم��������اد عل��������ى الضبط 
االلكتروني الخاص )بكاتب الضبط( 
وعل��������ى الرغم م��������ن دخولهم في دورات 
على الحاس��������بة اال انهم يعاونون من 
ب��������طء كبير ألن اغلبه��������م كان يعمل في 
الضب��������ط الي��������دوي مفض��������ال ان يك��������ون 
)كات��������ب الضبط( من اختصاص علوم 
الحاس��������بات او أن ينتظ��������م في دورات 
تدريبية على الحاسوب ليتقن عملية 
الطباعة بجودة عالية وس��������ريعة ألن 
عامل السرعة مهم في نظر الدعاوى".

من جانبه أكد مدير إدارة دار القضاء 
في مدينة الصدر علي عبد الحس��������ني 
موس��������ى أن "املحكمة تس��������تقبل يوميا 
كما كبيرا م��������ن الدعاوى تقس��������م على 
جميع املحاكم، لكن الحيز االكبر يكون 
من حصة محكمة االحوال الشخصية 
إذ ينظ��������ر كل قاضي ما يقارب 30 40- 
دع��������وى في الي��������وم الواح��������د كما تصل 
عقود الزواج إلى 80 عقدا، فيما ينظر 
مكتب البحث االجتماعي من 30 - 35 

دعوى".
واضاف موس��������ى "فضال عن الدعاوى 
فان معامالت الحجج الشرعية تاخذا 
حي��������زا كبي��������را ف��������ي محكم��������ة االحوال 
الش��������خصية ملدينة الص��������در، إذ يصل 
ع��������دد حج��������ة البل��������وغ ال��������ى نح��������و 40 
حجة والوصاية الى 35 والقس��������امات 
الشرعية الى 25 قساما وحجة الوفاة 
الى 25 حجة وحجة الحجر والقيمومة 
ال��������ى 30 باالضافة ال��������ى حجج الوالدة 
والوصي��������ة والزواج م��������ن زوجة ثانية 
والوصاي��������ة املؤقت��������ة، فيم��������ا دع��������ا إلى 
"زيادة الكادر الوظيفي وخاصة كتاب 

الضبط واملبرمجني".

دار القضاء في مدينة الصدر.. مجهود خدمي هائل 
ليناسب الكثافة السكانية

قضاة ديالى يناقشون عددا من الموضوعات في جلستين لالستئناف

وعق��������دت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
ديالى االتحادية في مقرها جلس��������تي 
استئناف ترأسها رئيس االستئناف 
بحضور كافة السادة أعضاء مجلس 
االس��������تئناف واملدعي العام في ديالى، 
وق��������د خصصت الجلس��������تان ملناقش��������ة 
بعض األمور الت��������ي تخص العمل في 

هذه الرئاسة واملحاكم التابعة لها.
وح��������ث رئي��������س االس��������تئناف القاضي 
حس��������ني كاظم وس��������مي الحض��������ور من 
القض��������اة على بذل املزي��������د من الجهود 
في خدمة املسيرة القضائية من خالل 
عمله��������م املكلفني ب��������ه، وكذلك من خالل 
يش��������رفون  التي  للمحاكم  متابعته��������م 
على عملها أثن��������اء قيامهم بالزيارات 

لتلك املحاكم.
واكد وس��������مي عل��������ى "حس��������م القضايا 
املتأخ��������رة وكذل��������ك االطالع عل��������ى آلية 
العم��������ل املتبعة في املحاك��������م وخاصة 
دع��������اوى األح��������وال الش��������خصية ملا لها 
من تماس مباش��������ر مع حياة املجتمع 
وحق��������وق املواطن��������ني وخاص��������ة حجج 
القسامات والوفاة والحجز والقيمومة 
واألذن بالس��������فر وض��������رورة التأكد من 
متطلبات أنجاز تل��������ك املعامالت وفق 
القان��������ون واالنتب��������اه تحس��������با لوقوع 

التزوير".
بنس��������ب  االس��������تئناف  رئيس  وأش��������اد 
الحس��������م املتحققة في املحاكم التابعة 
لهذه الرئاس��������ة لعام 2018 واإلش��������ادة 
ب��������دور الكوادر القضائي��������ة في تحقيق 
أعلى املستويات وتحفيزهم على بذل 
املزيد من العط��������اء والجهد في خدمة 

املجتمع. 
ونوه وسمي باالنتباه الى "موضوع 
انتش��������ار ظاهرة املخدرات وتعاطيها 

والعائلة  املجتم��������ع  عل��������ى  وتأثيره��������ا 
العراقي��������ة وضرورة أن يت��������م التصدي 
لها بقوة ويجب أن يتم اتخاذ أقصى 
العقوبات بحق مرتكبيها وفق القانون 
وحث قضاة التحقيق املختصني على 
ب��������ذل الجه��������ود إلنجاز ه��������ذه القضايا 

بالسرعة والدقة الالزمتني".
بالتداول  االستئناف  وانشغل رئيس 
مع السادة رؤس��������اء الجنايات األولى 
والثانية في ديالى والذين هم أعضاء 
ف��������ي مجل��������س االس��������تئناف ع��������ن عمل 
محاكم الجنايات في ديالى واالطالع 
من خاللهم عن مستوى السادة قضاة 
محاكم التحقي��������ق في املحاكم التابعة 
للرئاس��������ة وإمكانيتهم والتأكيد على 
القضاء  العم��������ل بتوجيهات مجل��������س 
األعلى املنبثقة ع��������ن االجتماع األخير 
الحاص��������ل في مق��������ر مجل��������س القضاء 
األعلى مع الس��������ادة رؤساء الجنايات 
ف��������ي كاف��������ة محاك��������م االس��������تئناف ف��������ي 
الع��������راق ب��������أن يك��������ون تعام��������ل قاضي 
التحقيق بشكل شفاف ووفق القانون 
ووجوب أن يك��������ون ملما بكل صغيرة 
وكبي��������رة تواجه��������ه أثن��������اء ممارس��������ته 
لعمله واالهتم��������ام بتفاصيل القضية 
املعروض��������ة أمامه��������م وعل��������ى الس��������ادة 
أن  وأعضائه��������ا  الجناي��������ات  رؤس��������اء 
يقوموا بمتابع��������ة عملهم وتوجيههم 
بالشكل الصحيح الذي يخدم مسيرة 
العم��������ل التحقيق��������ي وتقدمه وإش��������عار 
رئيس االستئناف بأي مشكلة تواجه 
العم��������ل ليتم اتخاذ التدبير املناس��������ب 

بشأنها ومعالجتها أن وجدت.
وش��������دد وس��������مي على ضرورة أن "يتم 
تدوين األقوال في الحوادث الجنائية 
بش��������كل مفصل ودقيق وذكر أس��������باب 

حص��������ول الح��������وادث ودواف��������ع الجناة 
ارتكب��������ت  فيم��������ا  ملعرف��������ة  الرتكابه��������ا 
الجريم��������ة بس��������بق إص��������رار م��������ن عدمه 
وتدوي��������ن أقوال كافة أط��������راف القضية 
بش��������كل مفص��������ل وموضوعي لكش��������ف 

الجناة وتحقيق العدالة".
ووجه وسمي نواب رئيس االستئناف 

بعق��������د اجتماعات دورية مع الس��������ادة 
القض��������اة واملحققني واملوظفني وكذلك 
بالنس��������بة للس��������ادة القض��������اة األوائ��������ل 
ف��������ي املحاك��������م التابعة لهذه الرئاس��������ة 
ان يقوم��������وا بعقد اجتماع��������ات مماثلة 
وبش��������كل مس��������تمر للوقوف على نسب 
الحس��������م وم��������دى تطبي��������ق القانون من 
خالل العم��������ل واالطالع على املعوقات 
التي تواجه العمل القضائي واإلداري 
وإيج��������اد الحلول املناس��������بة لديمومة 
أو  توقف��������ه  دون  والحيلول��������ة  العم��������ل 
حدوث مشكالت في العمل ومتابعتهم 

بشكل جاد.
وخلص رئيس االستئناف الى التأكيد 
على إي��������الء األهمية الالزم��������ة لقضايا 
النزاه��������ة ويجب أن يتم التحقيق فيها 
بشكل دقيق وموضوعي ويجب ان ال 
تكون س��������ردية وض��������رورة أن تتضمن 
كاف��������ة التفاصيل الت��������ي تبني مقصرية 

الجن��������اة أن وجدوا ووج��������وب متابعة 
عمل محقق��������ي هياة النزاه��������ة من قبل 
القاضي املختص بأتب��������اع اإلجراءات 
القانونية الس��������ليمة التي تضمن حق 

الدولة من الضياع.
وافاد مراس��������ل املركز االعالمي ملجلس 
القض��������اء االعل��������ى أن "جلس��������ة أخ��������رى 
لالستئناف عقدت وناقشت مجموعة 
م��������ن املواضيع كان في مقدمتها كتاب 
وكت��������اب  ديال��������ى  محافظ��������ة  مجل��������س 
التوازن والتنمية واالغاثة  مؤسس��������ة 
املراف��������ق له، واملتضمن طلب تنس��������يب 
قاض مختص باالحوال الش��������خصية 
تحال له دعاوى التفريق بعد اكمالها 
م��������ن الباحث االجتماع��������ي وذلك للحد 
من حاالت الطالق التي ازدادت مؤخرا 
نتيجة لح��������رب العوملة الب��������اردة التي 
مزقت النس��������يج االجتماع��������ي للعائلة 
العراقي��������ة وم��������ا يتابعها م��������ن عواقب 

خطيرة.
وذك��������ر املراس��������ل ان "قض��������اة مجل��������س 
االستئناف ناقشوا هذا الطلب وتبني 
بأنه ال حاجة لتنسيب قاض مختص 
ألن هن��������اك ع��������ددا كافي��������ا م��������ن القضاة 
األح��������وال  محكم��������ة  ف��������ي  املختص��������ني 

الشخصية في بعقوبة ".
وبني رئيس االس��������تئناف أن "مشكالت 
التفري��������ق تكم��������ن ف��������ي معالجتها قبل 
وصولها للمحاكم من خالل التثقيف 
وملنظم��������ات  واالجتماع��������ي  الدين��������ي 
املجتم��������ع املدني ورج��������ال الدين الدور 
االكب��������ر في توعي��������ة وتثقيف الزوجني 
للحيلولة دون وقوع الطالق والحفاظ 
عل��������ى االس��������تقرار والتماس��������ك داخ��������ل 

العائلة".
وأضاف ان "الجلس��������ة ناقش��������ت أيضًا 
كتاب جامعة ديال��������ى حول مبادرتهم 
في مد اواصر التواصل بني الجامعة 
و محكم��������ة اس��������تئناف ديالى ملواجهة 
تواجه  الت��������ي  واملعوق��������ات  املش��������كالت 
حل��������ول  ايج��������اد  ومحاول��������ة  املحكم��������ة 
مناس��������بة له��������ا من خ��������الل التعاون مع 
وطلب��������ة  والتدريس��������يني  الباحث��������ني 
مختل��������ف  ف��������ي  العلي��������ا  الدراس��������ات 

االختصاصات".
وتم��������ت مناقش��������ة هذا الطل��������ب من قبل 
مجل��������س املحكمة واس��������تقر الراي على 
ان��������ه ال مان��������ع التع��������اون املش��������ترك بني 
املؤسس��������تني لرفع إمكانيات املوظفني 
وزي��������ادة  االس��������تئناف  محكم��������ة  ف��������ي 
قدرتهم في اسلوب املخاطبة والتعبير 
في الكت��������ب الرس��������مية باإلضافة لرفع 
الباحث��������ني االجتماعي��������ني ف��������ي العلوم 
التربوية والنفس��������ية وذل��������ك من خالل 
إلق��������اء املحاضرات من قبل األس��������اتذة 

املختصني.  
"الس��������ادة  ان  ال��������ى  مراس��������لنا  وأش��������ار 
اعضاء املجلس ناقشوا في جلستهم 
اعمال الترميم التي تشهدها املحاكم 
التابع��������ة لالس��������تئناف"، الفت��������ا إلى ان 
"الرئاس��������ة نس��������بت عددا م��������ن القضاة 
لإلشراف على س��������ير العمل ومتابعة 
انجازه ضمن الس��������قف الزمني املحدد 
ومتابعة جودة العمل بش��������كل مباشر 
النجاز األعمال بأقصر وقت وإلظهار 
املحاك��������م بصورة ممي��������زة تليق بهيبة 

القضاء ومكانته".

بغداد / عالء محمد

تقع املحكمة في اشد املناطق 
اكتظاظا في العاصمة، إذ 

تصل نسبة السكان فيها إلى 
أكثر من أربعة ماليني نسمة، 

فاإلقبال اليومي الكبير 
الذي تشهده دار القضاء 

في مدينة الصدر والدعاوى 
الواردة إليها يضعها أمام 

اختبار حقيقي النجاز هذه 
األعمال بمجهود خدمي 

هائل يبذله قضاة ومنتسبو 
هذه الدار.

■ المجمع القضائي في مدينة الصدر

11 قاضيًا لألحوال الشــخصية من أجل إجناز قضايا املواطنني

استعراض أعمال 2018.. والتشديد على مكافحة اخملدرات

ناقش قضاة ديالى عددا من املوضوعات التي تشغل دور القضاء في املحافظة 
عبر جلستني ملحكمة االستئناف عقدتا مؤخرا، ففيما استعرض القضاة نسب 

الحسم التي حققتها املحاكم العام املاضي، جرى التأكيد على أهم القضايا 
بينها مكافحة املخدرات، وكذلك قضايا األحوال الشخصية ملا لها من تماس 

مباشر في حياة املواطنني.

ديالى/ غسان مرزة وضحى كريم



 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7 ..رأي ●  4th Year  Issue (40) February 2019السنة الرابعة/ العدد )40( شباط 2019

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

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

 ون��������رى نواته وباكورة ظهوره األول في 
التحقيق��������ات القضائي��������ة الت��������ي يجريها 
اإلعالميون في موقع السلطة القضائية 
القض��������اء  صحيف��������ة  ف��������ي  وتحدي��������دًا 
تتن��������اول مواضيع  والتي  االلكتروني��������ة 
قانوني��������ة واجتماعية يتم فيها توظيف 
املعلوم��������ة القضائي��������ة بش��������كل ايجاب��������ي 
يب��������رز ثنائي��������ة )قضائي��������ة إعالمية( في 
العمل اإلعالمي وذلك باملتابعة لنشاط 
الس��������لطة القضائية بمختلف مكوناتها 
والتغطية الصحفي��������ة لعملها وتحقيق 
الغاية األساس وهي خدمة املواطن عن 
طريق نش��������ر الثقافة القانونية وتوعية 
ال��������رأي الع��������ام وتأمني ح��������ق املواطن في 
القانوني��������ة  املعلوم��������ة  إل��������ى  الوص��������ول 
والقضائي��������ة بما يعزز الثق��������ة بالقضاء 

والعدالة.
إن هذه املس��������احة الت��������ي يقدمها اإلعالم 

القضائي والتي نج��������د لها صدى كبيرا 
عن طريق النش��������ر بمواقع ومؤسس��������ات 
إعالمية كبي��������رة دون أن نبخس تجارب 
أخرى مهمة لبع��������ض الصحف العراقية 
الت��������ي  الصب��������اح  صحيف��������ة  وبخاص��������ة 
خصصت صفحة شهرية لنشاط مجلس 
القض��������اء األعلى باإلضاف��������ة الى صفحة 
تش��������ريعات قانوني��������ة وه��������ذه التج��������ارب 
بحاج��������ة الى اس��������تثمار حقيقي من قبل 
وس��������ائل اإلع��������الم املختلفة للمس��������اهمة 
في ظه��������ور صحافة قضائي��������ة مختصة 
تأخذ عل��������ى عاتقها التعامل مع القضاء 
على انه جس��������م مس��������تقل داخل منظومة 
والدس��������تورية  القانوني��������ة  املؤسس��������ات 
للدول��������ة ونش��������اطاته جدي��������رة باملتابعة 
ومن خالل إعالم موضوعي متخصص 

يعزز استقاللية القضاء وشفافيته.
 لقد لعبت الخلفي��������ة املعرفية املاضوية 

دورا كبيرا في ابتعاد اإلعالم عن ولوج 
الس��������احة القضائية وبالتالي النش��������اط 
القضائ��������ي والحص��������ول عل��������ى املعلومة 
االمر الذي انعكس ب��������دوره على قصور 
واضح في التعاطي اإلعالمي مع تجربة 
االستقالل القضائي للسلطة القضائية 
عن السلطة التنفيذية في عام 2003 وهو 
حدث مفصلي في تاريخ الدولة العراقية 
الجديدة الخارجة من مرحلة االستبداد 
والدكتاتوري��������ة باتج��������اه مرحلة الحرية 
والنظ��������ام الديمقراط��������ي وحماية حقوق 
اإلنسان والذي يش��������كل القضاء املستقل 
محورا رئيس��������يا في حمايته وتعزيزه، 
وق��������د يرد س��������ؤال هو في أذه��������ان الكثير 
م��������ن الصحافي��������ني وهو ان املؤسس��������ات 
القضائي��������ة مقفلة وصعوب��������ة الحصول 
عل��������ى املعلوم��������ة فيه��������ا كما أن سياس��������ة 
املؤسسة القضائية تجاه اإلعالم حذرة 

في أغلب األوق��������ات اضافة إلى التعاطي 
القضائي الش��������حيح مع اإلع��������الم فكيف 
يمك��������ن التعام��������ل مع القضاء ف��������ي بلورة 

صحافة قضائية متخصصة..؟ 
إن اإلجاب��������ة على ذلك هو غياب صحافة 
متخصص��������ة ف��������ي الش��������ؤون القضائي��������ة 
فالصحافي��������ون في الصح��������ف واملجالت 
العامل��������ة يعوزهم اإلمل��������ام بطبيعة عمل 
املؤسس��������ة القضائي��������ة وان التعام��������ل مع 
النش��������اط القضائي والتغطية اإلعالمية 
لنش��������اطه بحاج��������ة إل��������ى االط��������الع على 
املس��������ائل القانوني��������ة األساس��������ية بغي��������ة 
مواكبة عمله. فاإلعالم املكتوب معّرض 
 

ّ
للوقوع في أخطاء جس��������يمة السيما أن

اإلعالميني "ليسوا مطلعني بشكل كاف 
على املسائل أو املصطلحات القانونية" 
االم��������ر ال��������ذي يمنعهم م��������ن الحفاظ على 
املس��������افة النقدي��������ة الالزمة بالنس��������بة ملا 

تقوله لهم مصادره��������م القضائية وهذه 
املس��������افة النقدية مرتبطة بشكل مباشر 
بالحريات والحق��������وق وضماناتها وأي 
تعامل سلبي بالنش��������ر يضع الصحفي 
بمواجهة املس��������ؤولية القانونية اضافة 
ال��������ى ذل��������ك ان الس��������لطة القضائي��������ة له��������ا 
موق��������ع اعالم��������ي م��������ن ضم��������ن واجبات��������ه 
التعاط��������ي مع الصحاف��������ة واإلعالم ولقد 
اثبت��������ت التجربة أن التع��������اون االيجابي 
بني القض��������اء واإلعالم يخ��������دم املصلحة 
العامة ال سيما ضمان شفافية القضاء 
واستقالليته من جهة واالرتقاء بالدور 
االعالم��������ي الذي س��������يجعل ال��������راي العام 
على تماس مع طبيعة العمل القضائي 
ونوع القضايا الت��������ي ينظرها من جهة 
أخرى واهمية ذل��������ك في ضمان الحقوق 

والحريات وتحقيق العدالة
 ونس��������تطيع تلم��������س ذل��������ك م��������ن خ��������الل 

املوقف االعالمي م��������ن الرؤية القضائية 
املوضوعي��������ة في التعامل م��������ع الظواهر 
االجتماعي��������ة الس��������لبية والت��������ي تش��������كل 
س��������لوكا اجراميا يهدد ام��������ن وطمأنينة 
والنه��������وة  الدك��������ة  كجرائ��������م  املجتم��������ع 
النارية  العي��������ارات  العش��������ائرية واطالق 

مثااًل.
ان قرارات مجلس القضاء االعلى صارت 
مح��������ط أنظ��������ار ال��������رأي العام ف��������ي اآلونة 
األخيرة ملا تثيره من مواضيع اجتماعية 
وثقافية واقتصادية لها تماس مباشر 
بحياة املواطن ويتلمس خاللها اتخاذ 
إجراءات قانونية فاعلة من قبل القضاء 
على ارض الواقع مما يعزز ثقة املواطن 
بالقانون وبمؤسسات الدولة وكل ذلك 
يؤكد ض��������رورة بناء صحاف��������ة قضائية 
متخصصة تكون داعما مهما ورئيسيا 

للعملني اإلعالمي والقضائي معا.

الصحافة القضائية

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

ثمة حاجة ملران حقيقي يف امل�ساحة الد�ستورية والقانونية التي تقف عندها العالقة ما بني الإعالم والق�ساء واآليات العمل املتبادلة بينهما لظهور �سحافة ق�سائية 
خمت�سة على غرار ما يدر�ض يف كربيات معاهد الإعالم الأجنبي، فال�سحافة الق�سائية جن�ض �سحايف جديد يوؤكد على ن�ساط املوؤ�س�سة الق�سائية واحل�سول على 

املعلومة التي كفلها الد�ستور والقانون لالإعالمي مع �سمان حقوق وحريات املواطنني واأهمها �سرية التحقيق وقرينة الرباءة.

وي��������رى بع��������ض املفكرين وج��������ود فرق 
في الغايات وااله��������داف، فغاية العلم 
وهدف��������ه املنفعة واملعرف��������ة والتوصل 
الى قوانني عامة وثابتة، بينما غاية 
الفن الخل��������ق الفني للواق��������ع والبحث 
عن الجمال، وهن��������ا الفرق بينهما من 
خ��������الل النظرة واملنه��������ج فنظرة العلم 
تعتمد على الحواس اما الفن فيعتمد 
عل��������ى الح��������دس، وكذلك م��������ا يميزهما 
هو زم��������ن االنجاز والجه��������د، حيث ان 
العلم عملي��������ة بطيئة جدا تحتاج الى 
جه��������د ومثابرة بينم��������ا الفن هو وليد 
ل��������ذا يتطلب العلم  الومضة الخاطفة 
تركي��������ز وقدرات عقلي��������ة بينما الفن ال 
يتطلب حضور للوعي كونه مرتبطا 
باملوهب��������ة، فالفن رغ��������م اهميته اال ان 
العل��������م يتفوق عليه كون��������ه يعد ذروة 
الفاعلي��������ة اإلنس��������انية وس��������بب ذل��������ك 
اعتم��������اده على التراك��������م الكمي للعلم، 
لذا نجد فنان األمس ليس اقل فنا من 
فنان اليوم لكن عالم اليوم أكثر علما 

من عالم األمس.
ومن اوجه عالق��������ة العلم بالفن وحدة 
باإلنس��������انية  االرتقاء  املتمثل  الهدف 

لذا اصبح الحديث اليوم عن دور الفن 
بالعل��������م و دور العل��������م بالف��������ن، فللعلم 

فنياته وللفن علومه.
من املس��������لم ب��������ه التفريق ب��������ني )قانون 
املرافع��������ات( وبني )املرافع��������ة( فقانون 
املرافعات هو القان��������ون اإلجرائي األم 
الذي يس��������تهدي ب��������ه رج��������ال القانون، 
ام��������ا املرافع��������ة فهي الدور ال��������ذي انيط 
باملحام��������ي او ممثل االدع��������اء العام او 
اطراف الش��كوى كي يوص��لوا الف����كرة 
الت��������ي يبتغونه��������ا للقاض��������ي تمهيدا 
لتحقي��������ق غاياتهم، فأح��������كام القانون 
ونصوص��������ه واضح��������ة ال ش��������ك فيها، 
لكن املرافعة بفنها وعلمها هي محل 
الخالف واالجدر بمن يستطيع ان ينفذ 
من خاللها لتحقيق غايته وتحجيم 
قدرة خصمه وكشف اساليبه، سيما 
وان القان��������ون ال يتضم��������ن كل الح��������ق 
فالعدال��������ة الحقة ه��������ي التي تؤدي الى 
انتص��������ار الح��������ق بواس��������طة القان��������ون 
)وهذا ه��������و دور املترافع الجيد( الذي 
يقوم من خالل مكنته الفنية وقدراته 
االدبية والقانونية في اقناع القاضي 
الى االخ��������ذ بخالف الفك��������رة التي كان 

يؤمن بها ويوصل قناعته بكل جالء 
ووضوح.

فاملتراف��������ع الجي��������د ه��������و م��������ن يخاطب 
ف��������ي القاضي جان��������ب الع��������دل االلهي 
وعليه ان ال ينسى بان القاضي بشر 
ل��������ذا عليه االبتع��������اد عن كل م��������ا يثير 
او يغض��������ب بش��������ريته وان يتحس��������س 
مش��������اعره الخفية ويلتم��������س الطريق 
ملخاطب��������ة عقله وقلبه فما أجمل طلب 
التأجي��������ل م��������ن قبل املحام��������ي ان آنس 
تعب��������ا او إرهاق��������ا من القاض��������ي إبان 
مرافعت��������ه، وهذا منتهى ف��������ن املرافعة 
حي��������ث اس��������تخدم املتراف��������ع وجدان��������ه 
وأحاسيس��������ه الى جانب نص القانون 
ال��������ذي اب��������اح التأجي��������ل، وم��������ن خ��������الل 
مزاوج��������ة هذا الف��������ن مع العلم كس��������ب 
املتراف��������ع ود القاضي وأرس��������ل فكرته 
في الوقت الذي كان القاضي مستعدا 
لإلصغاء فيش��������رح وجه��������ة نظره في 
الن��������زاع القائم مس��������تغال الوقت الذي 
يثير في القاضي العوامل التي تأخذ 
ف��������ي األعماق فهي  األلباب وتس��������تقر 
هم��������زة الوصل ب��������ني الحقيق��������ة املاثلة 

والعدالة املنشودة.

القاضي عماد عبداهلل شكور

المرافعة علم وفن

يعتقد البع�ض ان العلم والفن نقي�سان ل يلتقيان، وي�ستندون يف ذلك اىل فروق عدة، بني العلم الذي يقوم على 
الرباهني العلمية والفن -الذي يعد اإنتاجا جماليا-  ويعزى هذا الفرق يف اأداة اأملعرفة، فاأداة العلم هي العقل 

وهو واحد لدى اجلميع بينما اأداة الفن هي الوجدان وهو لي�ض واحدا لدى جميع الب�سر، لذا يوؤدي العلم اىل 
و�سع النظريات و�سياغة القوانني العلمية العامة بينما يوؤدي الفن املعتمد على الوجدان اىل وجود نتاجات فنية 

مو�سع اختالف تبعا لذوق املتلقي.

كل جرمية ترتك خلفها م�ساحة من الوجع وكما هائال من احلزن.. وميكنك حت�س�ض هذا 
الوجع وذلك احلزن يف قلوب ذوي املجنى عليه يف جرائم القتل واخلطف ويف عيون من 

�سرقت اأمواله يف جرائم ال�سرقة ويف ق�سوة ال�سعور بازدراء النا�ض يف جرائم ال�سب 
والقذف وال�سرر الذي يقع على املجنى عليه اأكان نف�سيا اأم ماديا يدفعك اكنت �سحية 

للجرمية ام مراقبا لها ملطالبة املحكمة بانزال اق�سى العقوبات بحق املتهم.

 عل��������ى الجانب اآلخ��������ر للمتهم اما 
وابا تنهار قواهما الصحية حني 
القب��������ض عليه وللمته��������م زوجة ال 
تس��������تطيع دف��������ع مبلغ اس��������تئجار 
الدار وس��������تقف حائرة حني يقطع 
ع��������ن بيته��������ا التي��������ار الكهربائ��������ي 
تس��������ديد  لع��������دم  الش��������هر  نهاي��������ة 
املولدة  الكهرب��������اء لصاحب  اجور 
ابن��������اء صغ��������ار بعم��������ر  وللمته��������م 
الزهور يمش��������ون خل��������ف والدتهم 
يج��������رون  االنكس��������ار  بمنته��������ى 
خلفه��������م خطى الخيب��������ة يجوبون 
وغ��������رف  املحاك��������م  اروق��������ة  معه��������ا 
قضاة التحقيق ومراكز الش��������رطة 
ملتابع��������ة مصير ابيه��������م املتهم في 
مش��������هد تتفط��������ر معه القل��������وب أملا 
وت��������ذرف الجل��������ه الدموع حس��������رة 
وانت حني تش��������اهدهم بثياب رثة 
وأقدام حافية حتما س��������تتعاطف 
مع ابيهم وتتمن��������ى على املحكمة 
ان تخف��������ف الحك��������م عنه... مل��������اذا...
الن العقوبة التي س��������تصدر بحق 
أبيهم س��������تكون بمثاب��������ة العقوبة 
الص��������ادرة بحقهم ألنها س��������تمنع 

عنهم الرعاي��������ة االبوية وتجعلهم 
ب��������ال معي��������ل وب��������ال م��������ورد مال��������ي 
للعيش في مث��������ل هذا الزمن وهذا 
باعتق��������ادي هو األث��������ر االجتماعي 
املحاكم  الت��������ي تصدرها  للعقوبة 
هذا الحكم الذي ال يقف اثره على 
املتهم بل تمتد ابعاده االنس��������انية 
لتشمل كامل األسرة التي ينحدر 

منها املتهم وتنحدر منه.
والعواط��������ف  املصال��������ح  تقاط��������ع   
ب��������ني املته��������م والضحية ومس��������ألة 
التوفيق ب��������ني حفظ االم��������ن العام 
وردع وزجر املته��������م وبني مراعاة 
ظروفه اإلنسانية وإحداث املوازنة 
بينهما مس��������ألة غاية في التعقيد 
غالبا ما تسعى محاكم الجنايات 
والجن��������ح للتوفي��������ق بينهما عند 
اص��������دار العقوبات س��������يما املقيدة 
منها للحرية لذل��������ك تلجأ محاكم 
املوض��������وع لالس��������تناد ال��������ى مواد 
قانون العقوبات التي تنص على 
كذلك  املخففة  واالع��������ذار  الظروف 
اس��������تخدام صالحياتها في  ال��������ى 
تخفيض العقاب او وقف تنفيذه 

ح��������ني الحكم على بع��������ض املدانني 
واملجرمني.

 وربما يب��������دو الحكم غريبا وغير 
رادع ملن يحضر جلس��������ة املحاكمة 
او مل��������ن يس��������مع ع��������ن بع��������د بق��������رار 
الحك��������م وتب��������دو العقوب��������ة خفيفة 
النه ال يعلم ان املحكمة أخذت كل 
واالجتماعية  اإلنسانية  الظروف 
واالقتصادي��������ة للمتهم والضحية 
عند إصدارها العقوبة ووضعتها 
في ميزان الحكمة والتوازن الذي 
يمتلك��������ه القضاء باالس��������تناد إلى 
واليته العامة في تقدير العقوبات 
وفرضها تلك الوالية التي توجب 
ان ال تتح��������ول س��������لطة القضاء في 
الحكم الى س��������لطة انتقام وال الى 
س��������لطة متراخي��������ة ومتعاطفة مع 
املتهم وإنما يجب ان تظل سلطة 
ابوية متوازنة تسعى الى تحقيق 
العدالة ترع��������ى اطراف العالقة في 
القضية املنظورة بميزان قانوني 
إنس��������اني يجمع ب��������ني ردع املتهم 
وزج��������ره وب��������ني مراع��������اة ظروف��������ه 

العائلية واإلنسانية.

األثر االجتماعي لألحكام الجزائية
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المؤبد ألوكرانية

املركزي��������ة  الجنائي��������ة  املحكم��������ة  قض��������ت 
ف��������ي رئاس��������ة اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة 
االتحادي��������ة حكم��������ا بالس��������جن املؤبد على 
مدانة تحمل الجنس��������ية األوكرانية بسبب 

االنتماء لتنظيم داعش اإلرهابي.
وذك��������ر بيان ص��������ادر عن املرك��������ز اإلعالمي 
"املحكم��������ة  أن  األعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
الجنائي��������ة املركزية نظ��������رت قضية املدانة 
االوكرانية التي دخلت الى العراق بصورة 
غير ش��������رعية ع��������ن طريق تركيا وس��������وريا 
ومن ث��������م االس��������تقرار في مدين��������ة املوصل 
برفق��������ة زوجه��������ا اإلرهاب��������ي ال��������ذي يحمل 
الجنسية الشيشانية والذي قتل على يد 

القوات االمنية العراقية".
وأشار البيان إلى أن "الحكم جاء استنادا 
ألحكام امل��������ادة الرابعة من قانون مكافحة 
االرهاب رقم 13 لسنة 2005"، الفتا إلى أن 
"الحك��������م ابتدائي قابل للطع��������ن التمييزي 

في محكمة التمييز االتحادية".

أدوية تالفة

صدق��������ت محكم��������ة تحقي��������ق الك��������رخ التابعة 
لرئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادية 
أق��������وال متهم��������ني ع��������ن جريم��������ة خ��������زن ادوية 
منتهي��������ة الصالحية وجدت ف��������ي أماكن غير 

صالحة للخزن الصحي.
وذك��������ر مراس��������ل املرك��������ز االعالم��������ي ملجل��������س 
القضاء االعل��������ى أن"محكم��������ة تحقيق الكرخ 
صدق��������ت اعتراف��������ات متهمني بخ��������زن أدوية 
ومس��������تحضرات طبي��������ة تالف��������ة ف��������ي أماك��������ن 
غي��������ر صالحة للخزن الصح��������ي بعد القبض 
عليه��������م"، الفتا إل��������ى أن "االدوي��������ة املضبوطة 
كانت بكميات كبيرة وتحتوي على عقارات 
ال يس��������مح للصيدليات بتداولها والتعامل 

بها".
واضاف املراسل أن "املحكمة صدقت اقوالهم 
وفقا ألحكام القرار 39 لس��������نة 1994"، مشيرا 
إلى أن "محكمة التحقيق اتخذت اإلجراءات 
القانوني��������ة بحقهم لتحيله��������م على محكمة 

املوضوع لينالوا جزاءهم العادل".

متاجرون بالمخدرات

أصدرت محكمة جناي��������ات ذي قار أحكاما 
مختلفة بالسجن مع غرامات مالية قدرها 
عشرة ماليني دينار عراقي بحق متاجرين 

اثنني باملخدرات.
وذك��������ر مراس��������ل املرك��������ز االعالم��������ي ملجلس 
القضاء األعلى أن "محكمة جنايات النجف 
قضت حكما بالسجن ملدة عشرة اعوام مع 
غرامة مالية مقدارها عش��������رة ماليني دينار 
بح��������ق مدان ضبطت بداخ��������ل منزله حبوب 

مخدرة بقصد املتاجرة بها".
وأوضح املراسل أن "املحكمة نفسها نظرت 
قضية م��������دان ثان وحكمت عليه بالس��������جن 
ملدة س��������ت س��������نوات مع غرامة مالية قدرها 
عشرة ماليني دينار ضبطت بحوزته على 
459 قرص م��������ن الحبوب املخدرة للمتاجرة 

بها".
وبني أن "االحكام صدرت وفقًا ألحكام املادة 
28/اوال م��������ن قان��������ون املخ��������درات واملؤثرات 

العقلية رقم 50 لسنة 2017".

بابل / مروان الفتالوي

سّجلت محافظة بابل خمس حاالت انتحار 
خالل ش��������هر كانون األول املاضي، بحس��������ب 
إحصائي��������ة أعدته��������ا ش��������عبة اإلحص��������اء في 

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية.
وأوردت اإلحصائي��������ة التي تحصلت عليها 
"القضاء" أن "خمس��������ة أشخاص في مناطق 
مختلفة من محافظة بابل أزهقوا أرواحهم 
خالل كان��������ون األول املاض��������ي"، الفتة إلى أن 
"أس��������بابا مختلف��������ة كان��������ت وراء انتحارهم 
أبرزها الحاالت النفس��������ية التي يعانونها"، 
وتباي��������ن  "اخت��������الف  إل��������ى  أش��������ارت  فيم��������ا 

أعمارهم".
وأف��������ادت تفاصيل اإلحصائية ب��������أن "مركز 

مدينة الحلة وس��������ط املحافظة ش��������هد اثنني 
من حاالت االنتحار إحداهما لش��������ابة تبلغ 
16 عامًا أقدمت على رمي نفس��������ها في شط 
الحلة بس��������بب حالتها النفس��������ية، كما أورد 

التقرير الطبي".
وأضافت أن "الحالة الثانية في مركز مدينة 
الحلة لرجل يبلغ أربعني عاما كان قد أردى 
نفسه قتيال بواسطة طلق ناري أطلقه على 

رأسه داخل داره".
وشهدت املحافظة أيضا ثالث حاالت أخرى 
في املناطق الشمالية لها، ففيما علق رجل 
أربعيني نفسه بشجرة في ناحية املشروع، 

انتحر في ناحية السدة عجوز كهل".
وأك��������دت اإلحصائي��������ة أن "ناحية املش��������روع 
ش��������هدت حالة انتح��������ار رجل يبل��������غ أربعني 

عاما ويعاني من مرض نفسي أنهى حياته 
باالنتحار ش��������نقًا بواسطة حبل معلق على 

شجرة قرب داره".
ولفتت إلى أن "منطقتي الس��������دة واملس��������يب 
ش��������هدتا حالت��������ي انتح��������ار غريبت��������ني بع��������د 
أن أق��������دم رج��������ل كهل بعم��������ر 70 عام��������ًا على 
االنتح��������ار، فيما وجدت في قضاء املس��������يب 
جث��������ة طفل 12 عاما مربوط��������ة بحبل يتدلى 
من سقف الغرفة، ولم يورد التقرير الطبي 

سببا للوفاة".
االنتحار  ويرج��������ع متخصص��������ون ح��������االت 
إلى س��������وء األوضاع االقتصادية وصعوبة 
املعيشة، من غير أن ينسوا أن أغلب االسباب 
الت��������ي تق��������ف وراء انتحار الفتي��������ات الوضع 

االجتماعي والكبت وصرامة املجتمع.

محافظة تسجل 5 حاالت انتحار في شهر واحد! نص��������ت امل��������ادة )433( م��������ن قانون العقوب��������ات رقم 
)111( لس��������نة 1969 عل��������ى ان الق��������ذف هو إس��������ناد 
واقعة معين��������ة إلى الغير باح��������دى طرق العالنية 
من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت 

اليه او احتقاره عند أهل وطنه. 
ويعاق��������ب من قذف غيره بالحب��������س وبالغرامة او 

بإحدى هاتني العقوبتني. 
واذا وق��������ع القذف بطريق النش��������ر في الصحف او 
املطبوع��������ات او بإحدى طرق اإلع��������الم األخرى عد 

ذلك ظرفا مشددا. 
وال يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما أس��������نده 
إال إذا كان الق��������ذف موجها إل��������ى موظف او مكلف 
بخدمة عامة او إلى شخص ذي صفة نيابية عامة 
او كان يتول��������ى عمال يتعل��������ق بمصالح الجمهور 
وكان ما اسنده القاذف متصال بوظيفة املقذوف 
او عمله فإذا اقام الدليل على كل ما أسنده انتفت 

الجريمة.
أما السب فقد نصت عليه املادة )434( من قانون 

العقوبات:  ))الس��������ب من رم��������ى الغير بما يخدش 
ش��������رفه او اعتب��������اره او يج��������رح ش��������عوره وان ل��������م 

يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة. 
ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة ال تزيد على 
سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او بإحدى 

هاتني العقوبتني. 
واذا وقع الس��������ب بطريق النش��������ر ف��������ي الصحف او 
املطبوع��������ات او بإحدى طرق اإلع��������الم األخرى عد 

ذلك ظرفا مشددا.
وعقوبة إفش��������اء الس��������ر فيعاق��������ب عليها بالحبس 
مدة ال تزيد على س��������نتني وبغرام��������ة ال تزيد على 
مائتي دينار او باحدى هاتني العقوبتني كل من 
عل��������م بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة 
عمله بسر فأفش��������اه في غير األحوال املصرح بها 
قانونا او اس��������تعمله ملنفعته او منفعة ش��������خص 
آخ��������ر. ومع ذلك فال عقاب اذا اذن بافش��������اء الس��������ر 
صاحب الش��������أن فيه او كان إفشاء السر مقصودا 
به اإلخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها.

القذف والسب وإفشاء السر
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ه��������و الدكت��������ور ) صال��������ح عب��������د ال��������رزاق صال��������ح 
محس��������وب( ولد ف��������ي بغداد عام 1919من اس��������رة 
قديمة معروف��������ة في األعظمي��������ة يرجع أصولها 
الى عش��������يرة العبيد ولها صلة قربى مع جميع 

أسر األعظمية القديمة.
حص��������ل عل��������ى بكالوري��������وس ف��������ي القان��������ون من 
كلية الحقوق س��������نة 1941 وعل��������ى الدكتوراه في 
القان��������ون من جامع��������ة جنيف في سويس��������را ثم 
ع��������ني في وظائف قضائي��������ة عديدة منها قاضي 
محكمة ب��������داءة عنه س��������نة 1945 وف��������ي محكمة 
ب��������داءة النجف ع��������ام 1946 وعضوا ف��������ي ديوان 
التدوين القانوني عام 1954 ثم مفتش��������ا عدليا 
عام 1958 ثم نائبا لرئيس محكمة التمييز عام 
1977 وأحي��������ل على التقاعد ع��������ام 1982 لبلوغه 
الس��������ن القانونية ثم انت��������دب للعمل في املجلس 
الوطني بصفة مش��������اور قانون��������ي من عام 1984 

حتى عام 1994.
من مؤلفاته املطبوعة مؤلف بالفرنسية بعنوان 
) مدى التزام القاضي بالنص القانوني( وطبع 
ونش���������������������ر ف��������ي باري��������س ع��������ام 1952 ول��������ه كتاب 
)التفس��������ير والقياس في النص��������وص العقابية( 
طب��������ع عام 1954 وكت��������اب )الخبرة النفس��������ية في 

مجال املحاكمة الجزائي��������ة( طبع عام 1993 وله 
دراس��������ات وأبح��������اث نش��������رت في مجل��������ة القضاء 

العراقية وفي دوريات أخرى.
ش��������ارك في مؤتم��������رات قانونية منه��������ا )مؤتمر 
ميالنو بايطاليا ملكافح���ة الجريمة(  عام 1956 
و)مؤتمر األمم املتحدة الس��������ادس ملنع الجريمة 

في فنزويال( عام 1980.
ويع��������رف عن��������ه انه ش��������ارك مع الدكتور محس��������ن 
ش��������فيق من جامعة القاهرة في وضع نصوص 
قانون التجارة العراقي الس��������ابق رقم 149 لسنة 

.1970
وفي حقل ابتكاراته صناعة الساعة املائية على 
غرار ساعة املدرسة املستنصرية القديمة وهي 
تشتغل بفعل الطاقة املائية ونال عليها جائزة 
اولى في مس��������ابقة علمية عام 1972واس��������هم في 
تصليح وادامة س��������اعة جامع األمام األعظم في 
األعظمية ونوه به ناجي جواد الس��������اعاتي في 

كتابه قصة الوقت.
حاضر في املعهد القضائي واشرف على الكثير 
من بح��������وث الترقية للقضاة وللمدعني العامني 
ورسائل طلبة املاجس��������تير والدكتوراه وشارك 

في مناقشة بعضها.

قضاة عراقيون

القاضي صالح محسوب

كتاب قضائي

تناول الكاتب موضوع االلتزام 
الدول��������ي بحماي��������ة املن��������اخ على 
فصل��������ني كل منها يش��������مل على 
ع��������دد م��������ن املباح��������ث ، حيث بدأ 
الكت��������اب بالفصل  بعد مقدم��������ة 

التمهي��������دي الذي تطرق فيه الى 
مفهوم البيئة وتغير املناخ من 
خالل دراس��������ة التعريف بالبيئة 
واملن��������اخ وعالق��������ة حماية املناخ 
بحقوق اإلنسان واالمن والسلم 

الدولي��������ني ، حيث ع��������رج الكاتب 
عل��������ى أن مفه��������وم البيئة وتغير 
املناخ تعتبر من املسائل املهمة 
في عصرنا الحالي خاصة وان 
االحترار العاملي بات اليوم في 
مقدم��������ة العوامل املس��������اهمة في 
اكثر  لوفاة  العاملي��������ة  الحصيلة 
من ) 140000 ( ش��������خص اضافة 
الى معدالت الوفاة العادية منذ 

عام 2004 .  
اما الفصل االول فبحث الكاتب 
فيه االساس القانوني لاللتزام 
الدول��������ي بحماية املن��������اخ حيث 
انقس��������م الى مبحثني رئيس��������ني 

ف��������االول كان عن تط��������ور قواعد 
الحماية الدولية التفاقية االمم 
املتح��������دة االطارية بش��������أن تغير 
املناخ لسنة 1992 وبروتوكول 
))كيوت��������و(( لس��������نة 1997، أم��������ا 
موض��������وع االلتزام��������ات العام��������ة 
لل��������دول ف��������ي اتفاقيت��������ي تغي��������ر 
املن��������اخ وبروتوك��������ول كيتو فقد 
الكات��������ب في املبحث  خصصها 

الثاني من الفصل. 
فيما تن��������اول الكاتب في الفصل 
الثاني منه املس��������ؤولية الدولية 
عن األض��������رار الناجمة عن تغير 
الدولي��������ة  فاملس��������ؤولية  املن��������اخ 

تنتج ع��������ن اخالل الدول��������ة التي 
على  كامل��������ة  بس��������يادة  تتمت��������ع 
ارضه��������ا باعتبار أن الدول التي 
تكون ناقصة السيادة ال تسأل 

عن األضرار التي تنجم عنها. 
واختتم الكات��������ب مؤلفه بوضع 
وتوصي��������ات  نتائ��������ج  ع��������دة 
اب��������رز م��������ا ج��������اء ف��������ي توصياته 
إج��������راءات  اتخ��������اذ  ض��������رورة 
منسقة وس��������ريعة وعلى جميع 
املستويات الدولية واملحلية او 
التجارية  علة مستوى األعمال 
واملالي��������ة والتنموية للمحافظة 

على االحترار.

االلتزام الدولي بحماية المناخ

 ■ غالف 

الكتاب

صدر عن منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت كتاب 
املحام��������ي أنمار صالح عبد الرحم��������ن الحديثي بعنوان 

)االلتزام الدولي بحماية املناخ(. 
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قلم القاضي

ف��������ي الوق��������ت الذي يفرض املش��������رع قي��������ودا وواجب��������ات بحق 
املوظف، لغرض الحفاظ على مس��������ؤوليته اإلدارية وضمان 
ع��������دم تجاوزه على امل��������ال العام الذي يقع ف��������ي يده، يضع له 
مجموعة م��������ن األحكام الت��������ي تحميه من التج��������اوزات التي 
يمكن ان تناله نتيجة احتكاكه باألفراد أثناء تأديته أعمال 

وظيفته.
 ومن أهم أشكال الحماية القانونية للموظف، هو تحصينه 
من املطالبة العشائرية جراء تطبيقه القانون او اي عمل من 
اعمال وظيفته، وهذه الحماية نص عليها قرار مجلس قيادة 
الثورة املنحل رقم 24 لسنة 1997 الذي عاقب بالحبس مدة 
ال تقل عن ثالث س��������نوات، كل من ادعى بمطالبة عش��������ائرية 
ض��������د من قام بفعل تنفي��������ذا لقانون او ألمر ص��������ادر إليه من 
جه��������ة أعلى. نالحظ ان هذا القرار، ش��������مل بحمايته املوظف، 
ح��������ني يطبق نص��������ا قانونيا، او امرا اداريا، ص��������ادرا اليه من 
جه��������ة اعلى منه، وهو نوع من انواع التوس��������ع في الحماية، 
حيث تتم من خالله اس��������تفادة اكبر عدد من املوظفني الذين 
ينفذون ما يطلبه رؤساؤهم في العمل، او املوظفني املكلفني 
بتطبيق القانون، من خالل تنفيذ قرارات املحاكم املختصة. 
كما نالحظ ان هذا القرار، ال يشمل حماية املوظف او املكلف 
بخدمة عامة فقط، بل يش��������مل اي ش��������خص حتى لو لم يكن 
ضمن املالك الدائم او املؤقت، لكنه قام بتنفيذ أمر صادر من 
جهة اعلى منه، بش��������رط ان تكون الغاية من فعله للمصلحة 
العامة. ان هذا القرار، جاء ليس��������د ثغ��������رة قانونية، كان ينفذ 
من خاللها بعض االفراد مستغلني عدم وجود نص قانوني 

صريح يعالج هذه الظاهرة االجتماعية. 
ورغم ان امل��������ادة 229 من قانون العقوبات، عاقبت بالحبس 
م��������دة ال تزيد على س��������نتني او بغرامة ال تزي��������د على مليون 
دين��������ار كل من اه��������ان او هدد موظفا او اي ش��������خص مكلف 
بخدم��������ة عام��������ة او مجلس��������ا او هيأة رس��������مية اثن��������اء تأدية 
واجباتهم او بس��������بب ذل��������ك. وكذلك امل��������ادة 230 التي نصت 
على فرض عقوبة الحبس مدة ال تزيد على ثالث س��������نوات 
او غرام��������ة ال تزيد عل��������ى مليون دينار كل م��������ن اعتدى على 
موظ��������ف او اي ش��������خص مكلف بخدمة عام��������ة او مجلس او 
هيأة رس��������مية... ورغم وجود هاتني املادتني، اال ان املش��������رع 
وقته��������ا، ادرك ضرورة منح التهديد باملطالبة العش��������ائرية، 
خصوصية، من خالل وضع تشريع عقابي خاص، يضاف 
ال��������ى النصوص التي تضمنه��������ا قانون العقوب��������ات، لتكون 
رادعة، لكل من يس��������عى الى تحجيم عمل املوظف، من خالل 
اشهار سالح العشائرية. وقد سعت السلطة القضائية من 
خالل القرارات التي ص��������درت مؤخرا، الى الحد من خطورة 
الظواهر الدخيلة على العشائر العراقية، من خالل محاربة 

تل��������ك الظواهر، والح��������د منها، من 
العقابية  النصوص  خالل تفعيل 
التي تعالج تلك الظواهر، وهو ما 
فعلته محكمة استئناف ميسان، 
ح��������ني قام��������ت بتفعيل الق��������رار 124 
لس��������نة 1997، للحد م��������ن النزاعات 
تس��������عى  م��������ا  وه��������و  العش��������ائرية، 
جميع املحاكم التي تطبيقه، ملنح 
املوظف او املكل��������ف بخدمة عامة، 

اكبر قدر من الحماية القانونية.

الحماية القانونية للموظف
وردت تعريف��������ات كثيرة للتعس��������ف في اس��������تعمال الحق لكن 
التعري��������ف األكثر وضوحا ه��������و )كل اس��������تعمال للحق بنية 
الضرر بالغي��������ر دون أن يكون لصاح��������ب الحق مصلحة في 

ذلك(. 
واملش��������رع العراقي هو على غرار اغلب التش��������ريعات العربية 
لم يعِط تعريفا لنظرية التعس��������ف في استعمال الحق وإنما 
فقط اورد الحاالت التي يعتبر الش��������خص فيها متعسفا في 
استمعال حقه حيث وجد املشرع انه من الضروري ان يضع 
ح��������دا الس��������تعمال الحق من قب��������ل صاحبه بم��������ا اليؤثر على 
حقوق االخرين والبد ان ال يكون استعمال ذلك الحق الغاية 
منه االضرار باالخرين وان ال تكون املصلحة التي يقصدها 
صاحب الحق قليلة االهمية بالنس��������بة للضرر الذي يسببه 
استعمال الحق لالخرين وان اليكون استعمال الحق هادفا 
الى غايات غير مش��������روعة وهذا ما اشار اليه القانون املدني 

العراقي املرقم 40 لسنة 1951 في املواد 6و7 منه.
 ان معيار التعسف في استعمال الحق، إما أن يكون معيارا 
ش��������خصيا او معيارا موضوعيا، فاملعيار الشخصي عندما 
يكون الش��������خص متعس��������فا إذا قصد اإلض��������رار بالغير، كمن 
يبني في ملكه ويقصد حجب النور عن جاره دون أن تتحقق 
له من ذلك أية فائدة، فالقانون ال يحمي ش��������خصا قصد من 
فعله مجرد اإلض��������رار بالغير.. اما املعي��������ار املوضوعي ففي 
هذه الحالة يعتبر الش��������خص متعس��������فا حت��������ى ولو كانت له 
مصلحة في اس��������تعمال حقه على وجه معني، وذلك بالنظر 
إلى أن هذه املصلحة ال تتناس��������ب م��������ع الضرر الذي يصيب 
الغير، إذ تكون الفائدة قليلة بالنس��������بة للضرر. كمن يغرس 
أشجارا عالية لتوفر نوع من الرطوبة، ويحجب بذلك النور 
عن جاره، ويمنعه من اس��������تعمال ش��������رفته استعماال مألوفا 
ان جزاء التعسف في استعمال الحق قد يكون جزاء وقائيا 
وذلك إذ ظهر التعس��������ف في استعمال الحق بصفة واضحة 
قب��������ل تمام��������ه، فيمك��������ن منع صاح��������ب الحق من االس��������تعمال 

التعسفي. 
أما في حالة حدوث التعسف فعال فإنه يحكم على املتعسف 
بالتعوي��������ض لصال��������ح املضرور كما ق��������د يلزم كذل��������ك بإزالة 
الض��������رر ذات��������ه كلما كان ذل��������ك ممكنا. ومن ثم فان التعس��������ف 
في اس��������تعمال الحق يعتبر تطبيقا من تطبيقات املسؤولية 

التقصيرية وخاضعا لرقابة القانون. 
وال يقتصر التعسف في استعمال الحق على املسائل املدنية 
وانم��������ا يتعدى ذل��������ك الى كثير من الجوان��������ب االخرى ومنها 
مس��������ائل االحوال الش��������خصية في مثال على ذلك اس��������تعمال 
الرج��������ل حقه ف��������ي الطالق بدون أس��������باب معقول��������ة ما يلحق 
الضرر باملرأة فيكون متعسفا في استعماله حقه فيناقض 

بذل��������ك الحكمة من تش��������ريع الطالق 
وكذلك الحال في الوصية حيث قيد 
املش��������رع االيصاء بم��������ا ال يزيد على 
الثل��������ث رغ��������م ان املوصي يس��������تعمل 
حقه املشروع حتى اليكون متعسفا 
باس��������تعمال حق��������ه بني��������ة االض��������رار 
ببقي��������ة الورث��������ة. ويمكن الق��������ول بان 
اس��������تعمال الحق هو وظيفة يقررها 
القان��������ون للح��������ق ويحميها بش��������رط 

عدم اإلضرار بالغير.

التعسف في استعمال الحق

بينهم عجوز يبلغ سبعني عاما وطفل بعمر 12 ربيعا


