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بغداد/ إيناس جبار
"

تحتف��������ل القاضي��������ات العراقيات هذا الع��������ام بعيد املرأة 
تح��������ت مظلة رابطة القاضي��������ات العراقية التي  أعلن عن 

تأسيسها مؤخرًا وسط ترحيب كبير. 
وأول��������ى القضاء العراقي أهمية للمرأة كنواة أساس��������ية 
ف��������ي املجتمع والس��������يما املرأة القاضية كونها  ش��������ريكا 
لزميلها الرجل القاضي في إصدار القرارات القضائية 
املهم��������ة وإرس��������اء العدال��������ة والقانون  لذل��������ك فتح رئيس 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى الباب أم��������ام إنش��������اء رابطة 

تختص بالقاضيات العراقيات  لها أهداف وطموحات 
وكان لصحيفة القضاء حديث مع أول رئيسة منتخبة 

لها.  
القاضي��������ة اله��������ام فخ��������ري ص��������ادق أول رئي��������س لرابطة 
القاضي��������ات العراقي��������ة تق��������ول "ال يخف��������ى أن العراق  من 
البلدان التي اس��������تطاعت أن تمكن املرأة من ولوج سلك 
القض��������اء ف��������ي وقت مبك��������ر خالف��������ا للعديد  م��������ن البلدان 
حيث تخ��������رج أول دورة للقاضيات النس��������اء من املعهد 
القضائي عام 1979 وتعينهم  في املؤسس��������ة القضائية 

وممارستهم العمل القضائي في مختلف املجاالت". 

  وع��������ن طبيع��������ة تميز تجرب��������ة العمل القضائ��������ي للمرأة 
العراقي��������ة عن نظيرته��������ا العربيات أف��������ادت فخري  بأن 
"القاضية العراقية تمكنت من ممارسة العمل القضائي 
وبشكل منفتح في مختلف املجاالت  سواء في الجانب 
الجزائي أو املدني أو التجاري أو األحوال الش��������خصية 
خالف��������ا لبعض الدول  العربية الت��������ي تمارس التضييق 
على املرأة في ممارستها العمل القضائي وحصره في 
بعض  الجوانب دون األخرى منها عدم السماح للمرأة 

بالنظر في دعاوى األحوال الشخصية وغيرها". 
  وعن رغب��������ة املرأة بالعمل كمدعية عامة أجابت فخري 

أن "الواق��������ع العمل��������ي ال يوج��������د فيه هك��������ذا  تصنيف في 
عمل املرأة القاضية حني مارس��������ت العمل القضائي في 
مختل��������ف املجاالت، كم��������ا أن  تحديد مواق��������ع العمل يتم 
وفق الحاجة ومقتضيات املصلحة العامة، ولم نلمس 
هذا التوجه لدى  الزميالت باالتجاه للعمل في االدعاء 
العام حصرا وإنما نجد املرأة القاضية تقدم أفضل ما 
لديها  في أي مجال توضع فيه سواء كان جهاز االدعاء 

العام أو العمل كقاضية". 
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مجلس القضاء األعلى يمنح الضوء لتأسيس أول رابطة للقاضيات

القاضي عبد الستار بيرقدار

اإلفتتاحية

بغداد/ سيف محمد  

يمث��������ل أربع��������ة عش��������ر إرهابيا فرنس��������يا 
انتم��������وا لتنظي��������م داعش أم��������ام القضاء 
تس��������لمهم  الع��������راق  م��������ن س��������وريا، جرت 
معه��������م تحقيق��������ات وإج��������راءات اتخذت 
بحقهم من قب��������ل محكمة  تحقيق  الكرخ 
املختصة بقضايا اإلرهاب،  احدهم كان 
جندي��������ا في الجيش الفرنس��������ي خدم في 

 أفغانستان عام 2009. 
اإلرهابي��������ون الذين يحملون الجنس��������ية 
 الفرنس��������ية وبعضهم من أصول عربية، 
تلقوا  التدريبات العس��������كرية والشرعية 
في س��������وريا عند  انخراطهم في صفوف 

التنظيم،  بحسب اعترافاتهم. 
وتسلمت السلطات العراقية اإلرهابيني 
من سوريا بعد متابعة وجهود من قبل 

جه��������از  املخاب��������رات  الوطن��������ي العراقي و 
قاضي التحقيق املختص بنظر قضايا 

الجهاز  . 
وتس��������تعرض  "القض��������اء" البع��������ض م��������ن 
مرحل��������ة  خ��������الل  املتهم��������ني  اعتراف��������ات 
انتمائه��������م  التحقي��������ق  ح��������ول  كيفي��������ة 
وانتقالهم من فرنس��������ا الى سوريا ومن 
ث��������م الع��������راق وتلقيه��������م دورات  تدريبية 
 عسكرية وشرعية واألماكن التي شغلها 

اإلرهابيون في صفوف التنظيم. 
وي��������روي أح��������د املتهمني وهو فرنس��������ي 
مع��������رض  ف��������ي  والجنس��������ية  األص��������ل 
 اعترافاته امام  قاضي التحقيق انه كان 
يعمل سائق شاحنة في إحدى شركات 
 التنظيف في فرنس��������ا  مقيمًا في مدينة 
فيجاك التي تقع جنوب فرنس��������ا قبل أن 
يسافر إلى  مصر لدراسة اللغة  العربية 

مس��������تمرا بهذا اإليفاد بفترات متقطعة 
حتى  العام 2013. 

ويقول اإلرهابي ال��������ذي يبلغ من العمر 
33 عام��������ا "تعرفت على اح��������د األصدقاء 
هناك  خالل الدراس��������ة ف��������ي مصر بمركز 
 للدراس��������ات ف��������ي القاه��������رة وكان ي��������روم 
الذهاب الى  س��������وريا للقتال هناك وبدأ 
بإقناعي  وع��������رض علّي مقاطع مصورة 
للقت��������ال هن��������اك حت��������ى  تول��������دت القناعة 

لدي". 
 وأضاف "س��������افرت من مصر الى فرنسا 
بقي��������ت لفت��������رة م��������ن الزمن م��������ع عائلتي 
املكونة  من امي  واب��������ي وزوجتي واخي 
الذي��������ن انخرطوا في صف��������وف التنظيم 
في وقت الحق،  ثم س��������افرت  من باريس 
إلى اسطنبول ومن ثم دخلت األراضي 

السورية بصورة غير  شرعية". 

س��������رايا  بكتيبة  "التحق��������ت  ويس��������تطرد 
الدع��������وة والقت��������ال ع��������ام 2013 التابع��������ة 
كمترج��������م  لجبه��������ة  النص��������رة  وعمل��������ت 
للمقاتل��������ني  العربي��������ة  للغ��������ة  وم��������درس 
األجانب ومن ث��������م التحقت في  صفوف 
 التنظي��������م بعد اعالن دولة الخالفة فيما 
كنت قد دخلت دورة شرعية وعسكرية 
 وعملت  ف��������ي والية حم��������ص حتى العام 

 ."2015
كتيب��������ة  ال��������ى  "انتقل��������ت  املته��������م  وزاد 
تس��������مى أنور العولقي وعملت كمقاتل 
وتعرض��������ت  لإلصابة  اثن��������اء املعارك في 
منطق��������ة البط��������ن ومن ث��������م انتقل��������ت الى 
العراق وتحديدًا مدينة  املوصل  وعملت 
ف��������ي صفوف التنظيم هن��������اك"، مبينًا ان 
"عائلتي واملكون��������ة من امي  وابي واخي 
 وزوجتي التحق��������وا فيما بعد بصفوف 

التنظي��������م وانتقلوا الى س��������وريا ليقتل 
 والدي في مدين��������ة  الرقة وجرى القبض 

على أخي وزوجتي ووالدتي". 
ويكش��������ف إرهابي آخر كيفي��������ة انتمائه 
للتنظيم االرهابي بع��������د أن كان جنديًا 
في  جيش  بالده وهو فرنسي ذو أصول 
تونس��������ية ويبل��������غ م��������ن العم��������ر 37 عامًا 
 ويقيم في مدينة  تولوز جنوب فرنسا. 

ف��������ي فرنس��������ا وأكمل��������ت  يق��������ول "ول��������دت 
الدراس��������ة األولية هناك ومن ثم التحقت 
ف��������ي  صف��������وف  الجي��������ش الفرنس��������ي عام 
2000 واس��������تمررت ف��������ي العم��������ل ملدة 10 
س��������نوات وخاللها  كلف��������ت  بالذهاب إلى 
أفغانس��������تان ع��������ام 2009 لتأدية واجبي 

في صفوف الجيش  الفرنسي  هناك". 
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أربعة عشر فرنسيا من عناصر داعش أمام القضاء العراقي 

بغداد / ضحى كريم  

نالت قضي��������ة دور إيواء املش��������ردين في بغداد 
م��������ن االهتم��������ام  الع��������راق حي��������زا  ومحافظ��������ات 
اإلعالم��������ي بعد حادث��������ة حريق  دار املش��������ردات 
ف��������ي االعظمية الذي تس��������بب بمصرع عدد من 
النس��������اء، ما يدعو إلى بحث قضية املش��������ردين 

 ومعالجات القانون العراقي لهذه الشريحة. 
إلي��������واء  دارا  بغ��������داد  العاصم��������ة  وتحت��������وي 
املش��������ردات اإلناث في األعظمي��������ة، ودارا أخرى 
إليواء املش��������ردين  األحداث الذكور في الكرادة، 
وترتب��������ط هذه ال��������دور إداري��������ا ب��������وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية التي قامت  مؤخرًا بنقل 
اإلناث والذكور ودمجهم ف��������ي دار واحدة هي 

)الدار اآلمن( في الصليخ التي س��������جلت عليها 
 مالحظات كضعف اإلش��������راف وفقر إمكاناتها 
م��������ن حي��������ث التأثي��������ث والجاهزية الس��������تقبال 

املشردين. 
وتعتمد الدار اآلمن عل��������ى التبرعات والهبات 
الش��������خصية الت��������ي يبادر به��������ا مواطنون دون 
وج��������ود دعم مالي من  الدول��������ة، ما دعا محكمة 

أح��������داث بغ��������داد إلى مفاتح��������ة نياب��������ة االدعاء 
والش��������ؤون  العم��������ل  وزارة  ومفتش��������ية  الع��������ام 
داري  تأهي��������ل  إع��������ادة  لغ��������رض   االجتماعي��������ة 
املش��������ردات واملش��������ردين في األعظمية والكرادة 
الس��������ابق كونهما  مستوفيني للشروط األمنية 

والخدمات األخرى. 
التفاصيل ص 3 

المشردون.. خدمات ضعيفة وتشريعات قاصرة
بغداد/ عالء محمد

أف��������رد مجلس القض��������اء األعل��������ى قاضيا 
خاص��������ا في محكم��������ة تحقي��������ق الرصافة 
ملتابع��������ة الدعاوى الت��������ي ترد  ضد بعض 
منتس��������بي الداخلية ليقطع الطريق أمام 
أي حال��������ة ابت��������زاز يمارس��������ها أصح��������اب 

النفوس  الضعيفة ضد املواطنني. 
وتنظر محكمة تحقيق الرصافة التابعة 
بغ��������داد  اس��������تئناف  محكم��������ة  لرئاس��������ة 
الرصافة االتحادية الش��������كاوى  التي ترد 
من قبل دائرة املفتش العام ومديرية امن 
األفراد التابعتني ل��������وزارة الداخلية بعد 
تلقيها  الكثير من الش��������كاوى التي يكون 
أطرافه��������ا )املدعي وه��������و املواطن املدني( 
والطرف الثاني يكون احد  منتس��������بي أو 

ضباط هذه الوزارة. 

ويق��������ول قاض��������ي أول محكم��������ة تحقي��������ق 
الرصافة بش��������ار محمد املختص بالنظر 
في قضايا مكتب املفتش  العام ومديرية 
ام��������ن األفراد إن "مجل��������س القضاء األعلى 
خصص ه��������ذه املحكم��������ة لنظ��������ر دعاوى 
دائ��������رة  املفت��������ش الع��������ام ومديري��������ة ام��������ن 
الداخلي��������ة  ل��������وزارة  التابعت��������ني  األف��������راد 
وتنظ��������ر بالدع��������اوى التي تق��������دم من قبل 
 ه��������ذه املكاتب كونه��������ا تع��������رض أوراقها 
التحقيقية على املحكمة لوجود فس��������اد 
إداري أو عملي��������ة ابت��������زاز  تحص��������ل ألحد 
املواطنني أثناء مراجعتهم لدوائر الدولة 
م��������ن قبل املنتس��������بني او الضباط"، مبينا 
أن   "هات��������ني الدائرت��������ني هما م��������ن الدوائر 

الرقابية التابعة إلى وزارة الداخلية". 
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بغداد/ زيد األعرجي

أضحت التج��������اوزات على العق��������ارات العائدة 
للدولة خطرا يه��������ّدد توفير الخدمات والبنى 
التحتي��������ة للعاصم��������ة بغ��������داد  ويزي��������د املدينة 
اكتظاظ��������ا وفوضوية، لكن جه��������ودا قضائية 
ساهمت في إزالة اغلبها السيما التجاوزات 
الحاصلة  على األراض��������ي والعقارات الواقعة 

داخل الحدود اإلدارية ألمانة بغداد. 
ووج��������ه مجل��������س القض��������اء األعل��������ى محكم��������ة 
التحقيق املركزية باإلش��������راف والتحقيق في 
ملف إزال��������ة التجاوزات ف��������ي  العاصمة، وبعد 
مدة وجي��������زة وبالتعاون مع مديرية ش��������رطة 
أمانة بغداد جرى رفع عدد كبير منها، وصل 
 ألكثر من "300" تجاوز خالل عام 2018 إضافة 
إلى عدد كبير من األكشاك واملحال التجارية 
املتجول��������ني  الباع��������ة  واألس��������واق  وتجمع��������ات 

املتجاوزين، بحسب القاضي حسني عالء. 
ويرى حس��������ني عالء قاضي محكمة التحقيق 
املركزية املختص بنظر قضايا مديرية شرطة 
أمانة بغداد الذي  أوكل��������ت له مهمة النظر في 

هذه القضايا أن "عجزا تشريعيا شاب قانون 
إدارة البلديات رقم )165( لسنة   1964 وقانون 
واردات البلدي��������ات رق��������م )130( لس��������نة 1963، 
فالقانون��������ان ال يواكب��������ان التط��������ور والزي��������ادة 
الس��������كانية  الحاصل��������ة في البالد الس��������يما في 
العاصمة".  وقال القاضي عالء في مقابلة مع 
"القضاء" إن "التجاوزات على املناطق الواقعة 
داخ��������ل الحدود اإلدارية  ألمان��������ة بغداد ال تزال 
اال بقرار قضائ��������ي، وال يصدر األخير اال بعد 
إكمال إجراءات عدة تضمن سالمة  التحقيق 

والتأكد من وقوع التجاوز". 
وع��������ن تل��������ك اإلج��������راءات أض��������اف أن "املحكمة 
تص��������در أمرا قضائيا يتضمن تش��������كيل لجنة 
مركزية برئاس��������ة أم��������ني  بغداد او م��������ن ينوب 
عنه وعضوية ع��������دد من املوظفني املختصني، 
واثب��������ات عائدي��������ة العقار إل��������ى أمان��������ة بغداد 
 وإكم��������ال الكش��������ف واملخطط من قب��������ل ضابط 
التحقي��������ق واملس��������اح ومدير التج��������اوزات في 
البلدية املختصة وتأييدهم  بوجود التجاوز 

بكافة تفاصيله". 
التفاصيل ص 2 

القضاء يقطع طريق االبتزاز 
في مواقف الشرطة  

جهود قضائية تزيل مئات التجاوزات 
العقارية في العاصمة

556
سارق يشحذ سكينه بعنق حارس ليلي 

من أجل "قاصة"
حتقيق املوصل األيسر تصدق اعرتافات 

عامل كهرباء يتاجر بالزئبق األحمر
استئناف الكرخ حتسم نسبا عالية يف 

أربعة أشهر

ُكتاب العدد

القاضي علي كمال
حرية التعبري

بابل / مروان الفتالوي

أج��������رى رئيس محكمة اس��������تئناف بابل االتحادية 
ج��������زاء  قض��������اة  برفق��������ة  جاب��������ر  حي��������در  القاض��������ي 
 متخصصني بمكافحة اإلرهاب زيارة إلى مديرية 
اس��������تخبارات ومكافح��������ة اإلرهاب ف��������ي  املحافظة، 
به��������دف االط��������الع عل��������ى مجري��������ات التحقي��������ق في 

الدع��������اوى اإلرهابية وس��������المة  اإلج��������راءات.  وقال 
القاض��������ي حيد جابر في حديث إل��������ى "القضاء" أن 
"أع��������داد املوقوف��������ني بلغ 152  بحس��������ب اإلحصائية 
املتوفرة في املديرية، وأن ع��������ددا منهم أحيل على 

محكمة  الجنايات". 
وأضاف رئيس االس��������تئناف "اطلعن��������ا على أوامر 
القبض الصادرة والت��������ي وصل عددها  في الوقت 

الحاض��������ر ال��������ى 2000 مذكرة"، الفتا إل��������ى أن "مدير 
االس��������تخبارات ب��������ني أن  جميع املتهم��������ني في هذه 
املذكرات من خارج املحافظ��������ة، وأكثرهم في إقليم 
كردس��������تان  والجه��������ود مبذولة ملفاتح��������ة الجهات 

املختصة لتنفيذ هذه املذكرات". 
وبش��������أن طلبات املواجهة لبع��������ض ذوي املوقوفني 
مّمن طرحوا موضوع طول فترة  موقوفية ذويهم، 

أف��������اد القاض��������ي حيدر جاب��������ر بأن "الس��������ادة قضاة 
التحقيق بينوا ان بعض  املتهمني مطلوبون بعدد 
من الدع��������اوى اإلرهابية ويتم التركيز على بعض 
الدع��������اوى  وتتم إحالته��������م على الجناي��������ات وبعد 
ذلك تقدم دعاوى أخرى بحقهم وهذا يتسبب في 

 تأخير مدد موقوفيتهم". 
التفاصيل ص6

بابل: 2000 أمر قبض لمتهمين باإلرهاب  

القاضي عماد عبد اهلل شكور
السفر باحملضون

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

hjc.idep2013@gmail.com
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القاضي 
فائق زيدان

حماية الطفولة

أعطونا الطفولة, أغنية وأمنية لن تتحقق إال بتضافر جهود الدولة 
 طفل مشّرد ُسجنت براءته وراء قضبان 

ّ
إلعادة البس��������مة الى وجه كل

 أسرة، واألسرة هي صانعة 
ّ

 بيت وربيع كل
ّ

الشارع! فالطفولة زينة كل
الطفول��������ة. لذا علين��������ا كمجتمعات حديثة أن نكّث��������ف الجهود للقضاء 
على ظاهرة التس��������ول السلبية والخطيرة والتي هي بمثابة مرض أو 

وباء، إذا لم نعالجها، انتشرت واستشرت ومزقت جسد املجتمع. 
اطل��������ق مصطلح أطفال الش��������وارع على األطفال الذين لم يبلغوا س��������ن 
الرش��������د والذين يعيش��������ون في الش��������وارع، كما ويعرف هؤالء األطفال 
بأنهم ال يتمتعون بالحماية الكافية وال اإلشراف عليهم أو توجيههم 

من قبل أشخاص بالغني مسؤولني.
ومن اسباب زيادة ظاهرة تسول االطفال او تشردهم التفكك األسري 
بأش��������كاله املتعددة، وتش��������مل الهجر والطالق أو وف��������اة أحد الوالدين 
أو س��������فره. واألوضاع املعيش��������ية الس��������يئة وارتفاع نس��������بة البطالة، إذ 
توج��������د عائالت كاملة تعيش بدون معيل، مما يؤدي ذلك إلى دفعهم 
بأطفاله��������م للش��������وارع للعمل أو التس��������ّول أو غير ذل��������ك، باإلضافة إلى 
ب من التعليم واملدارس. انتش��������ار التجمعات العشوائية التي  التس��������رُّ
تفتقر للظروف املعيشّية الجيدة التي تمّثل البؤر املستقبلية ألطفال 
الش��������وارع. وس��������وء معاملة اآلباء واألمهات ألطفالهم، مما يؤّدي ذلك 

إلى هروبهم وخروجهم للشارع.
ل للجريمة، فمن أخطر  د األطفال هو التحوُّ لذا فان أكبر نتائج تش��������رُّ
النتائج هو اس��������تقطاب املنظم��������اِت اإلجراميِة ع��������ددًا كبيرًا من هؤالء 
األطف��������ال وجلبهم للعمل معه��������م، واختالط األطفال بذوي الس��������وابق 
اإلجرامية، مثل: مدمني املخدرات، والسارقني، والقتلة. لجوء العديد 
من األطفال إلى القبول بظروف عمٍل سيئة صعبة جدًا للحصول على 
قوت يومهم، وقد يلجأ البعض اآلخر إلى الطريقة األس��������هل للكس��������ب 
وهي الس��������رقة أو العم��������ل لدى املنظمات اإلجرامّي��������ة. وظهور جيٍل من 
األطفال يعاني من اضطراباٍت نفسية وأمراض فسيولوجية عديدة، 
ر شخصيتهم   سن تطوُّ

ُّ
 املراهقة الذي ُيعد

ّ
دهم في سن  تش��������رُّ

َّ
حيث إن

يس��������اعد في تكوين شخصية مضطربة.  وإصابة األطفال باألمراض 
املزمن��������ة مث��������ل التيفوئيد واألمراض الجنس��������ّية والجلدي��������ة بما فيها 

الجرب وغيرها.
وم��������ن الحلول الت��������ي نراها لهذه لظاهرة انش��������اء مؤسس��������ات تربوية 
وتأهيلية خاصٍة باألطفال املش��������ردين. إيجاد قوانني سريعة خاصة 
بظاهرة التسرب من املدارس التي تعتبر خطوة مهمة في مشكلة تشرد 
األطفال. إيجاد الهيئات التي ُتعنى باملش��������اكل األسرية واالجتماعّية 
للتقليل من أعداد العائالت املنفصلة. تفعيل دور مؤسس��������ة الضمان 
االجتماعّي ملس��������اعدة األسر الفقيرة والحدِّ من ظاهرة إخراج األطفال 
من املدارس للعمل في ظروف معيشّية صعبة بهدف إعالة عائالتهم. 
وضع األطفال املدمنني للمخدرات في مصحات نفس��������ية ودور رعاية 

خاّصة، وتأهيلهم ليصبحوا عناصر فّعالة في املجتمع.

تسلمهم العراق من سوريا.. وأحدهم خدم للجيش الفرنسي يف  أفغانستان

■ قضاة يجرون محاكمة في إحدى محاكم الجنايات في البصرة/ عدسة حيدر الدليمي
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بغداد / عالء محمد

أف��������رد مجلس القضاء األعلى قاضي��������ا خاصا في محكمة 
تحقيق الرصافة ملتابع��������ة الدعاوى التي ترد ضد بعض 
منتس��������بي الداخلية ليقطع الطريق أم��������ام أي حالة ابتزاز 

يمارسها أصحاب النفوس الضعيفة ضد املواطنني.
وتنظر محكمة تحقيق الرصافة التابعة لرئاسة محكمة 
اس��������تئناف بغداد الرصافة االتحادية الشكاوى التي ترد 
من قبل دائرة املفتش العام ومديرية امن األفراد التابعتني 
ل��������وزارة الداخلية بعد تلقيها الكثير من الش��������كاوى التي 
يك��������ون أطرافها )املدع��������ي وهو املواطن املدن��������ي( والطرف 

الثاني يكون احد منتسبي أو ضباط هذه الوزارة.
ويق��������ول قاض��������ي أول محكم��������ة تحقي��������ق الرصافة بش��������ار 
محمد املختص بالنظر في قضاي��������ا مكتب املفتش العام 
ومديرية امن األفراد إن "مجلس القضاء األعلى خصص 
هذه املحكمة لنظر دع��������اوى دائرة املفتش العام ومديرية 
امن األفراد التابعتني لوزارة الداخلية وتنظر بالدعاوى 
التي تق��������دم من قبل هذه املكاتب كونه��������ا تعرض أوراقها 
التحقيقي��������ة على املحكمة لوجود فس��������اد إداري أو عملية 

ابت��������زاز تحصل ألحد املواطنني أثن��������اء مراجعتهم لدوائر 
الدولة من قبل املنتس��������بني او الضباط"، مبينا أن "هاتني 
الدائرت��������ني هما م��������ن الدوائر الرقابية التابع��������ة إلى وزارة 

الداخلية".
وأض��������اف محمد أن "واجب دائ��������رة املفتش العام ومديرية 
امن االفراد مكافحة الفساد ورصد املخالفات والواجبات 
الوظيفية املتعلق��������ة بضباط ومنتس��������بي وزارة الداخلية 
اضافة الى املوظفني"، مبينا ان "هاتني الدائرتني ممثلتان 
في كل مفاصل وزارة الداخلية إذ ان ضابط مكتب املفتش 
العام يرصد املخالفات ويتلقى الشكاوى من قبل املدنيني 
او من املنتس��������بني في الوزارة نفس��������ها وف��������ي حال وجود 
طرف مدني ف��������ان الدائرة تقوم بفت��������ح مجالس تحقيقية 
وبعدها تحال الى محكم��������ة تحقيق الرصافة التي تنظر 

في الدعاوى بعد اتخاذها االجراءات القانونية".
وأش��������ار قاضي محكم��������ة تحقيق الرصافة إل��������ى أن "اغلب 
الش��������كاوى التي تقدم الى هذه املحكمة من قبل املواطنني 
تقام على رجال املرور والتي تخص تس��������جيل الس��������يارات 
بحض��������ور أش��������خاص ينتحل��������ون صف��������ة املالك الش��������رعي 
وبمستمس��������كات مزورة لغرض تحويل تلك الس��������يارات"، 

مؤكدا ان "هناك عددا كبيرا من هذه القضايا تخص هذا 
املوضوع حيث يلجأ املش��������تري الى تحويل السيارة دون 
الرج��������وع الى البائع كون هناك اتف��������اق قد حصل بينهما 
اي بني )البائع واملش��������تري( على بقاء مبلغ من املال اثناء 
تحويل ملكية الس��������يارة"،مبينا انه "بعد التحقيق يتبني 
ان هن��������اك اتفاقا قد حصل فيم��������ا يعود البعض االخر الى 

االهمال من قبل ضباط التسجيل في مديرية املرور".
كما ن��������وه قاض��������ي اول محكم��������ة تحقيق الرصافة بش��������ار 
محم��������د ب�"مش��������كالت كثي��������رة نظرتها ه��������ذه املحكمة وهي 
تحويل لوحات الس��������يارات م��������ن محافظات الش��������مال الى 
بغ��������داد فضال عن ح��������االت كثيرة م��������ن التزوير وجدت في 

اضابير السيارات التي يتم تسقيطها".
وتحدث القاضي بش��������ار محمد عن وجود "دعاوى نصب 
تخ��������ص التعيينات في وزارة الداخلي��������ة وان األغلبية من 
املتهم��������ني فيها القي القب��������ض عليهم وهم من منتس��������بي 

الشرطة".
 ومن القضايا التي نظرتها املحكمة يكش��������ف القاضي أن 
"منتس��������با تابعا إلى حماية املنش��������آت في احدى املدارس 
تحايل بالكذب على طالب الصف الثالث املتوسط  وأكد 

جلب االسئلة واملساعدة في االمتحانات كما يضمن لهم 
النجاح في االمتحانات النهائية ولم يكتف بذلك بل اخذ 
من شخصني مبالغ مالية لغرض تعيينهم وكانت هناك 
شكوى بهذا املوضوع بعدها القي القبض عليه واعترف 

بذلك وتمت احالته الى محكمة املوضوع".
وب��������ني القاض��������ي ان االهم ف��������ي "عمل املحكمة هو الس��������رية 
التام��������ة لإلب��������الغ ع��������ن اي معلومة كون ذلك يس��������اعد على 
انجاز الدعوى بش��������كل س��������ريع"، مش��������يرا الى ان "الدعاوى 
وصل��������ت في العام املاضي الى 400 دعوى وتم  حس��������م 90 

باملئة منها.
وفيما اذا ما كان املش��������تكي منتس��������با في وزارة الداخلية 
والطرف الثاني ايضا فان ش��������كواه تنظر من قبل محكمة 
قوى االمن الداخلي باعتبار الشكوى من اختصاص هذه 
املحكمة بحس��������ب املادة 25 من قان��������ون اصول املحاكمات 

الجزائية"، بحسب محمد.  
ودعا املواطنني ممن يتعرضون الى االبتزاز او اي مشكلة 
م��������ن قبل اي منتس��������ب اوضاب��������ط للحضور إل��������ى محكمة 
تحقيق الرصافة املختصة بدائرة املفتش العام ومديرية 
ام��������ن األف��������راد وب��������دوره يقوم القاض��������ي بمناقش��������ة املخبر 

واالستفسار عن الحالة واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
من جانب��������ه أكد نائب املدعي العام أم��������ام محكمة تحقيق 
الرصافة القاضي جاس��������م محم��������د كاظم ان "عمل املحكمة 
يخص مكافحة الفساد املالي واإلداري ملنتسبي وضباط 
وزارة الداخلي��������ة، وع��������ادة م��������ا تح��������رك الش��������كاوى من قبل 
املواطنني ممن تضرروا بسبب االبتزاز الذي يحصل من 

قبل بعض العناصر املسيئة".
وأك��������د أن "الجه��������ات الرقابي��������ة بينها القض��������اء تعمل على 
ضب��������ط هؤالء بالجرم املش��������هود بعد االس��������تعانة بمفارز 
مختص��������ة وضباط اكف��������اء بمعية املحكم��������ة ويتم تصوير 
وتوثي��������ق املبال��������غ املالي��������ة املطلوبة ومن ث��������م يتم تصوير 

الحادث باجهزة تصوير الحديثة )الفيديو(".
وبني كاظم ان "الش��������كاوى تنظر م��������ن قبل محكمة تحقيق 
الرصافة ومن ثم تعرض على نيابة االدعاء العام ملراقبة 
املش��������روعية وإبداء بعض اآلراء"، مضيف��������ا انه بإمكان اي 
مواط��������ن او اي متضرر الحض��������ور الى اي عضو في نيابة 
االدعاء العام لتقديم ش��������كوى أصولية باملوضوع وتحال 
بعدها ال��������ى محكمة التحقي��������ق لطلب اتخ��������اذ اإلجراءات 

القانونية املناسبة".

نينوى / إيناس جبار 

بعد تحررها من س��������طوة تنظيم داعش، لم تزل املوصل 
كبرى مدن نينوى تش��������هد جرائم مختلفة تعكس اآلثار 
الت��������ي خلفه��������ا التنظيم اإلجرامي، ومن ه��������ذه اآلثار هي 
قضاي��������ا تزيي��������ف العملة التي ظهرت للعي��������ان في األيام 

األخيرة كغول جديد يهدد هذه املدينة بعد "داعش". 
وتعريفا بالجريمة يقول اشرف العبادي قاضي محكمة 
تحقيق املوصل األيسر أن "التسمية الصحيحة لها هي 
تزيي��������ف العملة وليس التزوير كون األخير يس��������تهدف 
املح��������ررات بينما التزييف يكون للعمالت"، الفتا إلى أن 
"الجريمة ليس��������ت بجديدة على مجتمع مدينة املوصل 
فهي موجودة في الس��������ابق ولكنها ازدادت بعد احتالل 
عصاب��������ات داع��������ش للموص��������ل وأصبحت م��������ن الجرائم 

املنظمة في املدينة".

ويوض��������ح القاضي ف��������ي حديث إلى "القض��������اء" أن "اغلب 
األموال املزيفة التي تدخل املدينة تكون من خارجها أو 

خارج الحدود العراقية وأكثرها عن طريق سوريا". 
وتوجد ف��������ي مديرية مكافحة الجريمة في املحافظة من 
أربع إلى خمس دع��������اوى تتراوح القيمة املالية لألموال 
املزيفة فيها بني عشرين إلى ثالثني ألف دوالر، بحسب 
قاض��������ي التحقي��������ق ال��������ذي أك��������د أن "املتهم��������ني جميعهم 
موقوف��������ون، وأن آخ��������ر عملي��������ة أمنية ضبط��������ت مبلغ 75 
ملي��������ون عراق��������ي مزي��������ف في منطق��������ة املص��������ارف وجرى 
القب��������ض فيه��������ا على متهم��������ني اثنني موقوف��������ني حاليان 

وبقي آخران هاربان".
وعن إجراءات التحقيق في جرائم تزييف العملة يؤكد 
العبادي أن العمل يبدأ ب�"تدوين أقوال املفرزة الضابطة 
واملمثل القانوني وتس��������جيل اعترافات املتهمني وتربط 
نتيج��������ة فحص العمل��������ة حال وصوله��������ا وتربط بأوراق 

الدعوى وسوابق املتهمني حتى تكون جاهزة إلحالتها 
على املحكمة املختصة".

وي��������رى قاض��������ي التحقيق أن "هن��������اك ما يش��������كل ظاهرة 
تجت��������اح البالد وتتمث��������ل برؤوس أم��������وال مزيفة بأعداد 
كبيرة تضخ على شكل دفعات تصل إلى املدينة ونحن 
كجه��������ات قضائية بصدد التصدي له��������ذا املوضوع عن 
طري��������ق نصب كمائ��������ن بالتعاون م��������ع الق��������وات األمنية، 
ويلف��������ت إلى ان هناك ق��������رارا للبنك املرك��������زي صدر إبان 
احت��������الل داع��������ش للمدينة يتضمن من��������ع تحويل أو بيع 
الح��������واالت والعموالت األجنبية ف��������ي محافظة املوصل 

واالنبار وصالح الدين وهو ساري املفعول إلى االن".
وأفاد العبادي بأن "هناك تفتيشا على مكاتب الصيرفة، 
وعند ضبط عموالت يحاكم هؤالء وفق املادة 240 وهي 
مخالفة تعليمات صادرة م��������ن جهات عليا التي تعتبر 
جنح��������ة وليس لهذه التهمة عالقة بتزييف العملة التي 

هي جريم��������ة منظمة يقف خلفها تجار مختصون بهذا 
النوع من الجرائم". 

وع��������ن العقوب��������ة أك��������د أن "ن��������ص امل��������ادة 281 ف��������ي قانون 
العقوب��������ات يعالج هذه الجريمة لكن صدر قانون البنك 
املرك��������زي رق��������م 56 لس��������نة 2004 نظم فيه ه��������ذه الجريمة 

باملادة 52 منه".
وذكرت إفادة احد املتهم��������ني املتاجرين بالعملة املزيفة 
بأنه "من سكان مدينة املوصل ويعمل في فرن للصمون 
ف��������ي محافظة أربيل برفقة أحد أصدقائه الذي اتصل به 
في احد األيام طالبا منه أن يأخذ معه مبلغ عشرين ألف 
دوالر أميرك��������ي إلى احد األش��������خاص في مدينة املوصل 

مقابل أجرة مقدارها مئة دوالر ووافق على ذلك".
  مضيفا انه "تم االتفاق بعد موافقتي على تسليم املبلغ 
مع العلم بان املبلغ الذي س��������أوصله مزور وأقوم بجلب 
مبلغ باملقدار ذاته سليم وأخذت رقم الرجل في املوصل 

واتصلت وج��������رى اللقاء في  منطقة الزهور وفي حدود 
الس��������اعة الثالثة ظه��������را التقينا وخالل عملي��������ة التبادل 
والتسليم تم إلقاء القبض علينا من قبل القوات األمنية 

في كمني معد مسبقا". 
فيما أك��������د متهم آخر أنه تعرف على ش��������خص س��������وري 
الجنس��������ية وبعد توث��������ق العالقة طرح علي��������ه  العمل في 

تصريف العملة املزيفة.
يقول "رفضت في الب��������دء ومن ثم وافقت وأخذت العملة 
امل��������زورة منه وقم��������ت بترويجها وبيعه��������ا داخل العراق 
وقب��������ل ش��������هر من القب��������ض علي أرس��������ل لي مبل��������غ 7500 
دوالر عن طريق ش��������خص س��������وري من الحدود العراقية 
السورية ومن ثم اتصل واخبرني بوجود مبلغ 10000 
دوالر  لترويجه��������ا داخ��������ل مدينة املوصل وت��������م االتفاق 
وأوصلت املبلغ وأثناء عملية تس��������ليمها ألحد الزبائن 

تم إلقاء القبض علي".

بغداد / زيد األعرجي

أضح��������ت التج��������اوزات عل��������ى العقارات 
العائ��������دة للدول��������ة خطرا يه��������ّدد توفير 
الخدمات والبن��������ى التحتية للعاصمة 
اكتظاظ��������ا  املدين��������ة  ويزي��������د  بغ��������داد 
وفوضوي��������ة، لك��������ن جه��������ودا قضائي��������ة 
س��������اهمت ف��������ي إزال��������ة اغلبها الس��������يما 
التج��������اوزات الحاصل��������ة على األراضي 
الحدود  داخ��������ل  الواقع��������ة  والعق��������ارات 

اإلدارية ألمانة بغداد.
األعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س  ووج��������ه 
محكمة التحقيق املركزية باإلش��������راف 
والتحقيق في مل��������ف إزالة التجاوزات 
ف��������ي العاصم��������ة، وبع��������د م��������دة وجيزة 
وبالتع��������اون مع مديرية ش��������رطة أمانة 
بغ��������داد ج��������رى رفع ع��������دد كبي��������ر منها، 
وصل ألكث��������ر من "300" تج��������اوز خالل 
ع��������ام 2018 إضافة الى ع��������دد كبير من 
االكش��������اك واملحال التجارية واالسواق 
املتجول��������ني  الباع��������ة  وتجمع��������ات 
املتجاوزين، بحس��������ب القاضي حسني 

عالء.
ويرى حس��������ني ع��������الء قاض��������ي محكمة 
التحقي��������ق املركزي��������ة املخت��������ص بنظ��������ر 
قضايا مديرية ش��������رطة أمان��������ة بغداد 
ال��������ذي أوكلت له مهم��������ة النظر في هذه 
القضاي��������ا أن "عجزا تش��������ريعيا ش��������اب 
 )165( رق��������م  البلدي��������ات  إدارة  قان��������ون 
لس��������نة 1964 وقانون واردات البلديات 
رقم )130( لس��������نة 1963، فالقانونان ال 

يواكب��������ان التطور والزيادة الس��������كانية 
الحاصل��������ة ف��������ي الب��������الد الس��������يما ف��������ي 

العاصمة".
وق��������ال القاضي ع��������الء ف��������ي مقابلة مع 
"القضاء" إن "التجاوزات على املناطق 
الواقع��������ة داخل الحدود االدارية ألمانة 
بغ��������داد ال تزال اال بق��������رار قضائي، وال 
يصدر االخي��������ر اال بعد اكمال اجراءات 
عدة تضمن س��������المة التحقيق والتأكد 

من وقوع التجاوز".
وعن تلك اإلجراءات أضاف أن "املحكمة 
تصدر أمرا قضائيا يتضمن تش��������كيل 
لجن��������ة مركزية برئاس��������ة أم��������ني بغداد 
او م��������ن ينوب عن��������ه وعضوية عدد من 
املوظفني املختص��������ني، واثبات عائدية 
العقار إلى أمانة بغداد وإكمال الكشف 
واملخطط م��������ن قبل ضاب��������ط التحقيق 
واملساح ومدير التجاوزات في البلدية 
التجاوز  بوجود  وتأييدهم  املختصة 

بكافة تفاصيله".
وأوضح انه "بإكم��������ال اإلجراءات كافة 
تص��������در املحكمة ق��������رار اإلزال��������ة يرافقه 
صدور ام��������ر قبض او اس��������تقدام بحق 
املتجاوز.. نصدر أمر قبض على وفق 
القرار رقم )154( لسنة 2001 بحق كل 
متجاوز ببن��������اء او أي تجاوز يصعب 
إزالته، وأمر اس��������تقدام بحق املتجاوز 
الذي تس��������هل ازالة تجاوزه كأن يكون 

كشك أو صريفة".
وعن اآللية القانونية إلخالء العقارات 
واملنازل املتجاوز عليها أفاد عالء "عند 

اصدارن��������ا ام��������ر القبض تتوج��������ه القوة 
األمني��������ة املختصة لتنفي��������ذه وتوقيف 
املته��������م، وال يكف��������ل او يخل��������ى س��������بيله 
م��������ن التوقي��������ف اال بع��������د خ��������روج ذويه 
املتجاوزين من العقار لتتوجه بعدها 
مديري��������ة ش��������رطة األمان��������ة والجه��������ات 

املختصة لتنفيذ قرار اإلزالة".
وأض��������اف القاضي املختص ان "عقوبة 
املتج��������اوز قد تصل في بعض حاالتها 
الى الس��������جن م��������دة )10س��������نوات( وفقا 
لقرار رقم )36( لس��������نة 1994، لكن اغلب 
دع��������اوى مديرية ش��������رطة امانة بغداد 

وعند إحالته��������ا الى املحكمة املختصة 
بالحب��������س  تنته��������ي  )جنايات-جن��������ح( 
البس��������يط او الغرامة واإلف��������راج كوننا 
قمنا بإلغاء السبب الرئيسي إلصدار 
العقوب��������ة وه��������و ان العق��������ار موض��������وع 
الش��������كوى تم��������ت إزالت��������ه قب��������ل إحال��������ة 

الدعوى".
أم��������ا بخص��������وص آلية ازال��������ة تجمعات 
الباعة املتجولني الثابتة من أصحاب 
األكشاك والصرائف أكد قاضي محكمة 
التحقيق املركزية ان "هذه التجمعات 
ُتزال بعد تقديم عدة ش��������كاوى من قبل 
أصح��������اب األرض أو م��������ن ينوب عنهم، 
وعند إكمال كافة اإلجراءات القانونية 
املطلوبة من الكش��������وفات واملخططات 
تتوجه املحكمة الى اصدار قرار اإلزالة 
وضب��������ط كل متهم بالجرم املش��������هود، 
حي��������ث اصدرن��������ا ق��������رارات ع��������دة بازالة 
الواقعة  تجمعات وأس��������واق بضمنها 
في منطقة ش��������ارع فلس��������طني والدورة 
والبي��������اع والكاظمي��������ة املقدس��������ة وعدد 
م��������ن املناط��������ق األخ��������رى، ولك��������ون هذه 
التجاوزات بس��������يطة تناولها القانون 
م��������ن باب املخالف��������ات فتتوجه املحكمة 
الى الحكم بالغرامة البسيطة وإخالء 

سبيل املتجاوز".
وللحد من تجاوزات الباعة املتجولني 
والبن��������ى  الخدم��������ات  كاف��������ة  ولتوفي��������ر 
التحتية اقترح القاضي حسني عالء ان 
"على الدولة توفير عقارات ومسقفات 
او أبين��������ة تخص��������ص لتجم��������ع الباع��������ة 
املتجولني في ايام تحدد وفق ضوابط 
من الجهات املعني��������ة ليكون تجمعهم 
وفق االنظمة والقوانني أسوة بالدول 

املتقدمة".
وبخصوص القوان��������ني النافذة أكد أن 
"قانون إدارة البلديات رقم )165( لسنة 

1964 وقان��������ون واردات البلدي��������ات رقم 
)130( لس��������نة 1963 ال يواكبان التطور 
الحاص��������ل ف��������ي البالد الس��������يما بغداد، 
حيث شهدت العاصمة زيادة سكانية 
ومروري��������ة إضافة الى س��������وء التنظيم 
واإلدارة، إذ وصلت الزيادة الس��������كانية 
الى م��������ا يقارب ثماني��������ة اضعاف وقت 
صدور القانون، ام��������ا الجانب املروري 
فأش��������ارت آخ��������ر اإلحصائي��������ات إلى أن 
عدد العج��������الت في العاصم��������ة يقارب 
الخمس��������ة ماليني عجلة في حني كانت 
قب��������ل ع��������ام 2003 ال تتج��������اوز املائت��������ني 
وخمس��������ني ألف��������ًا، إضاف��������ة ال��������ى س��������وء 
التخطيط في توزيع األسواق ومراكز 
التسوق والجامعات جميعها أدت الى 
ظه��������ور اختناقات مروري��������ة واكتظاظ 
س��������كاني دفعت النتش��������ار التجاوزات 
األراض��������ي  والعش��������وائيات وتجري��������ف 

الزراعية".
ام��������ا عن تش��������ريع قانون جدي��������د ينظم 
عمل البلديات طالب القاضي املختص 
املشرع العراقي بإصدار قانون جديد 
للبلديات وامانة بغ��������داد حيث أكد ان 
"عل��������ى أمانة بغ��������داد ووزارة التخطيط 
وال��������وزارات والدوائر الخدمية االخرى 
تقديم مشروع قانون الدارة البلديات 
في كافة املحافظات، ومش��������روع قانون 
المان��������ة بغداد ملا له��������ا من خصوصية 
من حيث التط��������ور والزيادة الحاصلة 
في الس��������كان والحاج��������ة امللحة لتوفير 

الخدمات والبنى التحتية املثالية".

القضاء يقطع طريق االبتزاز في مواقف الشرطة بمحكمة مختصة في الرصافة

الموصل تعاني تزييف العملة بعد التخلص من إرهاب "داعش"

جهود قضائية تزيل أكثر من 300 تجاوز عقاري في العاصمة خالل 2018
القوانني النافذة ال تواكب التطور السكاين يف بغداد

جريمة تعاطي المخدرات
قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

لبناء أي مجتمع سليم ومعافى تحتل مسألة بناء اإلنسان أهمية كبيرة 
ومن املش��������كالت الخطيرة مش��������كلة تعاطي املخدرات لدوره��������ا في انهيار 

املجتمع وشيوع الجريمة.
 واملخدرات هي كل مايشوش العقل والحواس بالتخيالت ولها تأثيرات 
جس��������مانية وروحية وعاطفية وتؤدي إلى تعطي��������ل الجهاز العصبي� وان 
تعاطي املخدرات يؤدي إلى نتائج س��������يئة للفرد وعمله وإرادته ووضعه 
االجتماعي وثقة الناس به وتؤدي إلى األعمال غير املش��������روعة وإس��������اءة 
عالق��������ة الفرد باآلخرين وفقدان التوازن وع��������دم التكيف مع املجتمع ونبذ 
األخالق وفعل كل ماهو منكر وقبيح ،ويحدث تعاطي املخدرات اضطربا 
في اإلدراك الحسي وخاصة حواس السمع والبصر واختالل في التفكير 
الع��������ام والتصرف��������ات الغريب��������ة إضاف��������ة إلى الهذي��������ان والهلوس��������ة واآلثار 
النفسية مثل القلق والتوتر املستمر ويحدث تعاطي املخدرات اضطراب 

في الوجدان  املرح والنشوة والشعور بالرضا بعد تعاطي املخدرات.
 لقد كشف العلم الحديث إن للمخدرات آثارا ضارة ومؤذية ومدمرة بكل 
خلية من خاليا جس��������م اإلنس��������ان فضال عن تدمير عقل��������ه وقواه اإلدراكية 
وقدرات��������ه في الفهم والوعي واالس��������تبصار وإصابت��������ه باألمراض العقلية 

والنفس��������ية والس��������لوكية وتحطي��������م أس��������رته ومس��������تقبله وفق��������دان هويته 
وكرامت��������ه وعجزه عن العمل واإلنتاج، والن الش��������باب ه��������م الركيزة األولى 
التي تعتمد عليه��������ا املجتمعات في تقدمها فان انتش��������ار ظاهرة اإلدمان 
بينهم يعد س��������ببا رئيس��������يا النهيار القوى البش��������رية فالشباب هم محور 
التنمي��������ة والتقدم والرفاهية واالس��������تقرار، وبات معتب��������را أن اإلدمان على 
املخ��������درات واملؤثرات العقلية يثمر امة غائبة عن الواقع تتعثر بها خطى 

التقدم ويأتي الوعي بالخطر الداهم على املجتمع.
 ويع��������رف التعاطي بانه تناول اإلنس��������ان للمخدرات ألغ��������راض غير طبية 
على نحو يتس��������م باإلسراف وس��������وء االس��������تعمال للمخدرات وهو تناول 
اإلنسان ألي مادة من املواد املسببة لإلدمان لغرض غير طبي أو عالجي 
وينش��������أ التعاطي من االعتياد على املواد املخدرة فإذا ما كرر الش��������خص 
تن��������اول املادة املخدرة فانه يعتاد عليها. وقد عاقب املش��������رع العراقي على 
جريم��������ة تعاطي املخدرات في املادة )32( من قان��������ون املخدرات واملؤثرات 
العقلية رقم )50( لس��������نة 2017 حيث نصت على ان )يعاقب بالحبس مدة 
ال تقل عن س��������نة واحدة وال تزيد على ثالث س��������نوات وبغرامة ال تقل عن 
خمس��������ة ماليني دينار وال تزيد على عش��������رة ماليني دينار كل من استورد 

أو أنت��������ج واصن��������ع أو ح��������از أو أحرز أو اش��������ترى مواد مخ��������درة أو مؤثرات 
عقلية أو س��������الئف كيميائية أو زرع نباتا م��������ن النباتات التي ينتج عنها 
مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اش��������تراها بقصد التعاطي واالستعمال 

الشخصي(.
 وكذل��������ك عاقب��������ت امل��������ادة 33 من القان��������ون بالحبس مدة ال تقل عن س��������تة 
أش��������هر وال تزيد على سنتني وبغرامة ال تقل عن ثالثة ماليني دينار وال 
تزيد على خمس��������ة ماليني دينار كل من س��������مح للغير بتعاطي املخدرات 
أو املؤث��������رات العقلي��������ة ف��������ي أي مكان عائد ل��������ه ولو كان ب��������دون مقابل كما 
نص��������ت امل��������ادة 28 من قان��������ون املخدرات واملؤث��������رات العقلي��������ة على عقوبة 
السجن املؤبد أو املؤقت وبغرامة ألتقل عن عشرة ماليني دينار وألتزيد 
عل��������ى ثالثني ملي��������ون كل من أدار أو اعد أوهيا مكان��������ا لتعاطي املخدرات 
واملؤثرات العقلية ومن اغوى حدثا وش��������جع زوجه أو احد أقربائه حتى 
الدرجة الرابع��������ة على تعاطي املخدرات أو املؤث��������رات العقلية وللمحكمة 
ب��������دال من إن تفرض العقوبة إن تلزم من تعاطيه املواد املخدرة بمراجعة 
عيادة نفس��������ية تنش��������أ لهذا الغرض ملس��������اعدته على التخل��������ص من عادة 

تعاطي املخدرات.

■ محكمة التحقيق المركزية في استئناف الرصافة/  عدسة حيدر الدليمي
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تسلمهم العراق من سوريا.. وأحدهم خدم للجيش الفرنسي يف  أفغانستان

حمكمة أحداث بغداد: طلبات التبني يف زيادة

أربعة عشر فرنسيا من عناصر داعش أمام القضاء العراقي  

المشردون محاصرون بضعف خدمة الدور والتشريعات القاصرة

العراقي��������ة  الس��������لطات  وتس��������لمت 
اإلرهابيني من سوريا بعد متابعة 
وجهود من قبل جه��������از  املخابرات 
 الوطني العراقي و قاضي التحقيق 

املختص بنظر قضايا الجهاز  . 
وتس��������تعرض  "القضاء" البعض من 
اعتراف��������ات املتهمني خ��������الل مرحلة 
التحقي��������ق  ح��������ول  كيفي��������ة انتمائهم 
وانتقالهم من فرنس��������ا الى س��������وريا 
وم��������ن ثم الع��������راق وتلقيه��������م دورات 
وش��������رعية   تدريبي��������ة  عس��������كرية 

اإلرهابيون  التي شغلها  واألماكن 
في صفوف التنظيم. 

ويروي أحد املتهمني وهو فرنسي 
األص��������ل والجنس��������ية ف��������ي مع��������رض 
 اعترافاته امام  قاضي التحقيق انه 
كان يعمل سائق شاحنة في إحدى 
شركات  التنظيف في فرنسا  مقيمًا 
في مدينة فيجاك التي تقع جنوب 
فرنس��������ا قب��������ل أن يس��������افر إلى  مصر 
لدراس��������ة اللغ��������ة  العربية مس��������تمرا 
بهذا اإليفاد بفترات متقطعة حتى 

 العام 2013. 
ويق��������ول اإلرهاب��������ي ال��������ذي يبلغ من 
العم��������ر 33 عام��������ا "تعرفت على احد 
األصدقاء هناك  خالل الدراس��������ة في 
مصر بمركز  للدراسات في القاهرة 
وكان ي��������روم الذه��������اب الى  س��������وريا 
للقتال هناك وبدأ بإقناعي  وعرض 
علّي مقاط��������ع مصورة للقتال هناك 

حتى  تولدت القناعة لدي". 
 وأض��������اف "س��������افرت من مص��������ر الى 
فرنس��������ا بقيت لفترة م��������ن الزمن مع 

عائلت��������ي املكون��������ة  م��������ن ام��������ي  وابي 
وزوجتي واخي الذين انخرطوا في 
صفوف التنظيم في وقت الحق،  ثم 
س��������افرت  من باريس إلى اسطنبول 
ومن ثم دخلت األراضي الس��������ورية 

بصورة غير  شرعية". 
ويستطرد "التحقت بكتيبة سرايا 
الدعوة والقت��������ال عام 2013 التابعة 
لجبه��������ة  النص��������رة  وعملت كمترجم 
وم��������درس للغة العربي��������ة للمقاتلني 
األجان��������ب وم��������ن ث��������م التحق��������ت في 

 صفوف  التنظيم بع��������د اعالن دولة 
الخالف��������ة فيما كنت قد دخلت دورة 
شرعية وعسكرية  وعملت  في والية 

حمص حتى العام 2015". 
وزاد املته��������م "انتقل��������ت ال��������ى كتيبة 
تس��������مى أن��������ور العولق��������ي وعمل��������ت 
كمقات��������ل وتعرضت  لإلصابة  اثناء 
املع��������ارك ف��������ي منطقة البط��������ن ومن 
ثم انتقل��������ت الى الع��������راق وتحديدًا 
مدينة  املوصل  وعملت في صفوف 
التنظي��������م هناك"، مبينًا ان "عائلتي 

واملكون��������ة م��������ن ام��������ي  واب��������ي واخي 
بع��������د  فيم��������ا  التحق��������وا   وزوجت��������ي 
بصف��������وف التنظيم وانتقل��������وا الى 
س��������وريا ليقت��������ل  والدي ف��������ي مدينة 
 الرق��������ة وج��������رى القبض عل��������ى أخي 

وزوجتي ووالدتي". 
كيفي��������ة  آخ��������ر  إرهاب��������ي  ويكش��������ف 
انتمائه للتنظيم االرهابي بعد أن 
كان جنديًا ف��������ي  جيش  بالده وهو 
فرنسي ذو أصول تونسية ويبلغ 
من العمر 37 عامًا  ويقيم في مدينة 

 تولوز جنوب فرنسا. 
يق��������ول "ولدت في فرنس��������ا واكملت 
الدراس��������ة االولي��������ة هن��������اك ومن ثم 
ف��������ي  صف��������وف  الجي��������ش  التحق��������ت 
الفرنس��������ي عام 2000 واس��������تمررت 
في العمل ملدة 10 سنوات وخاللها 
 كلفت  بالذهاب الى افغانستان عام 
2009 لتأدية واجب��������ي في صفوف 

الجيش  الفرنسي  هناك". 
 ويكمل "عند رجوعي إلى فرنس��������ا 
وانتهاء م��������دة عقدي م��������ع الجيش 
الفرنس��������ي عملت  سائقًا في إحدى 
شركات نقل البترول حتى تزوجت 
من ام��������رأة فرنس��������ية"، بحس��������ب ما 
 ي��������روي املتهم،  مبين��������ًا أن "انتمائي 
ال��������ى التنظي��������م كان رغب��������ة مني في 
االنتق��������ال ال��������ى مكان  آخ��������ر للعيش 
وتم م��������ن  خالل البحث ف��������ي مواقع 
التواص��������ل االجتماعي وعن مواقع 
تنظيم  داعش وجبهة  النصرة ومن 
ث��������م انتقلت إلى بلجي��������كا وتعرفت 
على احد األصدقاء الذي  قام بدورة 

 بتشجيعي على االنتماء". 
ويبني املته��������م "انتقلت من بلجيكا 
إلى املغ��������رب بعد أن تكفل الصديق 
مرة  ب��������كل  مصاريف��������ي  وتزوج��������ت 
اخرى باحدى الفتيات التي تعرفت 
عليها من خالل مواق��������ع  التواصل 
 والتي كانت ترغ��������ب باالنتقال الى 
سوريا الى األراضي التي يسيطر 

عليها  تنظيم  داعش". 
ويق��������ول االرهابي "دخلت س��������وريا 

بص��������ورة  تركي��������ا  طري��������ق  ع��������ن 
غي��������ر مش��������روعة ال��������ى  والي��������ة  حلب 
وانخرط��������ت ف��������ي دورتني ش��������رعية 
وعس��������كرية وانتقلت ال��������ى املوصل 
في  العراق  ورددت البيعة امام احد 
قي��������ادات داعش وه��������و كان مرتديًا 
للقن��������اع"، مؤكدًا ان   "القيادات  كانت 
تخش��������ى من الكش��������ف او اإلفصاح 
عن هوياته��������م او معلوماتهم امام 
األجان��������ب   املقاتل��������ني  املهاجري��������ن 
مجندي��������ن  يكون��������وا  ان  خش��������ية 
األجهزة االستخبارات في  بلدانهم 

او  يكونوا جواسيس". 
م��������ن جانب��������ه يدل��������ي إرهاب��������ي آخر 
باعترافاته وهو فرنسي الجنسية 
من أصول  جزائرية  ولد في فرنسا 
ويبل��������غ م��������ن العم��������ر 29 عاما درس 
علم النفس في إح��������دى  الجامعات 
ف��������ي  الدراس��������ة  وت��������رك   الفرنس��������ية 
مرحلتها الثانية حيث يفيد "تركت 
فرنس��������ا ع��������ام   2013  متجه��������ا إل��������ى 
سوريا عبر هولندا ومن ثم تركيا 

وصوال إلى األراضي  السورية".  
وقال "كانت قد تولدت لدي القناعة 
الكاملة باالنتماء إلى التنظيم من 
خ��������الل  املواقع  وش��������بكات التواصل 
االجتماع��������ي واملقاط��������ع التي كانت 

تصور للقتال هناك". 
في  "التحقت  اإلرهاب��������ي  واوض��������ح 
صف��������وف جبه��������ة النص��������رة ومن ثم 
انتقلت الى  تنظي��������م  داعش بعد ان 
دخل الدورة الش��������رعية والعسكرية 
بك��������ر  اب��������و  ام��������ام  البيع��������ة  ورددت 
 العراقي  ومن ثم انتقلت الى العراق 
ف��������ي مدين��������ة املوص��������ل وعملت في 
مضافة خاصة  باملقاتلني  األجانب 

واملهاجرين ". 
واطلعت "القض��������اء" على اعترافات 
وم��������ن  عش��������ر،  األربع��������ة  املتهم��������ني 
الجدي��������ر باالش��������ارة  أن اإلرهابيني 
جميعه��������م قد تزوجوا في  س��������وريا 
ولديه��������م أطفال ومنه��������م من تزوج 

أكثر  من مرة . 

بغداد / ضحى كريم  

نال��������ت قضية دور إيواء املش��������ردين 
في بغداد ومحافظات العراق حيزا 
من االهتمام اإلعالمي بعد  حادثة 
حريق دار املش��������ردات في االعظمية 
ال��������ذي تس��������بب بمص��������رع ع��������دد من 
النس��������اء، ما يدعو إلى  بحث قضية 
القان��������ون  ومعالج��������ات  املش��������ردين 

العراقي لهذه الشريحة. 
وتحت��������وي العاصم��������ة بغ��������داد دارا 
ف��������ي  اإلن��������اث  املش��������ردات  إلي��������واء 
إلي��������واء  أخ��������رى  ودارا  األعظمي��������ة، 
 املش��������ردين األح��������داث الذك��������ور ف��������ي 
ال��������دور  ه��������ذه  وترتب��������ط  الك��������رادة، 
إداري��������ا ب��������وزارة العمل والش��������ؤون 
 االجتماعي��������ة الت��������ي قام��������ت مؤخرًا 
بنق��������ل اإلن��������اث والذك��������ور ودمجهم 
ف��������ي دار واحدة هي )ال��������دار اآلمن( 
 ف��������ي الصليخ التي س��������جلت عليها 
مالحظات كضعف اإلشراف وفقر 
التأثي��������ث  م��������ن حي��������ث  إمكاناته��������ا 

 والجاهزية الستقبال املشردين. 
وتعتمد الدار اآلمن على التبرعات 
والهبات الش��������خصية الت��������ي يبادر 
به��������ا مواطن��������ون دون وج��������ود دعم 
 مال��������ي من الدولة، م��������ا دعا محكمة 
أح��������داث بغداد إل��������ى مفاتحة نيابة 
وزارة  ومفتش��������ية  الع��������ام  االدع��������اء 
االجتماعي��������ة  والش��������ؤون   العم��������ل 
لغرض إعادة تأهيل داري املشردات 
األعظمية  والكرادة  واملشردين في 
مس��������توفيني  كونهم��������ا  الس��������ابق 
والخدم��������ات  األمني��������ة  للش��������روط 

األخرى. 

المتشرد في القانون
وتح��������دث رئي��������س محكم��������ة أحداث 
جلي��������ل  حي��������در  القاض��������ي  بغ��������داد 
القانونية  املعالج��������ة  البيراوي عن 
في  التشريعات العراقية للمتشرد، 
الفت��������ا إلى أن "امل��������ادة 24 من قانون 
ح��������ددت  الحاالت  األح��������داث  رعاية 
التي يعتبر بها الصغير او الحدث 
مشردا، وهي إذا وجد متسوال في 
األماك��������ن العامة او  تصنع اإلصابة 
بج��������روح او عاه��������ات او اس��������تعمل 
الغ��������ش كوس��������يلة لكس��������ب عط��������ف 

الجمهور بهدف  التسول". 
وأضاف البيراوي "يعتبر متشردا 
من م��������ارس متجوال صبغ األحذية 
أو بيع السكائر أو أية مهنة  أخرى 
تعرضه للجن��������وح، وكان عمره اقل 
من خم��������س عش��������رة س��������نة، وإذا لم 
يكن له مح��������ل إقامة  معني أو اتخذ 
األماك��������ن العامة م��������أوى له، ومن لم 
تكن له وس��������يلة مش��������روعة للعيش 
وليس ل��������ه ول��������ي أو  م��������رب، وكذلك 
من ترك من��������زل وليه أو املكان الذي 
وضع في��������ه ب��������دون عذر مش��������روع، 
ويعتبر  الصغير مش��������ردا أيضا إذا 
م��������ارس أية مهن��������ة أو عمل مع غير 

ذويه". 
  ووضع املش��������رد يختلف عن وضع 
منح��������رف الس��������لوك ال��������ذي تناولته 
املادة 25 من قانون رعاية  األحداث، 
فالبي��������راوي يؤك��������د أن جملة أعمال 
حددته��������ا "ه��������ذه امل��������ادة تمي��������ز من 
تنطب��������ق عليهم ه��������ذه الصفة  وهي 
القيام بأعمال ف��������ي اماكن الدعارة 
او القم��������ار او ش��������رب الخم��������ور، او 
مخالطة ممن اش��������تهر عنهم  سوء 
الس��������لوك، و م��������ن كان مارق��������ا على 

سلطة وليه". 

قصور تشريعي
عل��������ى  التش��������ريعات  ق��������درة  وع��������ن 
اإلحاطة بهذه الشريحة بني رئيس 
محكم��������ة أح��������داث بغ��������داد جوان��������ب 
 القص��������ور في القان��������ون، ويقول "قد 
يكون الطفل دون التاسعة ال مأوى 
ل��������ه في دار األيت��������ام، وقد يحوز  من 
ه��������و دون الثامنة عش��������ر مكانا في 
دار املشردين حسب نص املادة ٢٤ 

من قانون رعاية  األحداث". 
  أم��������ا امل��������ادة ٢٥ فاعتب��������رت الصبي 
مشردا أيضا اذا كان دون الخامسة 
عش��������رة ويعمل بائع��������ا متجوال  في 
الش��������ارع كصب��������غ األحذي��������ة أو ريع 
الحلوي��������ات وغيرها حتى وان كان 
له سكن ثابت وله مأوى  فهي حالة 
من حاالت التشرد، فهناك من كان 
بعمر اكبر من س��������ن الثامنة عش��������ر 
وال م��������أوى له  فتنطب��������ق عليه نص 
املادة ٢٤ من قانون رعاية األحداث 

الخاصة بمعالجة التشرد". 

واضاف القاضي البيراوي "انه بعد 
مرور أكثر من ربع قرن على تشريع 
قان��������ون رعاي��������ة  األح��������داث رق��������م 76 
لس��������نة 1983 ودخوله حيز التنفيذ 
اظهر الواقع التطبيقي قصورا في 
بعض  نصوصه واخفاقا في بعض 
أحكامه في معالجة بعض املسائل 
املهم��������ة والتي لها اثرها البليغ في 
 التصدي لجن��������وح األحداث والحد 
العراق��������ي  القض��������اء  وق��������دم  منه��������ا، 
شواهد حية كشفت مواطن الخلل 
 في قانون رعاية األحداث العراقي، 
وح��������ددت معالم قص��������ور نصوصه 
عن اس��������تيعاب العديد من  الحاالت 
او ع��������دم انس��������جام معالجته��������ا مع 
وطبيعتهم  األح��������داث  خصوصية 
إل��������ى  تدفعه��������م  الت��������ي  والظ��������روف 

 الجنوح". 
ومن جه��������ة أخرى، ش��������رح رئيس 
محكمة احداث بغ��������داد آلية عمل 

دور املش��������ردين والفئات العمرية 
 الت��������ي تس��������تقبلها وف��������ق القانون 
العراق��������ي بأن "يخض��������ع من أكمل 
التاس��������عة م��������ن عم��������ره ول��������م يتم 
الثامنة  عش��������ر الى اح��������كام قانون 
لس��������نة 1983  رق��������م 76  األح��������داث 
املعدل بمن فيهم وصف املش��������رد 
ال��������وارد  ذكره ف��������ي امل��������ادة 24 من 
القان��������ون الذي يوج��������ب إيواء من 
تنطب��������ق عليه الش��������روط في دور 
الثاني��������ة  دون  مل��������ن  كان  األيت��������ام 
عشرة من العمر، ودور املشردين 

ملن كان اكبر من ذلك". 
وق��������ال القاض��������ي البي��������راوي ان��������ه 
"بع��������د عملي��������ة االي��������واء مباش��������رة 
يق��������وم الباحث��������ون االجتماعيون 
او  املش��������رد  باالتص��������ال  ب��������ذوي 
أقارب��������ه، بغي��������ة محاول��������ة معرفة 
بس��������بب  كان  إن  تش��������رده  س��������بب 
العنف األسري، ثم  معالجة األمر 

اذا كان بس��������بب الع��������وز املادي او 
الظروف األمني��������ة كما حصل في 
املوص��������ل، إذ  ج��������رى التعرف على 
ذويهم بشكل مباشر او عن طريق 
التواص��������ل االجتماعي وحضروا 

وتم  تسليمهم إليهم". 
اما في ما يتعلق بعدد املشردين 
اكد القاض��������ي انه "ال يمكن إعطاء 
إحصائية رس��������مية ألعدادهم  ألن 
الرق��������م ف��������ي تغيير مس��������تمر وهو 
يعتم��������د عل��������ى الظ��������روف األمنية 
واالجتماعي��������ة  واالقتصادي��������ة 

 والثقافية للبلد". 
وفي الوقت نفسه رسمت املادتان 
26 و27 اإلج��������راءات الت��������ي يمكن 
إتباعها وتطبيقها على  االحداث 
الذين ش��������ملوا بامل��������واد الخاصة 
باملش��������ردين ومنحرفي الس��������لوك 
كم��������ا أعط��������ت امل��������ادة 27  ملحكم��������ة 
األح��������داث الحق في اتخ��������اذ قرار 

أقربائه،  ال��������ى  الح��������دث  بتس��������ليم 
عل��������ى أن يراعى ف��������ي ذلك  وضعه 
ومصلحته لضمان حسن تربيته 
تعه��������د مالي  وس��������لوكه بموجب 
مناسب ويجوز ملحكمة  األحداث 
أن تراقب تنفيذ التعهد بواسطة 
مراقب سلوك أو باحث اجتماعي 

ملدة تنسبها، يضيف  البيراوي. 
  وأكمل "أما ف��������ي حال عدم ظهور 
قري��������ب للصغير او الحدث وطلب 
شخص حس��������ن السيرة  والسلوك 
متحد في الجنس��������ية والدين مع 
الصغير او الحدث تس��������ليمه إليه 
فلمحكم��������ة  وتهذيب��������ه  لتربيت��������ه 
 األحداث ان تس��������لمه اليه لضمان 
حس��������ن تربيته وسلوكه بموجب 
وعل��������ى  مناس��������ب  مال��������ي  تعه��������د 
 املحكم��������ة ان تراقب تنفيذ التعهد 
بواس��������طة مراقب سلوك او باحث 

اجتماعي ملدة تنسبها". 

وع��������ن طلب��������ات التبن��������ي أو الضم 
ذك��������ر القاض��������ي أنها "كثي��������رة وان 
إج��������راءات املحكمة ه��������ي حضور 
 الزوجني ورب��������ط عقد الزواج وما 
يؤيد مقدرتهما املالية على اعالة 
الطف��������ل وم��������ا يؤيد وجود س��������كن 
 ثاب��������ت لهم��������ا، ويج��������رى الكش��������ف 
املوقعي من قبل باحث اجتماعي 
في املحكمة للتأكد من ذلك وربط 
 ما يؤيد حسن السيرة والسلوك 
لهما من املجلس البلدي وتقرير 
م��������ن  س��������المتهما  يؤي��������د  طب��������ي 

 االمراض السارية واملعدية". 
  ويفضل بحسب قاضي األحداث 
"إذا كان طالب��������و التبني عقيمني 
وليس له��������م أبناء ول��������م يتجاوزا 
س��������ن  الخمس��������ني ويؤخ��������ذ تعهد 
عند  علي��������ه  باملحافظ��������ة  منهم��������ا 
تس��������ليمه إليهما ث��������م يصدر قرار 
اولي باملوافقة  عل��������ى ضم الطفل 
فيأخذان القرار ال��������ى دور األيتام 
وحس��������ب األقدمية ف��������ي الحصول 
على القرار يتم  تسليمهما الطفل، 
اما العمر املفضل وحسب الواقع 
املعل��������ي يت��������راوح م��������ن عم��������ر يوم 
وحتى تس��������ع  س��������نوات، المكانية 
تربيت��������ه وتوجيهه، ام��������ا اكبر من 

ذلك فهي حاالت نادرة". 
كمقترح��������ات  القاض��������ي  ويض��������ع 
إلع��������ادة تأهي��������ل املش��������ردين منها 
"زيادة الوع��������ي الديني والتربوي 
لهم م��������ن  خالل زي��������ارة مختصني 
من ذوي الخبرة ف��������ي هذا املجال 
ال��������ى ال��������دور باس��������تمرار، وتوفير 
بم��������ا  الس��������ينما  املس��������ارح  ودور 
تعرضه من برامج ثقافية لغرض 
تعليمهم اس��������تعدادا لدمجهم مع 

املجتمع في  حالة خروجهم". 
وأكد على الدور ب�"زيادة األنشطة 
الرياضي��������ة والثقافي��������ة وإش��������راك 
بغي��������ة  األح��������داث  املس��������تفيدين 
زيادة  الثق��������ة بالنفس واالندماج 
م��������ع الباقني، وتكليفه��������م بأعمال 
وتصلي��������ح  الحاس��������بة  كتعل��������م 
األجه��������زة  االلكترونية والخياطة 
وغيره��������ا من الحروف تش��������عرهم 
أيضا تعلمهم  بأهميتهم وه��������ي 

حرفة تفيدهم  في املستقبل". 
■ محكمة استئناف الكرخ االتحادية/  عدسة محمد سامي
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بغداد / سيف محمد  

يمثل أربعة عشر ارهابيًا 
فرنسيًا انتموا لتنظيم 

داعش أمام القضاء تسلمهم 
 العراق  من سوريا، جرت 

معهم تحقيقات وإجراءات 
اتخذت بحقهم من قبل 
محكمة  تحقيق  الكرخ 

املختصة بقضايا االرهاب 
وفقًا لقانون مكافحة االرهاب 

العراقي،  احدهم كان  جنديا 
في الجيش الفرنسي خدم 
في أفغانستان عام 2009. 

اإلرهابيون الذين يحملون 
الجنسية  الفرنسية 

وبعضهم من أصول عربية، 
تلقوا  التدريبات العسكرية 
والشرعية في سوريا عند 

 انخراطهم في صفوف 
التنظيم،  بحسب اعترافاتهم. 
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وأكد رئيس الهيئ��������ة الثانية في جنايات 
ذي قار أن "الس��������رقات ه��������ي الجريمة التي 
تتصدر الجنايات املرتكبة في املحافظة 
إذ بل��������غ عدده��������ا )204( دع��������اوى ف��������ي عام 

واحد".
وعن ملف اإلرهاب، أف��������اد جالب بإصدار 
املحكم��������ة العديد م��������ن األح��������كام العقابية 
بح��������ق مجرم��������ني ع��������ن قضايا نقل��������ت إلى 
املحكمة بأمر من رئاسة مجلس القضاء 
األعل��������ى، الفتا إل��������ى أن الغاية م��������ن نقلها 
وإص��������دار  املحاكم��������ة  إج��������راءات  س��������رعة 
األحكام القضائي��������ة بحقهم وفق القانون 
كونه��������م مودعني ف��������ي س��������جن الناصرية 

املركزي )الحوت( في ذي قار.
وأكد أن أب��������رز القضايا املنظ��������ورة والتي 
تتعل��������ق باإلره��������اب هي تفجير س��������يطرة 
فدك ف��������ي مدين��������ة الناصرية وال��������ذي راح 
ضحيت��������ه العديد م��������ن منتس��������بي القوات 
األمني��������ة واملواطن��������ني وإص��������دار املحكمة 
حكم اإلعدام شنقا حتى املوت بحق ستة 

من املجرمني. 

* بداي��������ة.. مّم تتكون محكمة جنايات 
ذي قار، وكيف يتم تقسيم الدعاوى 
بني هيئتني، هل لالختصاص املكاني 

أم نوع الدعاوى؟

- تتك��������ون محكم��������ة جناي��������ات ذي قار من 
هيئت��������ني, ويت��������م تقس��������يم الدع��������اوى بني 
الهيئتني حسب األرقام الفردية والزوجية 
حيث ت��������رد الدع��������اوى إلى ه��������ذه املحكمة 
م��������ن محاكم التحقيق ف��������ي املحافظة ومن 
محاكم أخرى خ��������ارج املحافظة بقرار من 
معال��������ي الس��������يد رئيس مجل��������س القضاء 
األعل��������ى املحترم بالنس��������بة للدعاوى ذات 
الطابع اإلرهابي، أما بقية الدعاوى فيتم 
تس��������جيلها في س��������جل األس��������اس وتنظر 
الدع��������اوى ذات األرق��������ام الفردي��������ة من قبل 
الهيئ��������ة األول��������ى والدع��������اوى ذات األرقام 
الزوجية من قب��������ل الهيئة الثانية وال يتم 
تقس��������يم الدع��������اوى حس��������ب االختصاص 

املكاني او النوعي.
 

* م��������ا ه��������و الع��������دد الكل��������ي للدعاوى 
الت��������ي نظرته��������ا محكمتك��������م خ��������الل 
الع��������ام املاضي، وه��������ل حصلت زيادة 
أم انخف��������اض باملقارن��������ة م��������ع األعوام 

السابقة، وما السبب برأيك؟ 

- ع��������دد الدع��������اوى الت��������ي نظرت م��������ن قبل 
بصفته��������ا  ق��������ار  ذي  جناي��������ات  محكم��������ة 
األصلي��������ة بهيئتيه��������ا األول��������ى والثاني��������ة 
خالل ع��������ام 2018 بل��������غ )1611( دعوى اما 
م��������ا نظرته بصفته��������ا التمييزية  فقد بلغ 
خ��������الل العام نفس��������ه ) 2045( دعوى، وبدا 
أن هن��������اك انخفاضا في عدد الدعاوى عن 
الس��������نوات السابقة بس��������بب األحكام التي 
أصدرته��������ا املحكمة والتي ش��������كلت ردعا 

لكثير من املجرمني. 

* ما هي الجريمة التي ترد بكثرة إلى 
محكمتكم. وملاذا؟

- أن أكثر الجرائم التي عرضت على هذه 
املحكمة خالل العام املاضي هي السرقات 
حيث بلغ عدده��������ا )204( دعاوى، وكذلك 
جرائم القتل الخطأ بسبب حوادث املرور 
الت��������ي بلغ عددها ايضا )204( وس��������جلت 
دع��������وى،   )161( العم��������د  القت��������ل  دع��������اوى 
بينم��������ا بلغت دع��������اوى جرائ��������م املخدرات 
) 86( دع��������وى، أم��������ا بالنس��������بة للدع��������اوى 
ذات الطاب��������ع اإلرهاب��������ي والتي صدر قرار 
بنقلها إل��������ى هذه املحكمة من قبل معالي 

الس��������يد رئي��������س مجلس القض��������اء األعلى 
املحترم فقد بلغ عددها )184( ومن خالل 
هذه األعداد نالحظ إن جرائم الس��������رقات 
هي أكثر الجرائم التي عرضت على هذه 
املحكم��������ة وهناك أس��������باب متع��������ددة لذلك 
منها الحروب واألزمات وانتشار البطالة 
والفق��������ر املدقع وس��������وء التربي��������ة ومرافقة 
أصدقاء السوء وعدم متابعة الشباب من 

قبل ذويهم.

* مجتمع ذي قار عشائري في أغلبه، 
ه��������ل تتوّل��������د جرائم ثأري��������ة وخالفات 
بس��������بب هذه القبلي��������ة، حّدثنا عن أهم 

الجرائم هناك ودور القضاء فيها؟

- إن ع��������دد جرائ��������م الث��������أر والت��������ي عرضت 
على هذه املحكم��������ة قليل جدا ويأتي دور 
القض��������اء بعد القبض عل��������ى املتهمني يتم 
التحقي��������ق ف��������ي الجرائم وإص��������دار القرار 
القضائي املناسب وفق القانون بحقهم.

* كي��������ف تقرأ ق��������رار القض��������اء بنظر 
جريمة "الدكة العشائرية" وفق قانون 
مكافحة اإلرهاب، وهل نظرتم قضايا 

من هذا النوع؟

- الدك��������ة العش��������ائرية في الع��������راق ظاهرة 
غي��������ر حضارية فال يخف��������ى على الجميع 
أن النظام العشائري في العراق يعد من 
األنظمة االجتماعية التي دأبت الجماعة 
البش��������رية على مدى التاريخ على تطوره 
والتمس��������ك ب��������ه جي��������ال بع��������د جي��������ل ولكن 
لألسف فقد استغل البعض العشيرة في 
غياب االس��������تقرار األمني بعد عام 2003 
بشكل غير صحيح وبرزت مشكالت أدت 
إلى خلق الفوضى في الشارع  العراقي، 
ومن جمل��������ة هذه الظواهر غي��������ر املقبولة 
في املجتمع هي ظاهرة الدكة العشائرية 
الت��������ي أخذت منحى خطي��������را جدا بعد ان 
ش��������اعت بش��������كل غير مس��������بوق وعلى اثر 
ذلك ج��������اء القرار الذي ص��������در من مجلس 
القضاء األعلى باعتب��������ار الدكة نوعا من 
اإلرهاب وينطبق عليها قانون مكافحة 
اإلره��������اب رق��������م 13 لس��������نة 2005، الق��������رار 
ول��������د ردود افعال جيدة ل��������دى املواطنني 
في املحافظ��������ة ما ينعكس على الش��������ارع 
ال��������ذي ش��������هد انخفاض��������ا كبي��������را، وهناك 
دعوى واح��������دة وردت الى ه��������ذه املحكمة  
بخصوص جريمة الدكة العشائرية وتم 
تحديد موعد إلجراء املحاكمة  فيها يوم 
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* كم هو عدد املتهمني املحكومني عن 
هذه القضية منذ صدور القرار؟

- حتى اآلن، لم يتم الحكم على أي شخص 
بعد صدور هذا القرار.

* كي��������ف تقّيم نس��������بة ارت��������كاب هذه 
الجريم��������ة قب��������ل وبعد ق��������رار القضاء 

باعتبارها إرهابًا؟

- لق��������د حص��������ل انخف��������اض كبير ف��������ي هذه 
الجريمة بعد صدور قرار مجلس القضاء 
األعلى وكذلك م��������ن خالل نمو وعي كبير 
لدى املواطنني بااللتزام بتطبيق القانون 
واللجوء إلى املحاكم لحل مشاكلهم بدال 

من اللجوء استعمال السالح.

* النه��������وة العش��������ائرية، ه��������ي أيض��������ًا 
إح��������دى العادات الدخيلة على املجتمع 
القضاء  إليه��������ا  التف��������ت  العش��������ائري، 
ليش��������دد عقوبته��������ا، هل م��������ن دعاوى 

وردت إل��������ى محاكم ذي ق��������ار عمومًا، 
وكيف تتحدث عن هذه الجريمة؟

- ان النه��������وة العش��������ائرية ه��������ي ظاه��������رة 
موج��������ودة قديم��������ا وحديث��������ا وه��������ي حالة 
مؤس��������فة لها آثارها وتداعياتها السلبية 
وتق��������ود إل��������ى عواقب وخيمة م��������ن أبرزها 
التف��������كك األس��������ري فإجب��������ار امل��������رأة عل��������ى 
الزواج من ش��������خص م��������ن أقربائها ومنع 
أي ش��������خص غري��������ب من ال��������زواج منها قد 
يدف��������ع ف��������ي النهاية إل��������ى انهي��������ار الحياة 
الزوجي��������ة وم��������ن هن��������ا جاء ق��������رار مجلس 
القضاء األعلى بالتش��������دد في عقوبة هذه 
الجريمة لغرض حماية املجتمع من هذه 
الع��������ادات الس��������يئة وعلى اثر ه��������ذا القرار 
تم توجيه قضاة التحقيق بالتش��������دد مع 
مرتكب��������ي ه��������ذه الجريم��������ة وإحالتهم إلى 
املحاك��������م املختصة وق��������د أصدرت محكمة 
جناي��������ات ذي قار في ه��������ذه الفترة العديد 

من القرارات بخصوص هذه الجريمة.

* جنايات ذي قار إحدى املحاكم التي 
تصدر باس��������تمرار أحكام��������ا عقابية 
بحق تجار ومروج��������ي املخدرات، ما 
األسباب أوال، وهل باإلمكان إطالعنا 
على مصادر توري��������د وكيفية دخول 

هذه املواد إلى املدينة؟

- أرى أن أه��������م أس��������باب ظاهرة املخدرات 
الفقر املدقع لشريحة واسعة من املجتمع 
وانتش��������ار  الس��������وء  أصدق��������اء  ومرافق��������ة 
ظاهرة ما يسمى بالكافيهات دون أدنى 
رقابة م��������ن الجهات املعنية مما أدى إلى 
انتش��������ار تلك اآلفة الت��������ي تفكك املجتمع، 
ونح��������ن أحوج ما نكون ال��������ى وضع آلية 
واضحة املعالم للحد من بيع تلك املواد 
املخ��������درة ف��������ي الصيدلي��������ات والجه��������ات 
الطبية خاصة تل��������ك األدوية والعقاقير 
ذات االس��������تعمال امل��������زدوج، وبالنس��������بة 
ملحكمة جنايات ذي قار فلم تس��������جل أي 
نوع م��������ن االتجار باملخ��������درات الى الحد 
الذي يمك��������ن معه اإلض��������رار باالقتصاد 
الوطن��������ي وإنما كانت نمط الدعاوى من 
النوع املعتاد في املحاكم العراقية وهي 
دع��������اوى املتاجرة والتعاطي واغلب تلك 
املخ��������درات تدخل ال��������ى املدينة عن طريق 

دول الجوار.

* هل تدير عمليات املتاجرة عصابات 
ومافيات أم أفراد، ما هي أبرز دعاوى 
املخ��������درات التي نظرته��������ا محكمتكم 

مؤخرًا؟

- من خالل الدعاوى التي تعرض علينا 
نجد أن عمليات املتاجرة تتم عن طريق 
أفراد تربطهم عالق��������ات قرابة او صداقة 
ومن ابرز الدع��������اوى التي نظرت مؤخرا 
كان��������ت بتاري��������خ 2019/2/25 وت��������م فيها 
الحك��������م عل��������ى اح��������د املجرمني بالس��������جن 
ملدة خمس عش��������رة س��������نة وغرامة مالية 
مقداره��������ا عش��������رة ماليني دين��������ار لقيامه 
باملتاج��������رة بالحبوب املخدرة في مدينة 
ت��������م  الناصري��������ة وبتاري��������خ 2019/1/29 
الحكم على ثالثة متهمني بالسجن ملدة 
خمسة عشر سنة وغرامة مالية مقدارها 

عشرة ماليني دينار.

* كثيرا ما تص��������در جنايات ذي قار 
أحكام��������ا عقابية ض��������د إرهابيني، هل 
ارتكب هؤالء جرائمهم في ذي قار؟ 
وم��������ا الغاية م��������ن إحالتهم من مناطق 

أخرى إلى محكمتكم؟

- نعم توجد عدد م��������ن الجرائم اإلرهابية 
الت��������ي داخ��������ل محافظ��������ة ذي ق��������ار خ��������الل 
السنوات الس��������ابقة وهي تفجير سيارات 
مفخخة وتم القبض على املتهمني  الذين  
يس��������كنون محافظ��������ات أخرى ت��������م إصدار 
أح��������كام قضائي��������ة بحقه��������م من قب��������ل هذه 
املحكمة, ولكن اغل��������ب األحكام القضائية 
الت��������ي تص��������در عل��������ى اإلرهابي��������ني تك��������ون 
ف��������ي الدع��������اوى التي صدر فيه��������ا قرار من 
معال��������ي الس��������يد رئيس مجل��������س القضاء 
األعلى املحت��������رم بنقلها الى هذه املحكمة 
م��������ن محاك��������م أخ��������رى وكان��������ت الغاية من 
نقلها سرعة إجراءات املحاكمة وإصدار 
األحكام القضائي��������ة بحقهم وفق القانون 
كونه��������م مودعني ف��������ي س��������جن الناصرية 
املرك��������زي )الحوت( ف��������ي ذي قار حيث بلغ 
ع��������دد الدعاوى املحالة إل��������ى هذه املحكمة 
بقرار من رئي��������س مجلس القضاء األعلى 
خالل عام 2015 )545( دعوى وخالل عام 
2016 بلغ ) 207( دعوى  وخالل عام 2017 
بل��������غ ) 235 ( دعوى وخالل عام 2018 بلغ 
) 184 ( دعوى حيث تم حس��������م جميع تلك 
الدعاوى من قبل ه��������ذه املحكمة وإصدار 
األح��������كام القضائي��������ة وفق��������ا للقانون بعد 
إجراء املحاكمات للمتهمني وبتوفر كافة 

الضمانات القانونية لهم.

* ما هي أبرز قضية إرهابية نظرتها 
محكمة خالل العام املاضي؟

- ان م��������ن اب��������رز القضاي��������ا  اإلرهابية التي 
حدثت في محافظ��������ة ذي قار هي تفجير 
سيطرة فدك في مدينة الناصرية والذي 
راح ضحيته العديد من منتسبي القوات 
األمني��������ة واملواطن��������ني وقد أص��������درت هذه 
املحكمة حكم اإلعدام ش��������نقا حتى املوت 
بحق س��������تة من املجرم��������ني الذين اعترفوا 
بارتكاب الجريمة وقد تم إرسال الدعوى 
إلى محكم��������ة التميي��������ز االتحادية إلجراء 

التدقيقات التمييزية عليها.

* تداول��������ت وس��������ائل اإلع��������الم مؤخرا 
خبر الحكم على خمس��������ة نساء بعد 
اتهامه��������ن بالبغ��������اء كي��������ف تتكلم عن 

هذا؟

- نع��������م لق��������د قام��������ت الجه��������ات التحقيقية 
بالقبض على عدد من النس��������اء املتهمات 
بممارس��������ة البغاء والسمسرة  في إحدى 
الدور في مدين��������ة الناصرية وبعد إجراء 

التحقي��������ق معه��������ن اعترافه��������ن بارت��������كاب 
الجريمة وق��������د تمت إحال��������ة الدعوى إلى 
ه��������ذه املحكمة وأجري��������ت محاكمتهن وتم 
إصدار الحكم القضائي بحقهن بالسجن 
ملدة خمس عش��������رة س��������نة 2001 وأرسلت 
الدع��������اوى ال��������ى محكم��������ة التميي��������ز، علما 
بانه س��������بق وان اصدرت هذه املحكمة في 
العام املاضي قرارات مماثلة بخصوص 

جريمة البغاء.  

* بالنسبة لدعاوى السرقات، ما هي 
األه��������داف التي ينتخبه��������ا اللصوص 

عادة، الدور أم املحال أو غيرها؟

- ان اله��������دف م��������ن اغلب جرائم الس��������رقات 
هو الحصول على املبالغ املالية وس��������رقة 

املصوغات الذهبية واألثاث املنزلية.

* كيف تحدثن��������ا عن دعاوى النزاهة، 
هل أدانت محكمة الجنايات مسؤولني 
بالفس��������اد، ما هي أهم القضايا بهذا 

الشأن؟

-  نظرت هذه املحكمة العديد من القضايا 
التي تخ��������ص موظفي دوائ��������ر الدولة من 
التس��������جيل العقاري والبلدية واملصارف 
واملجالس البلدية داخل املحافظة وجرى 
إص��������دار األحكام القضائي��������ة بحقهم وفق 
القانون حيث تم إصدار عقوبة الس��������جن 
مل��������دة أرب��������ع س��������نوات ض��������د اح��������د أعضاء 
املجل��������س البل��������دي في الناصري��������ة لقيامه 
بتعاطي الرش��������وة والس��������جن ملدة سنتني 
بحق مالح��������ظ التس��������جيل العق��������اري في 
الناصرية لتعاطيه الرشوة والسجن ملدة 
س��������ت س��������نوات بحق احد موظفي بلدية 
الناصري��������ة بس��������بب اإلض��������رار بمصال��������ح 
الجه��������ة التي يعم��������ل لديها وه��������ي مديرة 

بلدية الناصرية. 

* ماذا عن جرائم القتل في املحافظة؟ 
هل هي في ارتفاع مقارنة بما سبق، 
وم��������ا هي أبرز الدواف��������ع الرتكاب هذه 

الجرائم هناك؟

- جرائ��������م القتل في املحافظ��������ة في ارتفاع 
وله��������ذه الظاهرة أس��������باب عدي��������دة منها 
وانتش��������ار  اليومي��������ة  الحي��������اة  ضغ��������وط 
املخدرات واتساع الشرخ داخل املنظومة 
الخالف��������ات  بس��������بب  وكذل��������ك  األس��������رية 
العشائرية التي تحصل بني األشخاص 

وكثرة انتشار السالح بني املواطنني. 

* تعتب��������ر ذي ق��������ار ممرًا ب��������ني جميع 
املحافظات بسبب موقعها الجغرافي، 

هل تحدث جرائم تهريب؟

- نع��������م ك��������ون محافظة ذي ق��������ار ممرا بني 
اغل��������ب املحافظات فق��������د تحصل مثل هذه 
الجرائ��������م ومنه��������ا تهري��������ب األس��������لحة في 
اآلون��������ة األخيرة وقد تم القبض على عدد 
من املتهم��������ني يقومون بتهريب الس��������الح 
وتم إص��������دار األح��������كام القضائية بحقهم 

وفق القانون.

* ه��������ل نظ��������رت محكمتك��������م جرائ��������م 
تخريب للمنشآت النفطية أو عمليات 
تهريب للمش��������تقات النفطية، ما هي 

أساليب هؤالء في ارتكاب الجرائم؟

- لق��������د نظرت هذه املحكمة عددا قليال من 
ه��������ذه الدعاوى من هذا الن��������وع وأصدرت 
األح��������كام القضائي��������ة وفق القان��������ون وان 
أس��������اليب املتهمني غالبا ما تكون بكسر 
األنابي��������ب النفطي��������ة وس��������رقة املش��������تقات 

النفطية .

* تمتلك ذي قار س��������لطة عش��������ائرية 
كبيرة، كيف ت��������رى لجوء املواطن إلى 
املحاكم والقانون في استرجاع حقه 

بالنسبة للجوئه للسلطات األخرى؟

- رغ��������م ان محافظ��������ة ذي ق��������ار تمتل��������ك 
س��������لطة عش��������ائرية كبيرة لكن املواطن 
ف��������ي املحافظ��������ة ونتيج��������ة تول��������د الثقة 
لديهم بعم��������ل املحاكم أخذوا باللجوء 
إليه��������ا م��������ن اج��������ل اس��������تعادة حقوقهم 
وهذا واضح في ازدياد عدد الدعاوى 
املنظ��������ورة من جمي��������ع املحاكم التابعة 
لرئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف ذي قار 
االتحادي��������ة باإلضاف��������ة ال��������ى القرارات 
األخي��������رة الت��������ي ص��������درت م��������ن مجلس 
القض��������اء األعلى والتي ولدت االرتياح 

لدى املواطن في املحافظة.

* كلمة أخيرة؟

- عهد منا إلى املواطن ورئاسة مجلس 
القض��������اء األعل��������ى املتمثل��������ة بالقاض��������ي 
فائ��������ق زي��������دان ال��������ذي كان لتوجيهات��������ه 
الس��������ديدة األثر املباش��������ر في زرع الثقة 
في نفوس��������نا نواصل العم��������ل وتطبيق 
وتحقي��������ق  س��������ليما  تطبيق��������ا  القان��������ون 
العدال��������ة املنش��������ودة وإيص��������ال الحقوق 
ال��������ى أصحابه��������ا ومعاقب��������ة املجرم��������ني 
العابثني بأم��������ن البل��������د واملعتدين على 
أرواح وحقوق وحريات املواطنني وفقا 
للقانون.. والشكر الجزيل لكادر جريدة 
القض��������اء االلكترونية إلتاح��������ة الفرصة 
لنا للحديث ع��������ن انجازات وأعمال هذه 

املحكمة. 

املحاكم  الثقة بعمل  تولد  املحافظة ونتيجة  املواطن في  لكن  قار سلطة عشائرية كبيرة،  تمتلك محافظة ذي 
أخذ باللجوء إلى دور القضاء دون االنتماءات األخرى من اجل استعادة حقوقه، وهذا يتمثل في ازدياد عدد 

الدعاوى املنظورة من جميع املحاكم، بحسب رئيس جنايات ذي قار القاضي عبد الغني جالب.
إره��اب��ا، وتشديد عقوبة  العشائرية  "ال��دك��ة"  األعلى باعتبار جريمة  القضاء  األخ��ي��رة ملجلس  ال��ق��رارات  وبشأن 
"النهوة" تحدث القاضي جالب عن ردود أفعال جيدة لدى املواطنني في املحافظة ما انعكس على الشارع الذي 

شهد انخفاضا كبيرا في ارتكاب هاتني الجريمتني الدخيلتني على العادات العشائرية األصيلة.

رئيس جنايات ذي قار: "الدكة" و"النهوة" تنخفضان.. 
ومعدل القتل يرتفع

* أبرز القضايا املنظورة والتي تتعلق باإلرهاب هي تفجير سيطرة فدك 
في مدينة الناصرية والذي راح ضحيته العديد من منتسبي القوات األمنية 

واملواطنني وإصدار املحكمة حكم اإلعدام شنقا حتى املوت بحق ستة من 
املجرمني

ذكر أن السرقات تصدرت اجلنايات املرتكبة يف احملافظة

■ القاضي عبد الغني جالب

الحوار كامال في ما يلي:

أجرى الحوار / مروان الفتالوي

* كون محافظة ذي قار ممرا بني اغلب املحافظات حصلت جرائم تهريب 
لألسلحة في اآلونة اآلخيرة وقد تم القبض على عدد من املتهمني يقومون 

بتهريب السالح وتم إصدار األحكام القضائية بحقهم وفق القانون
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بابل / مروان الفتالوي

ف��������ي محط��������ة وق��������ود املندي��������ل عل��������ى 
الطريق ال��������ذي يرب��������ط ناحية جبلة 
بقرية اإلمام شمالي محافظة بابل، 
خلف أحد اللصوص فجيعة كبيرة 
بعدما ت��������رك ح��������ارس املحطة ينزف 
آخر قطرة من دمه على اإلسفلت من 

أجل املال.
الت��������ي  القضي��������ة  تفاصي��������ل  وف��������ي 
حس��������متها محكم��������ة جناي��������ات بابل 
واطلعت عليها "القضاء" أن حارسا 
ليليا يعمل منذ عش��������ر س��������نوات في 
محط��������ة تعبئة للوقود لقي مصرعه 
على ي��������د أحد الس��������راق ال��������ذي طمع 
بأم��������وال موج��������ودة في غرف��������ة إدارة 

املحطة.
وألقي القبض على القاتل بعد كمني 
أمن��������ي أثن��������اء س��������فره إل��������ى محافظة 
كربالء الذي اعترف بارتكابه جريمة 
القتل وصدق��������ت أقواله قضائيا قبل 

أن يحال إلى محكمة الجنايات.
وف��������ي محض��������ر االعترافات يكش��������ف 
الجاني انه اس��������تغل ق��������رب داره من 
املحطة ومعرفته السابقة بحارسها، 
الفتا إل��������ى أنه كان غالب��������ا ما يتردد 
عليها لغرض التزود بالوقود، ومن 
خالل ذلك راودته فكرة قتل الحارس 
وس��������رقة املبلغ النقدي املوجود في 
املحطة بعد أن ضبط قاصة حديدية 

موجودة في غرفة إدارة املحطة.
ويذك��������ر امل��������دان بأن��������ه توج��������ه ليل��������ة 
الحادث وبحدود الس��������اعة الحادية 
عش��������رة والنصف ليال إل��������ى املحطة 
ون��������ادى عل��������ى الحارس مستفس��������را 
عن وجود الوقود من عدمه لغرض 
تزوي��������د س��������يارته، وعل��������ى رغ��������م أن 
الح��������ارس خرج ل��������ه وأخب��������ره بعدم 
وجود الوق��������ود، لكن األول دخل إلى 

املحطة بنوايا الشر والجريمة وهو 
يخفي تحت مالبس��������ه مفكا حديديا 

كبيرا.
ويكمل القاتل بأنه طلب من املجنى 
عليه إحضار كأس ماء شرب، وأثناء 
التفاتة الحارس أقدم على مباغتته 
ليمنحه ثالث ضرب��������ات في مؤخرة 
رأس��������ه أس��������قطته أرضا ث��������م ألحقها 

برابعة أسالت الدماء من رأسه.
ويتاب��������ع أن��������ه بعد أن ت��������رك الحارس 
ملق��������ى عل��������ى األرض أحض��������ر )هيم( 
حديديا وقام بكس��������ر غرف��������ة اإلدارة 

ليخ��������رج القاصة وقام بدفعها حتى 
مدخل البناي��������ة وتمكن من وضعها 
في حوض سيارته بحوالي الساعة 

الثانية عشرة والنصف ليال.
بع��������د ه��������ذا ل��������م يقت��������رب الجاني من 
الرحمة فقد وجه ضربة مميتة إلى 
الحارس وهو ممتد بباب الغرفة ثم 
أقدم على نحره بواسطة سكني كان 

يحملها في سيارته.
يقول املدان بأنه قام بكس��������ر القاصة 
واس��������تخراج املبالغ املوجودة فيها 
والبالغ��������ة 18 ملي��������ون دين��������ار و600 

محط��������ة  إي��������رادات  حصيل��������ة  دوالر 
الوقود، وأخب��������ر اآلخرين بأن املبلغ 

تحصل عليه من )سلفة(.
وخلص إل��������ى أنه أثن��������اء ذهابه إلى 
مدين��������ة كرب��������الء ت��������م القب��������ض عليه، 
أم��������ام  بالح��������ادث  أخي��������را  ليعت��������رف 

محكمة الجنايات.
م��������ن جانبها وج��������دت الهيئ��������ة األولى 
ف��������ي محكم��������ة جناي��������ات باب��������ل الت��������ي 
نظ��������رت القضية أن األدل��������ة املتحصلة 
في الدع��������وى كافي��������ة ومقنعة إلصدار 
الحك��������م العقابي، ولم تلتمس "أي عذر 

لتخفيف العقوبة لشراس��������ة وخطورة 
الجريم��������ة والبواع��������ث الدنية الرتكاب 
جريمة س��������رقة وقتل مستعمال طرقا 

وحشية".
وقضت املحكمة على املدان بالقضية 
حكما باإلعدام شنقا حتى املوت وفق 
أحكام املادة 406 من قانون العقوبات 
ع��������ن جريمة قتل املجن��������ى عليه بدافع 
دن��������يء، وأعطت الحق ل��������ذوي املجنى 
عليه زوجته وولده بمراجعة املحاكم 
املدني��������ة للمطالب��������ة بتعوي��������ض بع��������د 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

سارق يشحذ سكينه بعنق حارس ليلي من أجل "قاصة"

الموصل / إيناس جبار   

االنف��������الت األمن��������ي ال��������ذي عان��������ت منه 
مدين��������ة املوصل واألح��������داث التي مرت 
عليه��������ا من��������ذ دخ��������ول تنظي��������م داعش 
إلى ما بع��������د التحرير أف��������رزت العديد 
م��������ن القضاي��������ا والجرائم الت��������ي دارت 
في أروق��������ة محاكمها والت��������ي تنوعت 
مابني االبتزاز والس��������رقات واملخدرات 
والجرائم اإلرهابية ولعل بيع الزئبق 
األحمر املادة املحظور التجارة الدولية 

بها لم تكن بعيدة عن تلك القضايا.
وصدق��������ت محكم��������ة تحقي��������ق املوصل 
األيس��������ر أقوال متهم يتاج��������ر بالزئبق 
األحم��������ر اس��������تطاعت الق��������وات األمنية 
إلق��������اء القب��������ض عليه بع��������د كمني معد 

مسبقا.

 وتفي��������د اعتراف��������ات املته��������م بأن��������ه في 
العق��������د الثالث من عمره ويعمل بصفة 
كهربائي وش��������ريكه ف��������ي الجريمة هو 
عمه املته��������م الذي يعمل بصفة مختار 
ف��������ي إح��������دى املناطق الش��������عبية، وبعد 
تحرير املدينة وأثناء تواجده في دار 
عم��������ه تعرف عل��������ى متهم آخ��������ر وآنذاك 
اخبرهم بان لديه مادة الزئبق األحمر 
وانه يروم بيعها وطلب منهم البحث 

عن شخص يقوم بشراء املادة.
يواص��������ل املته��������م أقوال��������ه "وافقت على 
ه��������ذه الصفق��������ة وان نصيبي ونصيب 
عم��������ي كان االتفاق على مبل��������غ  ثالثة 
وخمسني ألف دوالر أمريكي وبالفعل 
قبل عش��������رين يوما من يوم التس��������ليم 
عرض املوضوع على متهم آخر والذي 
بدوره قام بالبحث عن شخص لشراء 

املادة وان نصيبه كان متفقا أن يكون 
مئة ألف دوالر أميركي".

وتاب��������ع "تم تحديد يوم للقيام بعملية 
البيع وتم االتفاق على جلب املادة في 
احد الكافتيري��������ات في منطقة العربي 
وش��������ريكي  ان��������ا  حض��������رت  وبالفع��������ل 
والش��������خص ال��������ذي يري��������د ش��������راء مادة 
الزئبق األحمر وعلى اثر ذلك اتصلت 
بعمي وطلبت منه جلب املادة وبالفعل 
حض��������ر وجلب املادة م��������ن املتهم املالك 
لها وفي ه��������ذه األثناء قام��������ت مديرية 
مكافح��������ة الجريم��������ة املنظم��������ة بإلق��������اء 

القبض علينا".
وتطابقت إفادة املتهم  الثاني مع أقوال 
السابق بأنه "من سكنة مدينة املوصل 
منطقة بيان، اعمل بصفة مقاول وقبل 
حوالي ش��������هرين تقريب��������ا تعرفت على 

املتهم )ق.ي( عن طريق صديقه وعملنا 
معا حي��������ث انه يعمل بصف��������ة كهربائي 
وقبل حوالي عش��������رين يوم��������ا اخبرني 
أن بحوزته مادة الزئبق األحمر وطلب 
مني ان أجد له ش��������خصا ليقوم بشرائه 
ولي نس��������بة بذلك وبالفعل وافقت على 
ذل��������ك وبالفع��������ل تعرفت على ش��������خص 
اجهل اسمه الكامل عن طريق صديقي 
والذي يس��������كن في حي العربي وبقيت 

على اتصال معه.
ويواص��������ل "قب��������ل أربع��������ة اي��������ام اتصلت 
بش��������خص وعرضت عليه املادة ووافق 
على شرائها بمبلغ أربعة ماليني دوالر 
أميركي تقريبا وبالفعل تم االتفاق في 
إح��������دى الكافتيريات في ح��������ي العربي 
املح��������دد اتصل��������ت باملتهم  وبالتاري��������خ 
وطلبت الحضور منه إل��������ى الكافتيريا 

وبالفعل حضر وأثناء جلوس��������نا جرت 
االتصاالت على جلب املادة ومعاينتها 
وإتمام عملية الش��������راء بعدها وبالفعل 
حض��������ر املته��������م وجل��������ب م��������ادة الزئبق 
األحم��������ر وتمت مش��������اهدة امل��������ادة، أثناء 
ذل��������ك تم إلق��������اء القبض علين��������ا من قبل 
مديري��������ة مكافحة الجريمة املنظمة وان 
نصيبه من العملية كان مئة ألف دوالر 

أميركي.
املوص��������ل  تحقي��������ق  وأحال��������ت محكم��������ة 
املتهمني املش��������تركني بالعملية جميعا 
إل��������ى املحكم��������ة املختص��������ة بع��������د تدوين 
اعترافاتهم ومطابقة األقوال مع املفرزة 
القابضة والش��������هود ومحاكمتهم وفق 
العراق��������ي ومصادرة  قانون لعقوب��������ات 
امل��������ادة الت��������ي بحوزته��������م وإعادتها إلى 

الجهات الرسمية.

تحقيق الموصل األيسر تصدق اعترافات عامل كهرباء يتاجر بالزئبق األحمر

)1(
25-26/الهيئة املوسعة املدنية/2019

املبدأ:
ال يج��������وز قانونا اعادة انتخاب خبير س��������بق وان ابدي 
خبرته في تقرير تم االعتراض عليه او اهداره حيث ان 
الخبير يرد بما يرد به القاضي اس��������تنادا الحكام املادة 

136 من قانون االثبات رقم 107 لسنة 1979 املعدل

القرار:

ل��������دى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة املدنية في 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادية وجد أن الطعن��������ني التمييزيني 
مقدم��������ان ضمن مدتهم��������ا القانونية لذا قرر قبولهما ش��������كاًل 
ولتعلقهم��������ا ب��������ذات الحك��������م املمي��������ز ولوحدة املوض��������وع قرر 
توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم 
املمي��������ز وجد انه الزال غير صحيح ومخالف ألحكام القانون 
رغ��������م اتباع املحكمة لقرار النق��������ض الصادر من هذه املحكمة 
بالعدد 66/الهيئة املوس��������عة املدني��������ة/2018 في 2018/6/11 
ومل��������ا ورد بكت��������اب مديري��������ة م��������اء نين��������وى املرق��������م 13847 في 
2018/9/9 ومرفق��������ة تقرير اللجنة الفني��������ة والجراء املحكمة 
الكش��������ف املوقعي بصحبة خمس��������ة خبراء وم��������ن ثم بصحبة 
س��������بعة خبراء لتقدي��������ر التعويض وملرة واح��������دة عن الضرر 
الناتج من م��������رور انبوب املاء من العق��������ار الخاص باملدعون 
وحرمانه��������م من االنتف��������اع به وحي��������ث ان املحكمة قد اخطأت 
بجم��������ع الخب��������راء الث��������الث والخمس��������ة والس��������بعة وتكليفهم 
بتقدي��������م ملحق لتقاريرهم دون س��������ند من القان��������ون والذين 
قدروا التعوي��������ض بمبلغ وقدره ثماني��������ة ماليني دينار دون 
ان تالح��������ظ املحكم��������ة ان وكيل��������ي الطرفني ق��������د اعترضا على 
تقري��������ر الخبراء الس��������بعة وطلب انتخاب تس��������عة خبراء وقد 
رفض��������ت املحكم��������ة طلبهما دون س��������ند من القان��������ون بل كان 

ه��������ذا الطلب جدير باالجابة لعدة اس��������باب منه��������ا ان الخبراء 
كل من الخبي��������ر القضائي )ر. ع. ي( هو الخبير االول املنفرد 
والذي قدر التعويض بعش��������رة ماليني وس��������تمائة الف دينار 
ق��������د اعيد انتخابه خبيرًا مع الخبراء الخمس��������ة والذي قدروا 
التعوي��������ض بمبلغ س��������تة مالي��������ني دينار ثم أعي��������د خبيرًا مع 
الخبراء الخمسة عشر والذين قدموا ملحق تقريرهم والذي 
ق��������دروا التعويض بمبلغ ثمانية مالي��������ني دينار على خالف 
ما ورد بقرار الحكم انها كلفت الخبراء الخمس��������ة والس��������بعة 
فقد بتقديم ملحق لتقريرهم واملبرز في 2018/11/15 وكان 
عددهم خمسة عش��������ر خبيرًا حيث ان الخبراء الثالث كل من 
)ع.م. ع( و)ي.ج.أ( و)ه�.ع.ط( اشتركوا ثانية في تقديم ملحق 
ف��������ي تقدير الخب��������راء االجمالي البالغ خمس��������ة عش��������ر خبيرًا 
وحيث ال يجوز قانونًا اعادة انتخاب الخبير والذي س��������بق 
وان اب��������دى خبرته ف��������ي تقرير تم االعتراض علي��������ه او اهداره 
حيث ان الخبي��������ر يرد بما يرد به القاضي اس��������تنادًا ألحكام 
امل��������ادة 136 من قان��������ون االثبات رقم 107 لس��������نة 1979 املعدل. 
ومن جهة ثانية فان للمحكم��������ة بموجب املادة 145/اواًل من 
قان��������ون االثبات ان تق��������رر دعوة الخبير من تلقاء نفس��������ها او 
بناء على طلب الخصوم لحضور الجلسة اذا رأت ان تقريره 
غي��������ر واف او رأت ان تس��������توضح منه عن امور الزمة لحس��������م 
والفصل في الدعوى وال سند قانوني لجمع كل الخبراء في 
الدع��������وى وفي مختلف مراحله��������ا وتكليفهم بمهمة مختلفة 
فكان املقتض��������ى القانوني يوجب على املحكمة االس��������تجابة 
لطل��������ب وكيل��������ي الطرف��������ني باعادة الكش��������ف بصحبة تس��������عة 
خب��������راء م��������ن ذوي االختصاص على ان ال يكونوا س��������بق لهم 
وان اب��������دوا خبرتهم ف��������ي ذات الدعوى وذلك الش��������تراك اربعة 
خبراء منهم في ذات الدعوى واملش��������ار اليهم اعاله ومع ذلك 
فان املبال��������غ املقدرة تفاوتت واختلفت حيث ان الخبير االول 
قدر عش��������رة ماليني وس��������تمائة الف دينار والخبراء الخمسة 
ستة ماليني دينار والخبراء السبعة احد عشر مليون ومائة 
واربعون الف دينار وبعد جمع كل الخبراء والذي اشتركوا 
جميعه��������م كان مبلغ التعويض املق��������در ثمانية ماليني دينار 
وحيث ان املحكمة وان اتبعت قرار هذه املحكمة املش��������ار اليه 
اع��������اله وتوصلت الى اس��������تحقاق املدع��������ني للتعويض جملة 
واح��������دة ملرة واحدة ولكنها لم تراع احكام الخبرة وقواعدها 

للوص��������ول الى مبلغ التعويض املس��������تحق م��������ن جراء حرمان 
املدع��������ني من االنتف��������اع بعقارهم عليه وحي��������ث ان املحكمة قد 
اخط��������أت في رف��������ض طل��������ب وكيلي الطرف��������ني باع��������ادة اجراء 
الكشف بصحبة تسعة خبراء لتالفي كل االخطاء القانونية 
في تقارير الخبراء الس��������ابقني وكانت املحكمة سببًا في تلك 
االخط��������اء عليه ق��������رر باالتفاق نق��������ض الحكم املمي��������ز واعادة 
اضب��������ارة الدع��������وى ملحكمتها لغرض اتباع م��������ا تقدم واعادة 
اجراء الكش��������ف بصحبة تس��������عة خبراء قضائيني جدد ومن 
ذوي االختصاص على ان ال يكونوا سبق وان ابدوا خبرتهم 
في ذات الدعوى على ان يبقى رس��������م التمييز تابعًا للنتيجة 
وصدر القرار باالكثرية من حيث التس��������بيب في 15/جمادي 

األولى/1440ه� املواف��ق 2019/1/21م.

)2(
2661/الهيئة املوسعة الجزائية/2018

املبدأ:
ان قان��������ون العف��������و رقم 27 لس��������نة 2016 لم يتضمن نص 
صري��������ح او ضمني عل��������ى الغ��������اء قانون العف��������و رقم 19 
لس��������نة 2008 وان الن��������ص عل��������ى ع��������دم العم��������ل باي نص 
قانون��������ي يتعارض م��������ع احكام القان��������ون ال يعني قطعا 
الغاء القانون رقم 19 لس��������نة 2008 كونه ال يتعارض مع 

القانون رقم 27 لسنة 2016 ال صراحة وال داللة .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيأة املوس��������عة الجزائية في 
محكم��������ة التمييز االتحادية وجد أن نائ��������ب املدعي العام امام 
محكمة الجنح في الرصافة املختصة بقضايا النزاهة وغسيل 
األم��������وال والجريم��������ة االقتصادي��������ة ق��������د طلب التدخ��������ل تمييزًا 
بقرار الهيأة التمييزية في رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف الكرخ 

االتحادي��������ة بالعدد 23/عف��������و/2018 ف��������ي 2018/2/8 ونقضه 
لألس��������باب الواردة في الطلب ومن خالل االطالع على اضبارة 
الدعوى الجزائية املرقمة 763/ج/2017 والواردة من محكمة 
الجنح املذكورة فقد وج��������د ان املحكمة قد احالت الدعوى الى 
اللجنة املشكلة في رئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادية 
واملختصة بالنظر في طلبات الش��������مول بقانون العفو رقم 19 
لس��������نة 2008 للتحقق من شمول املتهمة )س. ع أ .ع أ( بقانون 
العف��������و املذك��������ور من عدمه باعتب��������ار ان الفعل املنس��������وب اليها 
وفق املادة 341 عقوبات وقد حصل في عام 2005 وان اللجنة 
املذك��������ورة قد اصدرت قرارها املرقم 18/نس��������اء واحداث/2017 
ف��������ي 2017/12/26 واملتضمن اع��������ادة االضبارة الى محكمتها 
للنظ��������ر فيه��������ا حس��������ب االختصاص ولألس��������باب ال��������واردة في 
القرار وال��������ذي طعن به تمييزًا أمام محكمة اس��������تئناف الكرخ 
االتحادي��������ة بصفتها التمييزية والت��������ي اصدرت قرارها املرقم 
23/عف��������و/2018 ف��������ي 2018/2/8 واملتضمن تصدي��������ق القرار 
املميز ورد الطعن التمييزي حيث سببت املحكمة قرارها من 
ان قان��������ون العفو رقم 27 لس��������نة 2016 قد الغ��������ى قانون العفو 
رقم 19 لس��������نة 2008 حس��������ب نص املادتني )13 و14( منه ورأي 
املحكم��������ة هذا محل نظر ألن قانون العفو رقم 27 لس��������نة 2016 
ل��������م يتضمن على نص صري��������ح او ضمني عل��������ى الغاء قانون 
العف��������و رقم 19 لس��������نة 2008 وان النص على ع��������دم العمل بأي 
نص قانوني يتعارض مع احكام القانون ال يعني قطعًا الغاء 
القان��������ون رقم 19 لس��������نة 2008 كونه ال يتع��������ارض مع القانون 
رقم 27 لسنة 2016 ال صراحة وال داللة وبالتالي يكون القرار 
ق��������د جاء مخالفًا للقانون لذا قرر قبول طلب التدخل والتدخل 
تميي��������زًا بقرار محكمة اس��������تئناف الك��������رخ االتحادية بصفتها 
التمييزي��������ة بالعدد 23/عف��������و/2018 ف��������ي 2018/2/8 ونقضه 
ونقض القرار الصادر من اللجنة القضائية املختصة بالنظر 
في قضايا املحكومني واملوقوفني وقضايا النساء واالحداث 
في الكرخ بالعدد 18/نس��������اء واحداث/2017 في 2017/12/26 
وإرس��������ال اضب��������ارة الدعوى ال��������ى اللجنة املذك��������ورة للنظر في 
شمول املتهمة )س. ع أ .ع أ( بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 
م��������ن عدمه وصدر القرار اس��������تنادًا الحكام امل��������ادة )264/أ( من 
قانون أصول املحاكمات الجزائي��������ة وباألكثرية في 18/ربيع 

الثاني/1440ه� املواف�ق 2018/12/27م.

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

■ جنايات بابل قضت حكما باالعدام ضد القاتل

السفر بالمحضون
 بص��������رف النظر عن املقدمات التي يوظفها أي خائض 
في موضوع ما لغرض توضيح الفكرة املراد تناولها، 
أرى ان )الس��������فر باملحض��������ون( أم��������ر يس��������تحق الدخول 
باملوضوع مباش��������رة، ك��������ون معالجة موضوع الس��������فر 
قديما يعتمد على نوع الس��������فر وله��������م عذرهم في ذلك 
يوم كان الس��������فر بالخط��������ى والدواب ولم يك��������ن ببالهم 
والدة ث��������ورة في مج��������ال النق��������ل واملواصالت فأمس��������ى 

الفرسخ يقطع في دقائق. 
من الواجب على الوالدين عند حصول خالف بينهما 
ت��������رك تجلياته ونتائج��������ه حتى ال يتح��������ول ذاك الكائن 
العاجز)طفلهما( الى س��������الح بينهما ووسيلة لتفريغ 
الغ��������ل الناتج عن خالفهم��������ا بالتالي يصبح املحضون 

ضحية قضية ال يفقهها.
من املس��������لم به عرفا وقانونا ان السفر باملحضون هو 
من توابع ومتعلقات الحضانة والحضانة تدور على 
رعاية املحضون فهي ش��������رف ملن يحصل عليها وعليه 
التزام ب��������ان يحقق الغاي��������ة املرجوة وان ينأى بنفس��������ه 
عن اس��������تغالل هذا الحق وهي امر الغاية منه س��������المة 

املحضون.
اله��������دف من ه��������ذا النس��������ج توضيح م��������دى أهمية ترفع 
الطرفني عن جعل املحضون وس��������يلة للضغط وتعكير 

صفو اآلخر.
حري بنا ان نعلم ان س��������فر اليوم فيه من الشكليات ما 
ال وجود لها في س��������فر األمس فأصبح جواز السفر هو 
ورقة الس��������فر األولى فال س��������فر لبلد آخر اال بواس��������طته 
وتب��������رز املش��������كلة ف��������ي ع��������دم موافق��������ة االب الس��������تخراج 
جواز س��������فر لطفله او إعطاء االذن للحاضنة بالس��������فر 

بمحضونها. 
وفي الغالب تكون الحضانة لالم نتيجة طبيعة كونية 
فطرية، ألنها أكثر الناس حنانا وأش��������فاقا به فتصبر 
لخدمته وتسهر لسهره وتجزع ملرضه، بيد ان القانون 
يعتبر الحاضن من حصل على قرار حضانة مكتسب 
الدرج��������ة القطعية، ف��������ان كانت الحاض��������ن االم ليس لها 
الس��������فر باملحضون دون اذن الول��������ي باعتباره صاحب 

حق الوالية واالشراف.       
وحيث ان السفر من الحقوق األساسية لإلنسان والتي 
ال يج��������وز تقييدها بن��������ص الدس��������تور )للعراقي حرية 
التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه( وكون 
نظام جوازات الس��������فر رقم 2 لس��������نه 2011 في املادة 22 
منة نصت )ال يجوز اصدار جواز س��������فر ملن يقل عمرة 
عن 18 س��������نه اال بموافقة الولي او الوصي( وان إصرار 

املشروع على موافقة الولي لغرض حماية الطفل. 
الهدف مما سبق تس��������ليط الضوء على وجود أسباب 
يلغى في ظلها األصل العام ويحق لالم السفر السريع 

بمحضونها دون علم الولي او دون رضاه. 
والغ��������رض األول واألخير م��������ن ذلك ابع��������اد األنظار عن 
مصلح��������ة االبوي��������ن والنظر لحق املحض��������ون فهو مدار 
القضي��������ة وجوهر الحكم��������ة كون قضائن��������ا مفتوحا له 
البح��������ث والتقص��������ي ملعرفة الحاجة ألس��������باب الس��������فر 

وضمان العودة.
ويستحسن التفصيل هنا وهو ان اذن الولي قائم مادام 
القصد من ورائه مصلحة املحضون ال ان يجعله سيفا 
مسلطا على الحاضنة يقطع به الوصال عنجهية في 

االنتق��������ام واال فان للمحكمة ان 
تأذن دون الحص��������ول على اذن 
االب ويمك��������ن للحاضنة س��������لك 
املس��������تعجل  القض��������اء  طري��������ق 
إذا م��������ا ارادت الس��������فر س��������ريعا 
بمحضونها لغرض العالج او 
الحج والعمر مثال او غير ذلك 

من األمور املستعجلة.

القاضي عماد عبد اهلل شكور
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6 ..شؤون قضائية

القاضي��������ة اله��������ام فخ��������ري ص��������ادق أول رئيس 
لرابطة القاضيات العراقية تقول "ال يخفى أن 
الع��������راق من البلدان  التي اس��������تطاعت أن تمكن 
املرأة من ولوج س��������لك القض��������اء في وقت مبكر 
خالفا للعدي��������د من البلدان حي��������ث تخرج  أول 
دورة للقاضيات النس��������اء من املعهد القضائي 
ع��������ام 1979 وتعينهم في املؤسس��������ة القضائية 
وممارس��������تهم  العم��������ل القضائي ف��������ي مختلف 

املجاالت". 
  وعن طبيع��������ة تميز تجرب��������ة العمل القضائي 
للمرأة العراقية عن نظيرتها العربيات أفادت 
فخري ب��������أن   "القاضي��������ة العراقي��������ة تمكنت من 
ممارس��������ة العمل القضائي وبشكل منفتح في 
مختلف املجاالت س��������واء في  الجانب الجزائي 
أو املدني أو التجاري أو األحوال الش��������خصية 
خالف��������ا لبعض ال��������دول العربي��������ة التي تمارس 
 التضييق عل��������ى املرأة في ممارس��������تها العمل 
القضائي وحصره ف��������ي بعض الجوانب دون 

األخرى منها عدم  الس��������ماح للمرأة بالنظر في 
دعاوى األحوال الشخصية وغيرها". 

  وعن رغبة املرأة بالعمل كمدعية عامة أجابت 
فخري أن "الواقع العمل��������ي ال يوجد فيه هكذا 
تصنيف في  عمل املرأة القاضية حني مارست 
العم��������ل القضائي في مختل��������ف املجاالت، كما 
أن تحدي��������د مواق��������ع العمل يتم  وف��������ق الحاجة 
ومقتضي��������ات املصلح��������ة العامة، ول��������م نلمس 
ه��������ذا التوجه لدى الزمي��������الت باالتجاه للعمل 
ف��������ي االدعاء  العام حص��������را وإنما نج��������د املرأة 
القاضية تقدم أفضل م��������ا لديها في أي مجال 
توضع فيه س��������واء كان جهاز االدعاء  العام أو 

العمل كقاضية". 
  ولفت��������ت رئيس رابط��������ة القاضي��������ات العراقية 
إل��������ى أن "محاولة توثيق تاريخ املرأة العراقية 
وتدوين مواقفها  يحتاج إلى دراس��������ات كبيرة 
وم��������ن املؤك��������د أن امل��������رأة العراقي��������ة املعاص��������رة 
ل��������م تنطلق من الف��������راغ بل اس��������تندت إلى  ارث 

عراق��������ي حض��������اري بعي��������د الغ��������ور ف��������ي أعماق 
املجتم��������ع والتاري��������خ كما أنها قدم��������ت العديد 
من التضحيات في  س��������بيل أن تثبت مواقفها 
حيث أن مسيرتها لم تكن خالية من العقبات 
إال أنه��������ا تمكنت م��������ن التغلب عليه��������ا  واثبات 
مكانتها في املجتمع وإقناع أفراده وأصحاب 
القرار بإمكانيتها التصدي ملواقع املسؤولية 

ومن بينها  ساحة العمل القضائي".  
وتش��������ير الهام فخري إلى أن "عدد القاضيات 
إبان النظام الس��������ابق ال يزيد عن )7( قاضيات 
وحالي��������ا أصبح العدد   )116( يمارس��������ن العمل 

القضائي في مختلف املجاالت". 
وتؤك��������د أن "حض��������ور امل��������رأة الفاعل في س��������لك 
القضاء اثبت جدارتها واس��������تطاعت أن تقدم 
أنموذجا رائدا وان  تض��������ع بصمتها ودورها 
االيجابي الكبير في ممارسة العمل القضائي 
في مختلف املجاالت وبش��������كل مشهود له  من 
قبل الجميع على املستوى العلمي والعملي". 

وتابعت "ش��������اركت امل��������رأة القاضي��������ة زمالءها 
الرجال العم��������ل في مجال اإلره��������اب والنزاهة 
ومختلف جوانب  العمل الجزائي، وقد تمكنت 
من أداء دوره��������ا بنجاح كبير فاملرأة القاضية 
معروف��������ة بحرصه��������ا ونزاهته��������ا ف��������ي  العم��������ل 
باإلضافة إلى ش��������جاعتها في اتخاذ القرارات 
من اجل إرس��������اء قواعد العدالة واملساهمة في 

القضاء على  الجريمة بكل أنواعها". 
  وع��������ن تش��������كيل رابط��������ة القاضي��������ات العراقية 
أرجعت فخري "الفضل األكبر لصاحب الفكرة 
رئيس مجلس  القضاء األعلى القاضي فائق 
زي��������دان املع��������روف بدعم��������ه ومناصرت��������ه لدور 
امل��������رأة عامة ف��������ي املجتم��������ع والقاضية  خاصة 
معبرة عن امتنان الرابطة لجهوده ابتداء من 
انطالق الفكرة واإلشراف على مسودة النظام 
الداخل��������ي  ومتابعة الزمي��������الت باهتمام كبير 
في اللجنة املؤقتة وصوال إلى إنجاح خروج 
الرابط��������ة إلى الن��������ور وما زال  دعمه مس��������تمرًا 

إلنجاح عمل الرابطة". 
وتذك��������ر رئي��������س الرابط��������ة أن��������ه "تم تأس��������يس 
الرابطة ف��������ي 2019/2/21 بانتخ��������اب أعضاء 
مجلس اإلدارة األصلي��������ني  البالغ عددهم )5( 
أعضاء واالحتياط البالغ عددهم )3( أعضاء 
كما تم انتخ��������اب الرئيس ونائب الرئيس في 

 ."2019/2/2  
وعن أهداف الرابطة تش��������ير فخ��������ري إلى أنها 
"عديدة من أهمها االهتمام في تطوير ودعم 
امل��������رأة القاضي��������ة  والحث عل��������ى جعلها ممثلة 
في جميع املس��������تويات في املحاكم اإلقليمية 
والدولي��������ة مع تطوي��������ر ودعم مبدأ اس��������تقالل 
 القض��������اء وس��������يادة القانون طبق��������ا للمعايير 
الدولية التي تش��������جع في حل وفهم املس��������ائل 
القانوني��������ة الت��������ي تواج��������ه املرأة  ف��������ي املجتمع 
العراقي ونشر الوعي وترسيخ وتطوير قيم 

حقوق اإلنسان". 
وتعتب��������ر فخري أن "امل��������رأة القاضية في بحث 

دائ��������م عن حلول حقيقية ورغبتها املس��������تمرة 
ف��������ي املعالج��������ة م��������ن  أرض الواق��������ع للتص��������دي 
والحد من تفش��������ي الجريم��������ة واملحافظة على 
معامالت��������ه  واس��������تقرار  املجتم��������ع  اس��������تقرار 
 املدني��������ة والتجارية ومن خ��������الل تواجدها في 
هذه الرابطة التي ستس��������اهم في مد جس��������ور 
التعاون مع مختل��������ف  الجمعيات واملنظمات 
الدولي��������ة واإلقليمي��������ة الت��������ي تعنى بالش��������أن 
القضائ��������ي واالجتماع��������ي وما يترت��������ب عليه 
تب��������ادل  الخب��������رات والثقافات وتوس��������يع آفاق 
عملها والذي س��������ينعكس ايجابيا على عمل 

مجلس القضاء عموما". 
وتضي��������ف أن "م��������ن أه��������داف الرابط��������ة هو دعم 
امل��������رأة القاضي��������ة وجعلها ممثل��������ة في جميع 
املس��������تويات في كاف��������ة  املحاكم ل��������ذا نأمل من 
خالل عملنا بتمكني املرأة القاضية من إشغال 
مناصب متقدمة في املؤسس��������ة القضائية  مع 
الحفاظ على معايير الكفاءة والنزاهة لتولي 

املناصب املهمة". 
كم��������ا وتطم��������ح القاضي��������ة أن "تتس��������لم امل��������رأة 
القاضي��������ة املناص��������ب القيادي��������ة وم��������ن بينها 
عضوية محكمة التمييز أو  رئاس��������ة املناطق 
االستئنافية ونأمل ان يكون للرابطة دورًا في 
حصول املرأة القاضية على اس��������تحقاقها في 

 املناصب". 
وتلفت انه "ال ح��������دود قانونية لدور القاضية 
وان العم��������ل الفضائ��������ي متاح له��������ا في جميع 
املج��������االت وع��������ادة ما يك��������ون  معي��������ار الكفاءة 
والجهد هو من يحدد مواقع العمل للقضاة"، 
مؤك��������دة على "موق��������ف اإلدارة الحالية ملجلس 
 القض��������اء وجهود رئيس��������ه املس��������تمرة ودعمه 
للمرأة القاضية س��������اهم في إنجاح مش��������روع 

إنشاء الرابطة". 
رابط��������ة  عم��������ل  أه��������داف  "م��������ن  أن  وتس��������تدرك 
القاضي��������ات ه��������ي وض��������ع الحل��������ول الفعلي��������ة 
للمشكالت التي تعاني منها  شريحة النساء 
ومن بينها مش��������كلة العنف والفق��������ر والزواج 
املبك��������ر وغيرها من املش��������كالت، ومل��������ا للقضاء 
من  مس��������اس مباشر في كافة نواحي املجتمع 
وشرائحه لذا فإننا بصدد وضع خطة للعمل 
على إيجاد الحلول ل��������كل  ما يمكن حله منها 
وبالتعاون مع الجهات املعنية كطرح مقترح 
لتعدي��������ل إج��������راءات الضم لألطف��������ال )كريمي 
 النس��������ب( والتخفي��������ف م��������ن حدة اإلج��������راءات 
به��������دف إنقاذ اكبر عدد م��������ن األطفال وخاصة 
الفتي��������ات منه��������م باإلضافة  إل��������ى توعية املرأة 
بحقوقها في ما يخص سن الزواج ومراجعة 
املؤسس��������ات املعني��������ة لتقدي��������م الع��������ون للمرأة 

 املعنفة وغيرها من األعمال". 

مجلس القضاء األعلى يمنح الضوء لتأسيس أول رابطة للقاضيات

رئيس استئناف بابل: 2000 أمر قبض لمتهمين باإلرهاب أغلبهم في  كردستان

استئناف الكرخ تحسم نسبا عالية في أربعة أشهر

بابل / مروان الفتالوي

باب��������ل  اس��������تئناف  محكم��������ة  رئي��������س  أج��������رى 
االتحادية القاض��������ي حيدر جابر برفقة قضاة 
ج��������زاء  متخصصني بمكافح��������ة اإلرهاب زيارة 
إل��������ى مديرية اس��������تخبارات ومكافحة اإلرهاب 
ف��������ي  املحافظة، بهدف االط��������الع على مجريات 
التحقي��������ق في الدع��������اوى اإلرهابية وس��������المة 

 اإلجراءات. 
وق��������ال القاض��������ي حيد جاب��������ر في حدي��������ث إلى 
"القضاء" أن "أعداد املوقوفني بلغ 152  بحسب 
اإلحصائي��������ة املتوفرة في املديري��������ة، وأن عددا 

منهم أحيل على محكمة  الجنايات". 
وأضاف رئيس االستئناف "اطلعنا على أوامر 
القب��������ض الص��������ادرة والتي وص��������ل عددها  في 
الوق��������ت الحاضر الى 2000 مذك��������رة"، الفتا إلى 
أن "مدير االستخبارات بني أن  جميع املتهمني 
في هذه املذكرات من خارج املحافظة، وأكثرهم 
في إقليم كردستان  والجهود مبذولة ملفاتحة 

الجهات املختصة لتنفيذ هذه املذكرات". 

ذوي  لبع��������ض  املواجه��������ة  طلب��������ات  وبش��������أن 
املوقوف��������ني مّمن طرحوا موض��������وع طول فترة 
 موقوفي��������ة ذويهم، أفاد القاض��������ي حيدر جابر 
بأن "الس��������ادة قضاة التحقيق بينوا ان بعض 
 املتهم��������ني مطلوب��������ون بع��������دد م��������ن الدع��������اوى 
اإلرهابي��������ة ويتم التركيز على بعض الدعاوى 
 وتتم إحالتهم على الجنايات وبعد ذلك تقدم 
دعاوى أخرى بحقهم وهذا يتسبب في  تأخير 

مدد موقوفيتهم". 
وكحل لهذه اإلشكالية أكد رئيس االستئناف 
عل��������ى ض��������رورة "تقديم كاف��������ة الدع��������اوى التي 
 تخص املوقوفني إلنج��������از التحقيق فيها معا 
وإحالته��������ا في وقت واح��������د أو أوقات متقاربة 
 لتالف��������ي حالة التأخير وحس��������م قضاياهم إما 

بالتجريم أو اإلفراج". 
وأض��������اف "عل��������ى هام��������ش الزيارة ج��������رى طرح 
موض��������وع تمكني ذوي املتهم��������ني من  مواجهة 
املوقوف��������ني املتهمني واالطالع عل��������ى أحوالهم 
ووضع اإلج��������راءات الكفيلة بع��������دم  تأثير ذلك 
على مجري��������ات التحقيق وقد أوضح الس��������يد 

مدير االس��������تخبارات ان مكانا  مناس��������با تمت 
تهيئته الس��������تقبال املراجع��������ني وتمكينهم من 

مواجهة ذويهم". 
وأوض��������ح رئيس االس��������تئناف أن "التوجيهات 
ش��������ددت عل��������ى موض��������وع التقي��������د باالجراءات 
 التحقيقية الس��������ليمة ويش��������مل كافة الدعاوى 
في الس��������جالت س��������واء في املديري��������ة أو محاكم 
إج��������راء  عن��������د  بحي��������اد  والتعام��������ل   التحقي��������ق 
التحقي��������ق واالبتع��������اد ع��������ن أي وس��������يلة غي��������ر 
مشروعة  عند اس��������تجواب املتهمني وفي حال 
ممارس��������ة ذلك فأن الضابط س��������يعرض نفسه 

لة  القانونية".  للمساء
وبخصوص طلبات املحام��������ني وجه القاضي 
حيدر جابر مديرية االس��������تخبارات  ب�"ضرورة 
تس��������لم طلبات املحامني وتقديمه��������ا في اليوم 
ذاته إل��������ى قاضي التحقي��������ق وأن  يتم التعامل 
م��������ع كافة املحامني بمرونة وتس��������اٍو وفي حال 
عدم تقدي��������م الطلب��������ات أو  تأخيره��������ا من دون 
مبرر سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

الضابط املقصر". 

وبني أن "ع��������دد الضباط في ه��������ذه املديرية 99 
ضابط��������ا موزعني عل��������ى األقضي��������ة  والنواحي 
بينم��������ا عددهم ف��������ي مركز املدين��������ة 12 ضابطا 

فقط". 
وذكر رئيس االس��������تئناف أن "قضاة التحقيق 
االس��������تخبارات  مديري��������ة  ف��������ي  والضب��������اط 
 اس��������تعرضوا مجموعة معوقات في االجتماع 

بغية حلها". 
ولف��������ت إلى أن "املعوقات اختصرت بعدم توفر 
بناي��������ات مس��������تقلة لتوابع االس��������تخبارات  في 
االقضي��������ة  والنواح��������ي وتواجده��������م في مراكز 
الش��������رطة، والنقل املتكرر للضب��������اط ما  يؤدي 
إلى إرب��������اك العمل التحقيق��������ي وعدم تعويض 
غي��������ر  بضب��������اط  تعويضه��������م  أو  املنقول��������ني 
 متخصص��������ني بالتحقيق، وكذلك عدم حضور 
املمث��������ل القانوني ل��������وزارة الدف��������اع وإذا  حضر 
فأنه يزود بوكالة لحادث واحد دون الحوادث 

األخرى ما يسبب تأخير  التحقيق". 
م��������ن جهة أخرى، أج��������رى القاضي حيدر جابر 
اجتماع��������ا منتصف الش��������هر املاض��������ي  بقضاة 

وتوص��������ل  لالس��������تئناف  التابع��������ة  التحقي��������ق 
االجتم��������اع إل��������ى مجموع��������ة مق��������ررات أوجزها 
 الس��������يد رئيس االس��������تئناف ب�"تبلي��������غ القضاة 
التحقي��������ق  ف��������ي  االهمي��������ة  إعط��������اء  بض��������رورة 
بجرائم  االبتزاز االلكتروني عن طريق مواقع 
التواص��������ل االجتماع��������ي وظاه��������رة اس��������تغالل 
 املواقع االلكترونية الوهمية في اإلس��������اءة الى 
مختلف ش��������رائح املجتمع وض��������رورة  التعامل 

بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم". 
وأك��������د على "ض��������رورة التع��������اون م��������ع األجهزة 
األمنية واتخاذ اإلجراءات املش��������ددة بحق  من 
يس��������يء إلى مؤسس��������ات الدولة ومنها املقرات 
الوهمي��������ة الت��������ي ال ترتبط بالدولة  وتس��������تغل 
ألغراض غير مش��������روعة"، الفتا إل��������ى "التأكيد 
على التعامل باإلجراءات  الرادعة ضد مطلقي 

العيارات النارية وفق القرار 570". 
وأفاد رئيس االس��������تئناف بأن��������ه جرى التأكيد 
عل��������ى تطبيق قانون االتجار بالبش��������ر رقم 28 
 لس��������نة 2012 مع محاس��������بة أولياء املتس��������ولني 
للحد من هذه الظاه��������رة"، مؤكدًا "التطرق  إلى 

موضوع��������ات أخرى تخ��������ص التحقي��������ق منها 
والتأكي��������د عل��������ى ض��������رورة مراع��������اة الترتي��������ب 
 القانوني للدعاوى وأن تكون نس��������خ الدعاوى 

واضحة ومختومة وموقعة أصوليا". 
وأكمل بأنه جرى التأكيد على السادة القضاة 
ب�"ض��������رورة إج��������راء الزيارات املس��������تمرة  ملراكز 
الش��������رطة وكذل��������ك مكات��������ب التحقي��������ق ملتابعة 
املحقق��������ني وضب��������اط الش��������رطة ف��������ي  أعماله��������م 
التحقيقية وإنجازها"، مش��������يرا إلى "التشديد 
على ضرورة أن يستخدم القاضي  صالحياته 
الق��������رارات  تك��������ون  وأن  بحكم��������ة  القانوني��������ة 
القضائية صادرة ملصلحة التحقيق  ولكشف 

الحقيقة وأن تستند إلى أسانيد قانونية". 
وخلص إلى التنويه بعدم تعميم أمر القبض 
إال بق��������رار صري��������ح من القاض��������ي وأن  يتضمن 
كافة البيانات األصولية استنادا لتوجيهات 
مجلس القضاء األعلى املوقر  ومتابعة دعاوى 
املوقوف��������ني وإنجازه��������ا وإعطائه��������ا األولوي��������ة 
وتزوي��������د رئاس��������ة االس��������تئناف  بإحصائي��������ات 

ومواقف شهرية. 

بغداد/ إيناس جبار

تحتفل القاضيات العراقيات 
هذا العام بعيد املرأة تحت 

مظلة رابطة القاضيات العراقية 
التي أعلن عن  تأسيسها مؤخرًا 

وسط ترحيب كبير. 
وأولى القضاء العراقي أهمية 

للمرأة كنواة أساسية في 
املجتمع والسيما املرأة القاضية 

كونها شريكا  لزميلها الرجل 
القاضي في إصدار القرارات 

القضائية املهمة وإرساء 
العدالة والقانون لذلك فتح 

رئيس  مجلس القضاء األعلى 
الباب أمام إنشاء رابطة 

تختص بالقاضيات العراقيات 
لها أهداف وطموحات وكان 

 لصحيفة القضاء حديث مع أول 
رئيسة منتخبة لها.  

■ القاضي فائق زيدان في لقاء مع وفد من رابطة القاضيات العراقية/ عدسة حيدر الدليمي

أجرى زيارة ملديرية استخبارات ومكافحة اإلرهاب يف احملافظة
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بغداد/ عالء محمد

أظه��������رت إحصائي��������ة الفص��������ل الرابع لع��������ام 2018 
الخاصة برئاسة محكمة  استئناف بغداد الكرخ 
االتحادية واملحاكم التابعة لها أرقاما مميزة من 
 ناحية حسم الدعاوى والتي وصلت النسب فيها 
الى %100 في بعض  املحاكم فيما س��������جلت نسبا 

متفاوتة في البعض اآلخر. 
وكش��������فت رئاسة محكمة اس��������تئناف بغداد الكرخ 
االتحادي��������ة ف��������ي اإلحصائي��������ة  الص��������ادرة من قبل 
ش��������عبة اإلحصاء التابعة لها عن ع��������دد الدعاوى 
املحس��������ومة  واملعامالت املنج��������زة ملحاكم االحوال 
الش��������خصية التابعة لرئاس��������ة محكمة  استئناف 

بغداد الكرخ االتحادية. 
وبينت اإلحصائية أن الهيئة التمييزية الجزائية 

وصلت نس��������بة الحس��������م فيها  ال��������ى %100 واألمر 
ينطبق نفسه على الهيئة التمييزية املدنية،فيما 
كانت  نس��������ب الحس��������م %92 للهيئة االس��������تئنافية 

االولى وب�%89 للهيئة االستئنافية  الثانية. 
جنايات الكرخ الهيئة الثانية بصفتها التمييزية 
تصدرت نس��������ب الحسم في  الدعاوى املنظورة من 
قبله��������ا بعد أن وصلت نس��������ب الحس��������م الى 100% 
 وبنس��������بة %71 حس��������مت جنايات الك��������رخ الهيئة 
الثاني��������ة بصفته��������ا االصلي��������ة على  ه��������ذا الرقم من 
ناحية حسم الدعاوى، اما محكمة جنايات الكرخ 
الهيئ��������ة  األول��������ى بصفته��������ا التمييزية وبحس��������ب 
االحصائية فان نس��������ب الحس��������م فيه��������ا وصل  إلى 
%99 فيما حسمت محكمة جنايات الكرخ الهيئة 
األولى بصفتها  األصلية الدعاوى بنسبة وصلت 

الى 55%. 

محكم��������ة  لرئاس��������ة  التابع��������ة  اإلحص��������اء  ش��������عبة 
استئناف بغداد الكرخ االتحادية في  اإلحصائية 
أشارت إلى أن محكمة أحداث بغداد وصلت نسب 

الحسم في  الدعاوى التي نظرتها الى 100%.  
محاكم البداءة وهي الك��������رخ والبياع والكاظمية 
واملحمودي��������ة وابو غري��������ب  والطارمي��������ة والدورة 
واللطيفية واليوس��������فية التابعة لرئاسة محكمة 
اس��������تئناف  بغ��������داد الك��������رخ االتحادي��������ة وصل��������ت 
نس��������بة الحس��������م فيها الى %87 والتي تصدرتها 
 محكمة بداءة اللطيفة ب�%100 من ناحية حس��������م 

الدعاوى. 
وتابعت أن "محاكم األحوال الش��������خصية وصلت 
نس��������ب الحس��������م ال��������ى %95  حيث حصل��������ت كل من 
محاكم اليوس��������فية واللطيفي��������ة والطارمية على 
%100  من ناحية حس��������م الدع��������اوى، فيما وصلت 

الدع��������اوى ملحكمت��������ي  الكاظمي��������ة  نس��������ب حس��������م 
واملحمودي��������ة إل��������ى %99، وب�%98 وصلت نس��������بة 
حس��������م الدعاوى  ف��������ي محكمة ابو غري��������ب، بينما 
وصلت نس��������ب حس��������م الدعاوى في محاكم الكرخ 
 وذات السالس��������ل وال��������دورة إل��������ى %95 وحس��������مت 
محكمة البياع من الدع��������اوى  املنظورة من قبلها 

بنسبة وصلت إلى 89%. 
وكانت نس��������بة حس��������م الدع��������اوى ملحاك��������م الجنح 
التابعة لرئاسة استئناف بغداد  الكرخ االتحادية 
%84 بحس��������ب االحصائي��������ة والت��������ي تصدرته��������ا 

محكمتا جنح  املحمودية واللطيفية ب�100% . 
كما بينت ش��������عبة االحص��������اء ان محاكم التحقيق 
وصلت نسبة الحسم فيها الى   %74 فيما حصلت 
محكمة تحقي��������ق البياع على النس��������بة االكبر من 

حيث  الحسم ب95%.  

واشارت الى ان محاكم املواد الشخصية وصلت 
نسبة الحسم فيها الى   %92 فيما حازت محكمتا 
الك��������رخ وال��������دورة عل��������ى %100 من نس��������بة حس��������م 

 الدعاوى. 
كما ذك��������رت ان املعامالت املنجزة ملحاكم االحوال 
الشخصية لرئاسة  محكمة استئناف بغداد الكرخ 
االتحادية وصلت ال��������ى 8976 فيما نالت  محكمة 
االحوال الشخصية في الكرخ على النسبة االكبر 

من حيث انجاز  املعامالت ب1903معاملة. 
كما بين��������ت االحصائي��������ة بان االح��������كام الصادرة 
للمحاك��������م الجزائي��������ة وصل��������ت  ال��������ى   2392حكما 
توزع��������ت فيها االح��������كام مابني االف��������راج والبراءة 
واالع��������دام  والس��������جن املؤب��������د والس��������جن املؤق��������ت 
والس��������جن مدة الحياة والحبس ومراقبة  السلوك 

والصلح وغيرها من االحكام. 



 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7 ..رأي

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.

 لقد ابت��������دأت الرواية بالعب��������ارة التالية 
"تخل��������ق العادات والقوانني في فرنس��������ا 
ظرف��������ا اجتماعي��������ا هو نوع م��������ن جحيم 
بش��������ري". وبالفع��������ل قدم��������ت الرواية لنا 
ش��������خصية بائس��������ة نتاج الظلم والقهر 
)ج��������ان  ش��������خصية  ه��������ي  االجتماع��������ي 
فالج��������ان( تصارع��������ت هذه الش��������خصية 
ضمن أح��������داث الرواية م��������ع قوتني، قوة 
القانون والدولة املتجسدة في شخصية 
)املفتش جافير(، وق��������وة الخارجني عن 
القان��������ون والس��������لطة، ولكنه��������م بالوقت 
ذات��������ه خارجون عن القان��������ون األخالقي، 
وجسد هذه القوة )تيناردييه وزوجته( 
وف��������ي النهاية انتصر جان فالجان على 
القوتني بصبره وق��������وة إرادته وإيمانه 
بص��������وت الضمير والح��������ق. أّما )جافير( 

الذي طب��������ق القانون بحرفيته، فلم يجد 
أمامه إال طريق��������ًا واحدًة وهي االنتحار 
ورمى بنفسه في نهر السني. لم تستطع 
قوت��������ه الصم��������ود أم��������ام ق��������وة الضمي��������ر 

واألخالق الحقيقية.
 ان رواي��������ة البؤس��������اء ارادت ان تق��������ول ان 
تطبي��������ق القان��������ون يعن��������ي روح القانون 
وهي تحقي��������ق العدالة ولي��������س تطبيقًا 
الي��������ا للن��������ص القانون��������ي الذي اكتش��������فه 
)املفت��������ش جافير ( متأخ��������رًا وهو املعبأ 

بقوة القانون وسلطة الدولة.
 لق��������د ظه��������ر مصطل��������ح )روح القان��������ون( 
بص��������ورة مصاغ��������ة فلس��������فيا ف��������ي كتاب 
)مونتس��������يكو(  الفرنس��������ي  للفيلس��������وف 
في القرن الثامن عش��������ر بعن��������وان )روح 
القوانني(. ورغم أن فلسفة مونتسيكو في 

األس��������اس تناولت الفصل بني السلطات 
)التش��������ريعية، والقضائية، والتنفيذية( 
من منظور سياسي لكن فقهاء القانون 
تناولوا )مبدأ روح القانون( الذي اسس 
ل��������ه مونتس��������كيو وناقش��������وه م��������ن خالل 
معضلة تزمت النص القانوني أحيانا 
ف��������ي وقائع مختلف��������ة قد تجعل��������ه يبدو 
منحرفا في بعض األحيان عن تطبيق 
روح العدال��������ة وبالتال��������ي ع��������ن تحقي��������ق 
الس��������الم واألمن املجتمعي وفي الغالب 
الناس بالقان��������ون ونصوصه  ينش��������غل 
وكيفي��������ة تطبيق��������ه وبخاص��������ة تلك التي 
تش��������غل الرأي العام ويتعاطف معها أو 
يغضب منها وتثير حنقه، فعندما تقع 
الجريمة وتشكل وقعًا خاصًا وتصبح 
حديث الناس لبشاعتها او غرابتها او 

بسبب الظروف املحاطة بها او طبيعة 
مرتكبيه��������ا فإنها تكون مح��������ط اهتمام 
الجميع والسؤال املطروح ماذا سيكون 

الحكم فيها؟
ان خ��������روج الحك��������م عنوان��������ا للحقيق��������ة 
ام��������ام الرأي الع��������ام يأتي بع��������د مخاض 
عس��������ير يتمث��������ل بق��������راءة اوراق القضية 
والتوق��������ف مليا عند االق��������وال واالفادات 
واملحاضر التحقيقية وتأمل الشهادات 
ومش��������اهدها  آلياته��������ا  واس��������تحضار 
بالجوان��������ب  واالحاط��������ة  التحقيقي��������ة 
الخاصة بالقضية مع انسجام ومطابقة 
ب��������ني الوقائع والنصوص القانونية مع 
م��������ا للقاضي م��������ن س��������لطة تقديرية في 
التخفي��������ف والتش��������ديد طبق��������ا الظروف 
القضائي��������ة او تلمس األعذار املعفية من 

العقاب او املخففة له وفي خضم كل ذلك 
تكون روح القان��������ون قناعة ترافق رؤيا 
القاضي عند تفسيره للنص القانوني 

املطبق على الواقعة.
 وبالرغم ان القاضي الجنائي محكوم 
)ال  والقانون��������ي  الدس��������توري  باملب��������دأ 
جريم��������ة وال عقوب��������ة اال بن��������ص( اال ان 
روح القان��������ون تكون اكث��������ر حضورًا في 
القضايا الجنائية منه��������ا عن القضايا 
املدني��������ة الت��������ي تختف��������ي روح القان��������ون 
فيها كونه��������ا ذات الطبيع��������ة القانونية 
الجاف��������ة فهي ال تمنح القاضي س��������لطة 
تقديرية يس��������تطيع م��������ن خالله مناغمة 
النص القانوني وس��������بر غوره وايجاد 
م��������ا يتوافق مع ه��������دف وغاية املش��������رع 
فالنص��������وص املدنية ال تحتمل خيارات 

الن��������ص  تطبي��������ق  وطريقه��������ا  متع��������ددة 
ومخالفة النص يعني مواجهة النقض 
التميي��������زي رقابي��������ا ومخالف��������ة الن��������ص 
قانونا يعني حكما بعدم الدس��������تورية 
واخي��������را تحضرن��������ا مقول��������ة القاض��������ي 
الرحيم كابريو الش��������هيرة »إن ش��������ككت 
بوج��������ود ظ��������روف قاه��������رة ل��������دى املتهم، 
أو أن حيات��������ه قد تكون مه��������ددة، فإنني 
أقبل صحة تفس��������يره ملا حدث، ألنه من 
العار عل��������ّي أن أمث��������ل س��������يادة القانون 
وأحكم على الشخص بما ال يستحق«. 
فس��������يادة القان��������ون اذًا مرتبطة بش��������كل 
وثيق بروحية النص القانوني املتسق 
القانون  باألس��������باب املوجبة لتش��������ريع 
وال��������ذي ينتم��������ي اليه الن��������ص القانوني 

وكلها تنتمي الى العدالة.

روح القانون

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

تختزن ذاكرتنا الكثري من ال�صور وامل�صاهد التي ت�صكل مبجموعها روؤانا الفكرية ونظرتنا االجتماعية وتعي�ش �صخو�صها معنا بكل ما تعنيها من 
خريها و�صرها وفل�صفتها احلياتية وتظل االأعمال االدبية والفنية بو�صلة اجتاهنا االإن�صاين م�صافة اىل منظومتنا الرتبوية واالجتماعية والعقائدية 
ولعل رواية البوؤ�صاء لفكتور هيغو واحدة من اهم االعمال االدبية اخلالدة التي حتدثت عن العدالة االجتماعية يف خ�صم الوالدة القي�صرية للثورة 

الفرن�صية و�صعارها )احلرية، االخاء، امل�صاواة(.

وال بد م��������ن القول بانه ال يوجد هناك 
ما يمكن تس��������ميته بالحقوق املطلقة 
فاغلبه��������ا حقوق اإلنس��������ان وان كانت 
توس��������م بانه��������ا مطلق��������ة اال انه��������ا البد 
م��������ن ان يقيده��������ا التقييد س��������واء كان 
ذلك تدريجي��������ًا للمصلح��������ة العامة ام 
ترجيح��������ا ملصلح��������ة خاص��������ة جديرة 
بذل��������ك الترجيح وفقًا لتقدير املش��������رع 
ه��������ي  اذا كقاع��������دة عام��������ة  فالحق��������وق 
مطلقة ولكنها تكون نس��������بية في عدة 
مواضيع فحق امللكية هو من الحقوق 
االنس��������انية وهو  بال��������ذات  اللصيق��������ة 
من الحق��������وق املعترف بها في العديد 
م��������ن املواثي��������ق الدولية والدس��������تورية 
العاملية بان املالك له مطلق التصرف 
ف��������ي ملكه التام س��������واء باالس��������تعمال 
او االس��������تغالل او التص��������رف وقد منع 
القانون كذلك ان تك��������ون امللكية محل 
اعت��������داء حيث نص عل��������ى انه ال يجوز 
ان يحرم احد من ملكه اال في االحوال 
التي يقرره��������ا القانون لكننا نجد في 
مقابل ه��������ذا ان املش��������رع ق��������د قيد هذا 
الحق اي ح��������ق امللكية بموجب قانون 
االس��������تمالك بن��������اًء عل��������ى مقتضي��������ات 

املصلحة العامة.
وحري��������ة الصحاف��������ة باعتباره��������ا من 

اقدم الحقوق االنسان وقد تم النص 
عليه��������ا ف��������ي العدي��������د م��������ن املواثي��������ق 
واالتفاقي��������ات الدولي��������ة والدس��������اتير 
العاملية فهل تخضع للقيود نفسها 
الت��������ي وردت عل��������ى ح��������ق امللكي��������ة او 
بتعبير اخر ه��������ل ان هذه الحرية قد 
وردت مطلقة بحي��������ث ال تمتد اليها 
س��������لطة الرقابة وقيود املسؤولية أذا 
ما أسيء اس��������تعمالها وسنجد بانه 
اذا كان القانون يف��������رض على حرية 
الصحاف��������ة لض��������رورات معين��������ة ق��������د 
تكون حماية للمصلحة العامة وقد 
تك��������ون حماية للمصلح��������ة الخاصة 
فان املعيار الوحي��������د املقبول لتقييد 
هذه الحرية هو حماية حق اساسي 
يسمو عليها سواء كان من الحقوق 
املادي��������ة ام املعنوي��������ة وبعبارة اخرى 
كان الحق��������وق املتول��������دة ع��������ن حري��������ة 
ق��������د تكون محدودة  الرأي والتعبير 
او مقي��������دة ولكن ه��������ذه املحدودية قد 
أنش��������ئت لحماية حقوق او تتساوى 

معها في االهمية.
وان النشر يمكن ان يتحقق بطريقتني 
اما بطريقة شفهية من قول او تعليق 
بطريق��������ة  ام��������ا  غي��������ره  او  صي��������اح  او 
تحريرية من كتاب��������ة او ما يلحق بها 

من رس��������م او تصوي��������ر او رمز او غيره 
وان رسائل التعبير عن طريق النشر 
ه��������ذه ام أن تك��������ون عن طريق املس��������رح 
أو الس��������ينما او التلف��������از او الرادي��������و 
ام��������ا عن طري��������ق الكت��������ب واإلصدارات 
واملطبوعات األخرى واما ان تكون عن 
طري��������ق الصحافة الدورية من صحف 
ومجالت وال شك في ان جرائم النشر 
تتع��������دد بتعدد تلك الوس��������ائل فيكون 
هناك جرائم نش��������ر عن طريق املسرح 
والس��������ينما وجرائم نش��������ر عن طريق 
التلف��������از او الراديو وجرائم نش��������ر عن 
طري��������ق الكتب وغيرها وجرائم نش��������ر 

عن طريق الصحافة الدورية.
ومم��������ا ال ش��������ك في��������ه ان الصحافة هي 
احد مظاه��������ر حرية ال��������رأي والتعبير 
الدس��������اتير  مختل��������ف  ن��������ادت  وق��������د 
واملواثي��������ق بحري��������ة الصحافة فنجد 
ان عصب��������ة االمم قام��������ت بعقد العديد 
م��������ن املؤتم��������رات الدولية ف��������ي جنيف 
للوقوف مع املش��������كالت التي تتعرض 
الصحاف��������ة ف��������ي دول عصب��������ة االم��������م 
للوقوف على املش��������اكل التي تعترض 
الصحاف��������ة وغيرها كثير م��������ن الدول 
في القوان��������ني الداخلي��������ة او من خالل 

االتفاقات الدولية.

القاضي علي كمال

حرية التعبير

تعد حرية ال�صحافة من احلقوق املقد�صة للإن�صان وهي لي�صت مفهوما حديثا نتج عن التطور التكنولوجي 
يف ميدان الطباعة او تطور و�صائل االت�صال احلديثة ولكنها موغلة يف القدم قدم االإن�صان نف�صه ال�صيما 
واإنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحرية الراأي والتعبري وهي اجلزء االأهم من هذه احلرية. وحلرية ال�صحافة 

مفاهيم عدة فيمكن النظر اإليها من منظور دويل وميكن النظر اإليها من منظور د�صتوري كما ميكن النظر 
اإليها من منظور اقت�صادي �صيا�صي.

يحدث ان تتقدم فتاة لطلب وظيفة يف دائرة او مرفق عام، ويحدث ان تتقدم اخرى بطلب 
للرتقية يف �صلم الوظيفة العامة، ويحدث كذلك ان تتقدم اأرملة او مطلقة لدائرة الرعاية 

االجتماعية او دائرة التقاعد للح�صول على حقوقها من هذه الدائرة او تلك فيمتنع �صانع 
القرار او املوظف املخت�ش عن مت�صية طلبها ويعيق نيلها حلقوقها ويبداأ مبقاي�صتها بطلب 

ر�صوة ناعمة اأو ما ي�صمى يف االأو�صاط القانونية والق�صائية بالر�صوة اجلن�صية.

 وحيث أن فس��������اد الرشوة يقوم 
على ثالث ركائز أولها استغالل 
املقايض��������ة  وثانيه��������ا  النف��������وذ 
وثالثها الحص��������ول على املنفعة 
فان ه��������ذه الركائ��������ز متحققة في 
هذا الن��������وع من الجرائ��������م اذ يتم 
مقايضة املرأة واستغالل ظرفها 
او حاجتها الوظيفية تحت جو 
النفس��������ي والجسدي  اإلكراه  من 
عل��������ى منافع عاطفية  للحصول 
او جنس��������ية وه��������ذا الن��������وع م��������ن 
الوق��������ت  ف��������ي  يش��������كل  الرش��������وة 
ذات��������ه ش��������كال من اش��������كال العنف 
الوظيفي الذي تتعرض له املرأة 
ما قد يدفع الكثير من النس��������وة 
إلى ترك العم��������ل أو عدم املطالبة 

باستحقاقات الوظيفة العامة.
النص��������وص  غي��������اب  ورغ��������م   
الت��������ي  الصريح��������ة  القانوني��������ة 
تعالج هذا النوع من الجرائم اال 
انه يق��������ع في اركانه وتوصيفاته 
القانوني��������ة تحت نط��������اق جرائم 
الرش��������وة املنص��������وص عليها في 
العراقية فقرار مجلس  القوانني 

قي��������ادة الثورة املنح��������ل رقم 160 
لس��������نة 1983 عاق��������ب كل موظف 
او مكلف بخدم��������ة عامة طلب او 
قبل لنفس��������ه أو لغي��������ره عطية او 
منفعة او ميزة او وعدا بش��������يء 
للقيام بعمل من أعمال وظيفته 
او االمتن��������اع عنه بالس��������جن مدة 
ال تقل ع��������ن خمس س��������نوات وال 
تزيد عن عشر س��������نوات وغرامة 
كذلك يمكن ان يندرج هذا النوع 
من الجرائم تح��������ت طائلة عقاب 
ف��������ي قان��������ون  نص��������وص أخ��������رى 
العقوب��������ات العراق��������ي وبحس��������ب 
فالفائ��������دة  واقع��������ة  كل  ظ��������روف 
الت��������ي  الجنس��������ية  او  العاطفي��������ة 
يس��������عى صانع القرار او املوظف 
لنيله��������ا هي ش��������كل من أش��������كال 
املنفع��������ة املمنوعة قانونا وألننا 
ف��������ي مجتم��������ع محاف��������ظ ويمكن 
ان توص��������م فيه امل��������رأة اجتماعيا 
وتتعرض للتش��������هير فان الكثير 
من النس��������اء يحجمن عن تقديم 
الش��������كاوى عن ه��������ذا الن��������وع من 
يدف��������ع مرتكبيها  م��������ا  الجرائ��������م 

للتم��������ادي والبح��������ث عن ضحية 
اخ��������رى لجرائ��������م يتجل��������ى فيه��������ا 
انع��������دام ابس��������ط قي��������م الرجول��������ة 
والنزاهة وتعكس حالة الرخص 
والدن��������اءة الت��������ي يتص��������ف به��������ا 
بعض ممن اوكل��������ت اليهم مهام 
صناع��������ة القرار وتس��������لطوا على 

وظائف الناس وأرزاقهم.
 وهن��������ا أج��������د من الض��������روري ان 
أشير الى ان املحاكم وهي تنظر 
هذا النوع م��������ن القضايا فحري 
به��������ا أن تكي��������ف الفع��������ل الجرمي 
على أس��������اس انه جريمة رش��������وة 
وليس جريمة تحرش جنس��������ي 
عادي من اجل ان تكون العقوبة 
املقضي بها رادعة وعلى الجانب 
اآلخ��������ر فإننا نأمل من الس��������لطة 
بمجل��������س  ممثل��������ة  التش��������ريعية 
الن��������واب ان تس��������عى لتجريم هذا 
الفعل بتش��������ريع واضح وصريح 
وإضاف��������ة بعض امل��������واد لقانون 
عقوب��������ات  وف��������رض  العقوب��������ات 
ش��������ديدة بح��������ق من يرتك��������ب هذا 

النوع من الجرائم.

رشوة ناعمة
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اإلعدام إلرهابي

قض��������ت محكمة جنايات الك��������رخ التابعة 
لرئاسة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
حكما باإلعدام ش��������نقا حتى  املوت ملدان 
عن جريم��������ة االنتم��������اء لعصابات داعش 

اإلرهابية. 
وأوضح بيان صادر عن املركز اإلعالمي 
"الهيئ��������ة  أن  األعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
األول��������ى ملحكم��������ة جنايات  الك��������رخ نظرت 
قضية مدان باالنتماء لعصابات داعش 
اإلرهابي��������ة".  وأض��������اف البي��������ان إن "املدان 
اعت��������رف باالنتم��������اء إلى تنظي��������م داعش 
ودخوله إل��������ى دورات عس��������كرية وأخرى 
ش��������رعية  والعم��������ل بم��������ا يس��������مى بديوان 
الخدمات ومن بعدها االشتراك في مفارز 

عسكرية للعمل ضد القوات االمنية". 
وأضاف البيان أن"الحكم باإلعدام صدر 
اس��������تنادا ألح��������كام امل��������ادة الرابعة /1 من 
قان��������ون مكافحة اإلرهاب رقم   13 لس��������نة 

 ."2005

زيارة

كرك��������وك  اس��������تئناف  محكم��������ة  رئي��������س  زار 
االتحادي��������ة القاض��������ي عب��������د الكري��������م خضر 
عزي��������ز مديري��������ة االس��������تخبارات  ومكافح��������ة 
اإلره��������اب وآمرية املوقف والتس��������فيرات في 
محافظة كركوك.  وذكر مراسل "القضاء" أن 
"رئيس محكمة استئناف كركوك االتحادية 
القاضي عبد الكريم خضر عزيز قام  بزيارة 
مش��������تركة ملديرية االس��������تخبارات ومكافحة 
والتس��������فيرات  املوق��������ف  وآمري��������ة  اإلره��������اب 
جناي��������ات  رئيس��������ي  محكمت��������ي  وبرفقت��������ه 
كركوك بهيئتها األولى والثانية وقاضيي 
التحقي��������ق املختص��������ني بالنظر ف��������ي قضايا 

اإلرهاب  فضال عن املدعي العام. 
وأضاف املراسل أن "الزيارة شهدت مقابلة 
املوقف��������ني ومتابع��������ة واقعهم ف��������ي ما يتعلق 
بمراحل س��������ير قضاياهم  التحقيقية ومدة 
التوقيف لكل واحد منهم". وبني أن "اإليعاز 
جرى بضرورة اإلسراع في انجاز القضايا 

التحقيقية ضمن السقف الزمني املحدد". 

حبوب مخدرة

قض��������ت محكم��������ة جناي��������ات النج��������ف حكما 
بالس��������جن س��������ت س��������نوات مع غرام��������ة مالية 
قدرها عش��������رة ماليني دين��������ار بحق متاجر 

بمواد مخدرة وأقراص طبية.
وقال مراسل املركز اإلعالمي ملجلس القضاء 
األعل��������ى إن "متهم��������ا باملتاج��������رة باملخدرات 
الق��������ي القب��������ض علي��������ه ف��������ي داره الواقعة في 
الكوفة وضبط بحيازته أربعمائة وعش��������رة 
أقراص طبية تحوي على مادة االمفيتامني 

املخدرة وان حيازته بقصد االتجار بها".
وتاب��������ع أن "محكمة جناي��������ات النجف أنهت 
النظ��������ر ف��������ي قضيت��������ه وأص��������درت حكمه��������ا 
بالس��������جن س��������ت س��������نوات مع غرامة  مالية 
قدرها عش��������رة مالي��������ني دينار وفق��������ا للمادة 
القانوني��������ة  28/اوال م��������ن قان��������ون املخدرات 

واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
ولف��������ت إل��������ى أن "الحكم أرس��������ل ال��������ى محكمة 
التمييز االتحادية لغرض اجراء التدقيقات 

التمييزية".

بغداد / محمد سامي

صدقت محكمة التحقيق املختصة بنظر قضايا اإلرهاب في 
رئاسة محكمة اس��������تئناف الكرخ  اقوال متهم يتاجر بالقطع 

األثرية في قضاء الحويجة بكركوك. 
وقال القاضي املختص بنظ��������ر قضايا اإلرهاب هناك أنه "تم 
تصدي��������ق اقوال متهم بع��������د ان تم  اس��������تدراجه والقاء القبض 
علي��������ه وه��������و يمتلك 73 قطع��������ة اثرية وتراثي��������ة منها حقيقية 

ومنها مزيفة  كانت مدفونة في منزله". 
وأض��������اف "عرضت جمي��������ع القطع على دائ��������رة االثار للتحقق 
منه��������ا وكان مجم��������وع القطع الحقيقية  ه��������ي 51 قطعة مابني 
قط��������ع اثري��������ة وتراثية ت��������م مصادرته��������ا واعادتها ال��������ى دائرة 

االثار". 
وروى املتهم عامر قصته الى مراسل صحيفة القضاء حيث 
ق��������ال كن��������ت اعمل في زمن النظام  الس��������ابق ف��������ي بيع االحجار 
الكريم��������ة واملتاجرة بها ولكن بالش��������يء القليل حتى تكونت 
ل��������دي خبره ف��������ي  هذا املجال واس��������تمر العمل به��������ا لغاية عام 

 .2003
وق��������ال عامر البالغ من العم��������ر 50 عام الفترة مابني عام 2003 

ال��������ى 2007 بمثابة فترة س��������بات من  ناحية العمل اال الش��������يء 
القلي��������ل م��������ن االحجار ؛ وفي عام 2007 قمت بش��������راء محل في 
احد اس��������واق  الحويجة وكان املحل لبي��������ع االثاث والتحفيات 

مع استمراري بعملي في بيع االحجار الكريمة. 
وأضاف عامر "كان��������ت البداية عندما جاءني رجل من اهالي 
املنطق��������ة طلب مني ان اش��������تري له  كمية م��������ن األملاس وأمنت 
له ذل��������ك وكانت ه��������ذه األحجار م��������ن الدرجة الثانية يس��������مى 
"موزناي��������ت" من  احد األصدق��������اء كان يعمل بها وبعد االتفاق 

على السعر املطلوب تمت عملية بيع ما يقارب 25  قيراطا". 
واس��������تمر عامر بالحديث قائال بعده��������ا بدأ العمل باملتاجرة 
بمجموعة قطع أثرية تعود اعمارها الى  مئات السنني كنت 
احصل عليها ومن ثم أقوم ببيعها من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي  حيث يتم تبادل املعلومات من خالل اس��������تخدام 
الواتس��������اب حتى يتم االتفاق ومن ثم تتم عملية  التسليم في 

إحدى املقاهي في محافظة كركوك". 
واسترس��������ل عام��������ر "كن��������ت أقوم بالبح��������ث عن القط��������ع األثرية 
والتراثية ف��������ي االنترنيت وكيفية تبادله��������ا  والحفاظ عليها 
وكيفي��������ة التأكد منه��������ا باإلضافة إلى الخب��������رة التي امتلكها 
باألحجار".  وأضاف "أصبحت لدي مجموعة من األشخاص 

مم��������ن يعملون باآلث��������ار او لديهم أش��������خاص قريبون  من هذا 
املجال وقمت بعملية متاجرة عن بعد من خالل ارسال صور 
القطع وأحجامها  وابعادها وجميع التفاصيل عنها الى من 

يريد الشراء بعد ان استلمها من أصحابها". 
وواصل عامر "استمررت في العمل بهذا املجال وتكونت لدي 
مجموع��������ة كبيرة من القطع  االثري��������ة والتراثية كنت قد بعت 
عددا ال ب��������أس به منها الى ان دخل تنظي��������م داعش االرهابي 

 وسيطر على املدينة ، فقمت بغلق املحل بسبب االوضاع". 
واس��������تطرد عامر "لكن العمل اس��������تمر وبفائ��������دة اكثر بفضل 
عمليات س��������رقة املتاحف والكنائس  واذكر كنت قد اشتريت 
مجموع��������ة من القطع االثرية عائدة ال��������ى احدى الكنائس في 
املوص��������ل  وقطع اخرى مث��������ل املصكوكات الذهبي��������ة وتماثيل 

واوان ولوحات وجاونات وغيرها". 
وتابع "كنت اقوم بدفن القطع خوفا عليها من الس��������رقة بعد 
عملية تغليفها بش��������كل جيد للحفاظ  عليه��������ا، وبعد تحرير 
مدينة املوصل اتصل رجل كنت قد بعته قطعا وس��������ألني ان 
كانت لدي قطع  جديدة واتفقنا على اللقاء وبالفعل التقيته 
وق��������د جلبت معي كمية م��������ن االملاس وتم الق��������اء القبض  علّي 

في حينها". 

73 قطعة اثرية بحيازة متهم ضبطت مدفونة بمنزله
عرف��������ت امل��������ادة )1/1145( م��������ن القان��������ون 
املدن��������ي العراق��������ي رقم )40( لس��������نة 1951 
الحيازة بأنها وضع مادي به  يس��������يطر 
الشخص بنفس��������ه او بالواسطة سيطرة 
فعلية على ش��������يء يجوز التعامل فيه أو 

يستعمل بالفعل حقا من  الحقوق.  
او  بإك��������راه  اقترن��������ت  اذا  الحي��������ازة  وان 
حصل��������ت خفي��������ة او كان فيه��������ا لبس، فال 
يكون لها اثر تجاه من وقع عليه  االكراه 
او اخفيت عن��������ه الحيازة او التبس عليه 
امرها، اال من الوقت الذي تزول فيه هذه 

العيوب. 
وتنتقل الحي��������ازة للخلف بصفتها على 
ان��������ه اذا اثبت الخلف انه كان في حيازته 
حسن النية، جاز له ان يتمسك  بذلك ولو 
كان سلفه س��������يئ النية، ويجوز للخلف، 
عاما كان او خاصا ان يضم الى حيازته 
حيازة سلفه في كل  مايرتبه القانون من 

اثر.   وان املش��������رع العراقي اعتبر الس��������ند 
لحامله م��������اال منقوال قاب��������ال للحيازة اذ 
نص��������ت امل���������ادة ) 1/1163( مدني على  ان 
من حاز، وهو حس��������ن الني��������ة، منقوال او 
سندا لحامله، مس��������تندا في حيازته الى 
س��������بب صحيح، فال تس��������مع عليه  دعوى 

امللك من احد.  
واعتبر املش��������رع في الفق��������رة الثانية من 
امل��������ادة ذاتها بأن ه��������ذه الحي��������ازة قرينة 
على توافر حس��������ن النية ووجود  السبب 
الصحي��������ح مالم يقم الدلي��������ل على عكس 
ذل��������ك. والقاعدة التي قررته��������ا املادة انها 
التطبق اال على املنقوالت  املادية بأعتبار 
ان ه��������ذه املنقوالت هي وحده��������ا القابلة 
للحي��������ازة املادي��������ة، اي امكانية نقلها من 
ي��������د الى اخرى  س��������واء كان ه��������ذا االنتقال 
بعقد او بأعمال قانونية، واعتبر املشرع 

السند لحامله من املنقوالت املادية. 

أحكام دعاوى حماية الحيازة
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ه��������و القاضي األس��������تاذ مصطفى علي بن محمد القيس��������ي ولد في 
محلة س��������راج الدين ف��������ي بغداد س��������نة 1900 وكانت  س��������راج الدين 
في أيامه��������ا الغابرة من مح��������الت بغداد العريق��������ة اتخذها وجهاء 

وشخصيات بغداد سكنا لهم. 
نش��������أ في كن��������ف اخواله من ال الدروبي وقد ش��������جعه خاله ابراهيم 
عبد الغني الدروبي لالنصراف للدراس��������ة  وتنمية قدراته األدبية 
والفكرية فتعلم قراءة القران الكريم والكتابة في جامع قنبر علي 

وهو في الخامسة من  عمره. 
التح��������ق باملدرس��������ة الحيدرية لينتق��������ل بعدها الى مدرس��������ة اخرى 
بجانب الكرخ ليكمل الدراسة االبتدائية فيها،  وبعد ان تخرج من 
دار املعلمني التحق بمدرسته األولى الحيدرية ليعمل معلما فيها 
وه��������و حني عني معلما   في 1921/9/1 في ش��������بابه املبكر اجاد في 
عمله هذا وأبدع فيه وخلق طرازا جديدا في التعامل مع التالميذ 
 بحميمية تربوية ل��������م يكونوا قد الفوها من قبل فقد كان لهم اخا 
كبيرا ومرش��������دا ومهذبا ولعل��������ه من اوائل  املعلم��������ني الذين فتحوا 

ابواب املعرفة الخارجية الى جانب املنهج الدراسي املقرر. 
التح��������ق بكلية الحقوق عام 1925 وكان يعمل خالل دراس��������ته فيها 
موظف��������ا في مجلس األعيان اثر نقله من  التعليم وبعد تخرجه من 
تلك الكلية عام 1929 اس��������تمر بالعمل في مجلس األعيان رئيس��������ا 
للكت��������اب فيه واس��������تمر  في الوظيف��������ة الحكومية حني نق��������ل لوزارة 

العدل متدرجا فيها حتى عام 1937. 
اتجه للقض��������اء حيث عني قاضي��������ا في محكمة اس��������تئناف منطقة 
البص��������رة فنائبا لرئيس��������ها ف��������ي 1954/9/19 ثم  رئيس��������ًا للمنطقة 

العدلية في ديالى عام 1955 ثم مفتشا عدليا. 
من مؤلفاته املطبوعة )دروس التاريخ( طبع س��������نة 1923 و)رس��������م 
الخ��������ط العرب��������ي( طبع س��������نة 1930 و)ف��������ي  هام��������ش التاريخ( طبع 
س��������نة 1937 هذا الكت��������اب احتوى في بعض مقاالت��������ه التي كان قد 
نش��������رها في ابرز  الصحف املحلية التي صدرت في العش��������رينيات 
وثالثينيات القرن املاضي والتي كان قد غلب عليها افكار  التحرر 
واالنعتاق م��������ن التقاليد البالي��������ة وتتجه نحو النظ��������رة العصرية 
املتطورة كاملناداة بالس��������فور وحرية الرأي.  ومن مؤلفاته األخرى 
كتاب )أدب الرصافي( طبع سنة 1947 وكتاب الرصافي طبع سنة 
1948 وكانت  محاضراته التي القاها تباعا على طلبة الدراس��������ات 
العليا بجامعة الدول العربية بعنوان )معروف الرصافي(  والتي 
جمعت بعدئذ بكتاب مستقل خير دليل على عمق رؤيته وتحليه 

وسطوع واشراق بيانه. 
لقد طغى توجهه األدبي على اس��������لوبه في قراراته القضائية فهو 
اديب بليغ يكتب عن علم ويقرأ في فهم،  عرف العربية وادبها وقد 
اخذها عن ش��������يوخها ومن إدمانه القراءة من مصادرها وامعانه 

النظر في كتبها  ودواوين شعرها. 
أخريات أيامه نال منه املرض اال ان بشاش��������ة طلعته وقوة ذاكرته 
لم تفارقانه فظل كما هو متواضعا في  كبرياء، بسيطا في ملبسه 

ومسكنه حني تجالسه تشعر انك تعرفه من زمن بعيد. 
ولم يعدم من يتذكره بعد وفاته في األول من آذار 1980 وشيع الى 
مقب��������رة الغزالي في بغداد من قب��������ل  اصدقائه وأقاربه ومحبيه وال 

يملك للتاريخ اال ان يشير اليه بفخر واعتزاز واحترام. 

قضاة عراقيون

القاضي مصطفى علي

كتاب قضائي

تن��������اول الكات��������ب موض��������وع حرية 
التظاه��������ر الس��������لمي عل��������ى ثالث��������ة 
فص��������ول وكل منها يش��������تمل على 
ع��������دد م��������ن املباح��������ث،  حي��������ث ب��������دأ 

بع��������د مقدم��������ة الكت��������اب باملبح��������ث 
التمهي��������دي الذي تط��������رق فيه إلى 
لحري��������ة  التاريخ��������ي  التأصي��������ل 
التظاه��������ر  الس��������لمي، حيث تضمن 

ثالثة مطال��������ب األول عن موضوع 
مشروعية ممارسة حرية التظاهر 
في اإلس��������الم، أما  املطل��������ب الثاني 
فكان ع��������ن اإلش��������كاليات التي ترد 
على ممارس��������ة التظاهر فيما كان 
املطلب الثالث فهو نبذه  تاريخية 
التظاه��������ر  ع��������ن ممارس��������ة حري��������ة 

السلمي في العراق. 
اما الفصل األول فبحث الكاتب فيه 
عن ماهية حرية التظاهر السلمي 
ونظامها القانوني حيث انقس��������م 
ال��������ى  مبحث��������ني رئيس��������ني ف��������األول 
كان ع��������ن تعريف حري��������ة التظاهر 
الس��������لمي، أما موض��������وع التنظيم 

القانوني لحرية  التظاهر السلمي  
فقد خصصها الكاتب في املبحث 

الثاني من الفصل.  
أما الفصل الثاني فتناول الكاتب 
في��������ه حرية التظاهر الس��������لمي في 
مواجه��������ة س��������لطات االدارة ال��������ذي 
انقسم الى  مبحثني، فاألول بحث 
فيه الكاتب عن العالقة بني سلطة 
اإلدارة ف��������ي حف��������ظ النظ��������ام العام 
وحرية التظاهر  السلمي واملبحث 
الثان��������ي كان عن موض��������وع حدود 
س��������لطات اإلدارة في تقييد حرية 

التظاهر السلمي. 
فيما كان الفصل الثالث فكرس��������ه 

حري��������ة  ضمان��������ات  ع��������ن  الكات��������ب 
التظاه��������ر الس��������لمي ويك��������ون م��������ن 
ع��������ن  ضمان��������ات  االول  مبحث��������ني 
الوطنية ملمارس��������ة حرية التظاهر 
الس��������لمي واملبح��������ث الثان��������ي كان 
ع��������ن الضمان��������ات الدولي��������ة لحرية 

 التظاهر السلمي.  
واختتم الكاتب مؤلفه بوضع عدة 
نتائج ابرز ما جاء فيها ان حرية 
التظاهر الس��������لمي هي جزئية من 
حري��������ة   )ال��������رأي والتعبي��������ر( وهي 
م��������ن الحريات العامة واالس��������اس، 
الت��������ي نادى بها اإلس��������الم وكفلها 

بشرطها وشروطها.  

حرية التظاهر السلمي

 ■ غالف 

الكتاب

صدر عن منش��������ورات دار الس��������نهوري في بيروت كتاب 
القاض��������ي صالح علوان ناص��������ر النائلي  بعنوان )حرية 

 التظاهر السلمي(.  
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قلم القاضي

س��������عي القض��������اء، لترس��������يخ قي��������م املجتم��������ع املدن��������ي والعدال��������ة 
والديمقراطي��������ة، يس��������ير بوتي��������رة متصاعدة، حيث ان انتش��������ار 
الظواه��������ر الس��������يئة والعادات القبلي��������ة واألعراف الت��������ي تتنافى 
مع حقوق االنس��������ان والقيم السماوية، بش��������كل الفت، في الفترة 
األخي��������رة، جعل من مجلس القضاء األعلى، يتخذ مجموعة من 
القرارات التي من ش��������أنها ان تحم��������ي املجتمع، وخصوصا فئة 

النساء من تلك العادات. 
فبعد ان عّد القضاء الدكة العشائرية، فعال تنطبق عليه أحكام 
قان��������ون مكافحة االره��������اب، اص��������درت محكمة جنايات واس��������ط 
مؤخ��������را، حكما مهم��������ا، يتمثل بحب��������س مدانني بارت��������كاب فعل 
)النهوة العش��������ائرية( نتيجة لش��������كوى من قبل احدى النس��������اء 
ض��������د أقاربها، الذين منع��������وا زواجها. هذه الخط��������وة املهمة من 
قبل القضاء، تمهد الطريق وبش��������كل كبير، للقضاء على ظاهرة 
النهوة العش��������ائرية، التي تتمثل بإرغام الفتاة على الزواج من 
احد اقربائها، ومنعها من الزواج بالشخص الذي تختاره. وان 
تفعيل أحكام املادة 9 من قانون األحوال الشخصية، أمر بغاية 
األهمي��������ة، حي��������ث ان تلك امل��������ادة، بقيت معطلة، ألس��������باب عديدة 
اهمه��������ا الواقع االجتماعي الذي تعيش��������ه امل��������رأة، اذ ان الظروف 
الس��������ابقة، لم تس��������عف املرأة كي تقوم بمراجع��������ة القضاء لطلب 
الش��������كوى ض��������د أقربائها الذي��������ن يمنعون زواجه��������ا، خصوصا 
وان مثل هذه الجرائم أمر يحتاج الى وجود مش��������تك وال يمكن 
ان يتول��������ى القض��������اء اتخاذ االج��������راءات القانوني��������ة دون وجود 

شكوى.
 والي��������وم، وبع��������د االنفت��������اح االجتماع��������ي والتطور في وس��������ائل 
االتص��������ال والتقنية التي كانت من األس��������باب التي منحت املرأة 
دعم��������ا معنويا في س��������بيل تج��������اوز محنتها في ع��������دم مراجعة 
املحاك��������م واملطالب��������ة بحقها. لذا، نجد ان ق��������رار محكمة جنايات 
واس��������ط، هو خطوة أولى في س��������بيل تفكيك اح��������د أبرز العادات 
العش��������ائرية الس��������يئة الت��������ي تس��������ببت بالكثي��������ر من املش��������كالت 
واالخفاق��������ات للمرأة وللمجتمع، اذ ان ارغ��������ام فتاة على الزواج 
من ش��������خص معني ال ترغب به، ملجرد انه قريبها، فعل يتنافى 
مع ابس��������ط حقوق االنس��������ان. والقانون، نص عل��������ى معاقبة من 
يقوم بإكراه اي ش��������خص س��������واء كان رجال او امرأة على الزواج 
دون رض��������اه، وعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث س��������نوات 
وبالغرام��������ة او بإحدى هات��������ني العقوبت��������ني، اذا كان القريب من 
الدرج��������ة األولى، أما اذا لم يكن م��������ن الدرجة االولى فإن عقوبته 
الس��������جن ملدة ال تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة ال تقل 

عن ثالث سنوات. 
وق��������د اج��������از القانون ملن تع��������رض لإلكراه ان يص��������رح بذلك أمام 

القاضي املختص الذي ألزمه القانون 
بإشعار محكمة التحقيق املختصة 
باتخاذ اإلج��������راءات القانونية بحق 
املخالفني، كما منح املكره ان يراجع 

محكمة التحقيق مباشرة.
 ان تفعي��������ل ه��������ذه امل��������ادة، ه��������و م��������ن 
مس��������ؤولية املك��������ره أوال، خصوص��������ا 
امل��������رأة التي عليه��������ا ان تتحلى بقدر 
أكبر من الشجاعة وان تبلغ املحكمة 

في حال تعرضها لإلكراه. 

القضاء بمواجهة 
االتفاقي��������ة الدولية أو املعاهدة هي اتفاق مكتوب بني ش��������خصني أو العشائرية الضيقة

أكثر من األش��������خاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقًا والتزامات 
متبادل��������ة ف��������ي ظل القان��������ون الدولي الع��������ام يعبر عن التق��������اء إرادات 
موقعيها على أمٍر ما، فهي ذات صفة تعاقدية الغرض منها إنشاء 

عالقة قانونية بني األطراف املتعاقدة.
 ويخ��������رج عن ذلك بع��������ض املصطلحات األخرى ف��������ي مجال القانون 
الدول��������ي العام ومنه��������ا املذكرة التي هي وثيقة دبلوماس��������ية وكذلك 
االقت��������راح والكتاب الش��������فوي غير املوقع وكذل��������ك املحضر الذي هو 
عبارة عن تس��������جيل إجراءات مؤتمر او اجتماع معني فاالتفاقية أو 
املعاه��������دة هي اتفاق مكت��������وب لذلك ال يعتبر االتفاق الش��������فوي غير 
املكت��������وب اتفاقية او معاهدة بالش��������كل الدقي��������ق واالتفاقية الدولية 
تكون بني شخصني دوليني أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بني 
دول، وق��������د تكون بني دولة ومنظمة دولية، وقد تكون بني منظمات 

دولية.
 واملعاهدة هي االتفاق الذي من ش��������أنه أن ينشئ حقوقًا والتزامات 
متبادلة ب��������ني األطراف املرتبط��������ة، يحكمها القان��������ون الدولي العام. 
فاتفاق قرض بني دولة ما ومؤسس��������ة نقدية حكومية لدولة أخرى 
لي��������س معاه��������دة إذا نص على خضوع��������ه للقان��������ون الداخلي للدولة 
املقرض��������ة، بل إنه عقد دول��������ي يخضع في تكييفه ألح��������كام القانون 
الدولي الخاص وتصنف االتفاقيات الدولية أو املعاهدات بحسب 

شكلها وموضوعها وأطرافها.
 فاملعاهدة من حيث الشكل إما رسمية تتبع فيها إجراءات التفاوض 
والتوقيع والتصديق واإليداع، وإما بسيطة يتم في عقدها تجاوز 
بعض ما تقدم من إجراءات ويش��������ترط لك��������ي تعد املعاهدة منعقدة 
بوجه صحيح أن تتم برضى موقعيها، وأال يتجاوز ممثلو الدولة 
الحدود املرس��������ومة له��������م، وأال تتعارض مع قاعدة آم��������رة من قواعد 
القان��������ون الدولي العام، وأن يتم اعتمادها اعتمادًا س��������ليمًا من قبل 
ال��������دول األطراف. ويكون أط��������راف املعاهدة أه��������اًل للتعاقد ويجب أن 
يكونوا إما دواًل مس��������تقلة ذات س��������يادة كامل��������ة، أو منظمات دولية 
معترفًا لها بالش��������خصية الحقوقية الدولية أما الدول ذات السيادة 
الناقص��������ة كال��������دول الخاضع��������ة للحماي��������ة التعاقدية ف��������إن أهليتها 
للتعاقد تحدد بالصك القانوني املنشئ للحماية واالتفاقية يجب 

ان ال تشوبها عيوب الرضا او التدليس او اإلكراه.
 وف��������ي التعامل الغالب اليوم تكتمل عملية انعقاد املعاهدة ومن ثم 
نفاذه��������ا بتبادل وثائق التصديق أو إيداع وثائق االنضمام، وتبدأ 
املعاهدة بالنفاذ من تل��������ك اللحظة و في التاريخ الذي يحدده نص 
املعاه��������دة، فتكون لها آث��������ار دولية بني األطراف املتعاقدة وتنش��������ئ 
املعاه��������دة او االتفاقية التزامات وحقوقا ب��������ني االطراف املوقعة وال 
تتعداها الى الغير من اشخاص القانون الدولي العام  اال اذا رضي 

بذلك.
وق��������د تتع��������دى آث��������ار االتفاقية ال��������ى االف��������راد حيث هن��������اك طائفة من 

املعاهدات ترتب حقوقًا أو التزامات على 
األفراد مباش��������رة، كاملعاهدة التي تحّرم 
أفعااًل معينة تتعلق بسلوك األفراد مثال 
على ذل��������ك االتفاقيات الدولي��������ة ملكافحة 
املخ��������درات وغس��������يل االم��������وال وتنته��������ي 
الدولي��������ة  االتفاقي��������ات  أو  املعاه��������دات 
ألسباب شتى أهمها تنفيذها او االتفاق 
على الغائها او فسخها نتيجة االخالل 

الجوهري.

االتفاقية الدولية


