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بغداد / سيف محمد  
"

يواج��������ه احد اإلرهابيني األجانب حك��������م اإلعدام بعد أن 
تمت إدانته من قبل القضاء العراقي باالنتماء لداعش 
 االرهابي واش��������تراكه بالقتال ضد القوات العراقية في 

املوصل. 
 "أبو الفضيل البلجيكي" وهكذا يكنيه التنظيم، ساهم 
أقاربه في تجنيده لجبهة النصرة ومن ثم داعش الذي 
 عمل في صفوفه بمفاصل عدة، يكش��������ف في اعترافاته 
عن اس��������تخدام التنظيم اإلرهابي للس��������اح الكيمياوي 

وغاز  الكلور، متحدثا عن مغادرته بلجيكا بعد أن كان 
يدرس الهندس��������ة فيها والتوجه إلى سوريا لالتحاق 
في  صف��������وف التنظيم��������ات اإلرهابية فض��������ًا عن بيانه 

للتقسيمات اإلدارية والواليات والوالة  لداعش. 
اإلرهاب��������ي )ب��������ال عبد العزي��������ز املرش��������وحي( بلجيكي 
الجنس��������ية م��������ن أص��������ول مغاربي��������ة يبلغ م��������ن العمر 25 
عاما،  اعترف امام محكمة التحقيق املركزية املختصة 
بقضاي��������ا اإلرهاب في الرصافة واطلعت "القضاء" على 
 جزء م��������ن إفادته قب��������ل أن يصدر بحقه حك��������م باإلعدام 

شنقًا حتى املوت من قبل املحكمة الجنائية املركزية. 

يقول اإلرهاب��������ي "ولدت في بلجيكا واحمل الجنس��������ية 
البلجيكية، من أصول مغاربية، وقد درس��������ت الهندسة 
ف��������ي  جامعة انتوربن في بلجيكا وأصبحت لدي ميول 
إس��������امية بع��������د ان تعرف��������ت على احد االصدق��������اء هناك 
وقم��������ت  باالطاع عل��������ى بعض الكتب الت��������ي تحث على 

التشدد واألفكار املتطرفة". 
ويضيف "ف��������ي هذه االثن��������اء اندلعت الثورة الس��������ورية 
وبدأت التجئ الى االنترنت وبعض املواقع واطلع على 
 االعم��������ال التي كانت تقوم بها جبهة النصرة والجيش 
الس��������وري الحر وقتالهم ضد القوات السورية وتحرير 

 االراضي وأحوال الناس التي تعيش هناك". 
وأف��������اد "أصبحت ل��������دي أف��������كار متطرفة ومتش��������ددة ما 
سبب لي خافات مع عائلتي انتهت بطردي من املنزل 
 حتى تواصلت م��������ع أقاربي وهو ابن عمتي املدعو )عز 
الدين( الذي كان قد ذهب الى س��������وريا وشارك بالقتال 
 ضد الق��������وات الس��������ورية وكذلك بع��������ض األصدقاء ممن 
أصبح��������وا يحثوني على االنتقال إلى س��������وريا والقتال 

هناك  وقررت بعد ذلك االنتقال إلى هناك". 

التفاصيل ص3

 "أبو الفضيل البلجيكي".. من الهندسة في بروكسل إلى المشنقة في بغداد

القاضي عبد الستار بيرقدار

اإلفتتاحية

بغداد / زيد األعرجي وضحى كريم

كش��������فت محكم��������ة التحقي��������ق املركزي��������ة في 
الرصافة عن أهم طرق دخول املخدرات إلى 
الب��������اد، فبينما تحدث ق��������اض  متخصص 
عن دخولها جوًا عن طريق لبنان وبرًا عن 
طريق مشاحيف األهوار، لم تسلم نعوش 
الشهداء  واملوتى من اس��������تخدامها وسيلة 

للمرور عبر السيطرات املحلية. 
في األثن��������اء، أص��������درت املحكم��������ة الجنائية 
املركزية أحكاما بإع��������دام 13 مدانا بتجارة 
املخ��������درات ش��������كلوا أكبر  عصابة مارس��������ت 
تجارة دولية عب��������ر جلب املواد املخدرة من 
البرازيل مرورا بلبنان ثم العراق والخليج 
 العربي.  ووجه القض��������اء محكمة التحقيق 

املركزي��������ة باإلش��������راف والتحقي��������ق في ملف 
مكافحة املخ��������درات في جانب  الرصافة من 
بغداد، وبعد مدة وجيزة من تسلمها امللف 
الش��������ائك ازداد عدد امللق��������ى القبض عليهم 
من املدان��������ني  واملوقوفني اضافة الى ارتفاع 
مش��������هود في كميات املخ��������درات املضبوطة 
بحس��������ب قاضي محكمة التحقيق  املركزية 

املختص بنظر قضايا املخدرات. 
وق��������ال القاض��������ي املخت��������ص ل�"القض��������اء" إن 
"ارتف��������اع أع��������داد امللق��������ى القب��������ض عليه��������م 
م��������ن املدان��������ني واملتهم��������ني وازدي��������اد  كمي��������ة 
املخ��������درات املضبوطة بعد مدة من تس��������ّلم 
محكمة التحقي��������ق املركزية ملف املخدرات 
ف��������ي الرصافة يع��������ود  لاحترافي��������ة املتبعة 
في ط��������رق التحقيق من قبل ه��������ذه املحكمة 

املتخصصة، إضافة الى إتباع احدث الطرق 
 التكنولوجية في تعقب املجرمني وتحديد 
أماكنهم ورس��������م قاعدة بيان��������ات كاملة عن 

أسماء وأعداد واملطلوبني  واملدانني". 
القضائي��������ة  الجه��������ود  م��������ن  وبالرغ��������م 
االس��������تثنائية في هذا امللف الخطير، إال أن 
جرائم املخدرات في ازدياد بس��������بب   "غياب 
ال��������ردع وقل��������ة الوع��������ي وضع��������ف إمكانيات 
األجه��������زة القائمة عل��������ى مكافحته��������ا"، كما 
يقول القاضي املش��������رف  على قسم مكافحة 

مخدرات الرصافة. 
وأض��������اف أن "قس��������م مكافح��������ة املخ��������درات ال 
يمتلك اإلمكانات الكافية ملكافحة مثل هذه 
الجرائ��������م ووزارة الداخلي��������ة  ال ت��������درك مدى 
خطورة استفحال وانتشار املخدرات، فقد 

قام��������ت بتجهيز قس��������م مكافح��������ة املخدرات 
بع��������دد قليل م��������ن  الس��������يارات والتجهيزات، 
الكافي��������ة  األبني��������ة  لع��������دم توفي��������ر  إضاف��������ة 
ملنتس��������بي األقس��������ام، وعدم وج��������ود مواقف 

نوعية  للموقوفني في هذه الجرائم". 
وتابع أن "إج��������راءات س��������لبية تكتنف عمل 
الداخلي��������ة منها فتح ش��������عب أمني��������ة تابعة 
إل��������ى  تش��������تت  أدت  الرئيس��������ية  لألقس��������ام 
ف��������ي العم��������ل والواجب��������ات ف��������ي ظ��������ل ه��������ذه 
التجهي��������زات املحدودة"، الفتا إلى أن "اغلب 
تج��������ار املخ��������درات هم  من أصح��������اب النفوذ 
والعاق��������ات ويمتلك��������ون دعم��������ا م��������ن قوات 
غير منضبطة تابعة ال��������ى جهات متنفذة، 
وبه��������ذه  التجهيزات ال يمك��������ن تنفيذ اغلب 
أوام��������ر القب��������ض الس��������يما الص��������ادرة منها 

عل��������ى التج��������ار"، مؤك��������دا ان "وزارة الصحة 
 ه��������ي األخرى ل��������م تق��������م بدورها في إنش��������اء 
املصحات النموذجية ليتم إيداع املتعاطني 

ومعالجتهم فيها". 
وعن قانون مكافحتها أش��������ار القاضي إلى 
أن "قان��������ون مكافح��������ة املخ��������درات واملؤثرات 
العقلية رقم 50 لسنة   2017 احد أهم أسباب 
انتش��������ار املخ��������درات ف��������ي اآلون��������ة األخيرة، 
وبصدوره أصبح��������ت اغلب الجرائم تجارة 
 وحي��������ازة وتعاط��������ي املخ��������درات جنح��������ة ال 
تتجاوز عقوبتها الخمس السنوات"، الفتا 
إل��������ى ان "هذه العقوبات ال  تتناس��������ب ومثل 
ه��������ذه الجرائ��������م، وال توفر ال��������ردع املطلوب 

تحقيقه في املجتمع".  
التفاصيل ص 3 و5 

المخدرات تدخل بالمشاحيف والطائرات 
وتمر عبر نعوش الشهداء والموتى

بغداد / إيناس جبار  

صدقت محكمة التحقيق املختصة بقضايا 
النزاهة والجريم��������ة االقتصادية اعترافات 
عصابة طرح��������ت أدوية  منتهية الصاحية 
في الصيدلي��������ات والعي��������ادات الطبية، لكن 
بتواري��������خ جديدة، بعد أن افتتحوا ورش��������ة 
داخل أحد  املنازل في بغداد لطباعة ليبات 

على علب وقنان تحمل محتوى فاسدا. 
ويقول قاض��������ي محكمة التحقيق الرصافة 
املختص��������ة بقضاي��������ا النزاه��������ة والجريم��������ة 
إن   "بي��������ع  فيص��������ل  منج��������د  االقتصادي��������ة 
األدوية منتهية الصاحية جريمة يعاقب 
عليه��������ا القان��������ون تح��������ت بن��������د الجناي��������ات 
وترد الى املحاكم هك��������ذا نوع  من القضايا 

باستمرار". 

وأضاف إل��������ى "القضاء" أن "املحكمة أحالت 
متهم��������ني يتاج��������رون باألدوي��������ة الفاس��������دة 
)منتهية الصاحي��������ة( القي  القبض عليهم 
بالتع��������اون م��������ع مديري��������ة مكافح��������ة جرائم 
التهري��������ب"، الفتا إلى ان "أحد املتهمني كان 
يشتريها من  أماكن شعبية  بأسعار زهيدة 
ويأخذها إلى داره وهناك كان منزله الذي 
يحوي ورش��������ة يتم فيها تصنيع او  تعبئة 

العل��������ب القديمة بعد إفراغها من محتواها 
وغس��������لها بأح��������واض وتجفيفه��������ا ومن ثم 
إعادة تعبئتها باملواد  املنتهية الصاحية 
او عام��������ات جدي��������دة(  )ليب��������ات  ووض��������ع 
وضخها مرة أخرى إلى األسواق العراقية 
كن��������وع  دواء جدي��������د وصالح لاس��������تهاك 

البشري". 
التفاصيل ص 2 

عصابة تتاجر باألدوية الفاسدة عبر ورشة لتغيير الصالحية

بغداد/ القضاء

تع��������زز اإلحصائية الص��������ادرة عن مجلس القض��������اء األعلى لحاالت ال��������زواج والطاق 
لع��������ام 2018  االطراد املتتالي الرتفاع حاالت الطاق في العقد األخير، والتي يعزوها 

القضاة إلى ما شهده البلد  من التطور التكنولوجي واالنفتاح الثقافي. 
ووفق��������ا إلحصائية مجلس القض��������اء األعلى فإن "محاكم العراق كافة س��������جلت خال 
الع��������ام املاضي ما  يقارب )73569( حالة طاق"، الفتة إل��������ى أن "بغداد بجانبي الكرخ 
والرصاف��������ة حل��������ت في املرتب��������ة  األولى مقارن��������ة ببقية املحافظات من خال تس��������جيل 
)16724( طاقا في جانب  محاك��������م العاصمة )30028( حال��������ة خال العام  املاضي، ب���������
الرصافة و)13304( حالة طاق في الكرخ".  وأكد قاضي محكمة األحوال الشخصية 
احم��������د الصفار أن "املحاكم س��������جلت تزايدا في حاالت الطاق،  الس��������يما خال العقد 
األخير"، مش��������يرا إلى أن "األسباب متنوعة ومتعددة بس��������بب املتغيرات االجتماعية 
 وانفت��������اح املجتمع على عصر التواص��������ل االلكتروني وكثرة الصراعات السياس��������ية 
وأثرها على األسرة،  وهذا التغير السريع أصبح يهدد اغلب املجتمعات وبمختلف 

الفئات العمرية". 
التفاصيل ص 6

بابل / مروان الفتالوي

سجلت إحصائية رسمية أن 80 طفًا )ذكور 
وإناث( وقعوا ضحايا العتداءات جنس��������ية 
خ��������ال عام واحد في  باب��������ل، بواقع 65 دعوى 

مسجلة في محاكم املحافظة. 
وأف��������ادت اإلحصائي��������ة التي أعدتها ش��������عبة 
اإلحصاء في رئاسة محكمة استئناف بابل 
االتحادي��������ة بأن هذه الدعاوى  تقس��������مت بني 
محاكم األحداث والجنايات والجنح، ومنها 

ما زالت قيد التحقيق. 
ولفت��������ت إل��������ى أن محكم��������ة األح��������داث )تنظ��������ر 
دعاوى املتهم��������ني دون 18 عاما( اس��������تقبلت 
الع��������ام املاض��������ي 16 دع��������وى  اعتداء جنس��������ي 
على األطفال، فيما بلغ ع��������دد املتهمني فيها 
عش��������رين، تلقوا أحكاما عقابية بااليداع في 
 م��������دارس تأهيلي��������ة تراوح��������ت بني س��������نة إلى 

خمس سنوات. 
أم��������ا محكم��������ة الجناي��������ات فقد اس��������تقبلت 17 
دع��������وى خال العام املاضي، بواقع عش��������رين 
متهم��������ًا تلق��������وا أحكام��������ا عقابي��������ة  بالس��������جن 
اغلبها ملدة 15 س��������نة، مع حكمني بالس��������جن 

مدى الحياة واإلعدام، طبقا لإلحصائية. 

وتعقيب��������ًا عل��������ى ذل��������ك، ي��������رى نائ��������ب رئي��������س 
االستئناف القاضي الدكتور حبيب إبراهيم 
أن "هذه األرق��������ام ال تعكس  الع��������دد الحقيقي 
لحاالت االعتداء الجنسي على األطفال، فأن 
التقاليد واألعراف والخش��������ية من الفضيحة 
تطمر  الكثير من الضحايا وُتبقي اعتداءات 
أخرى ط��������ّي الكتمان".  ويعتق��������د إبراهيم في 
تعليق إلى "القض��������اء" أن "مثل هذه الدعاوى 
تصل إلى املحاكم عل��������ى مضض، فمعظمها 
 تحل بجلسات عشائرية ومفاوضات عائلية 
تهدر معها حق��������وق األطفال الضحايا تحت 

حجة الخشية من  الفضيحة".  
وع��������ن العقوب��������ات الت��������ي تط��������ول املتهمني 
باالعتداء على األطفال يفصل القاضي أن 
"املتهم إذا كان راش��������دا  فالدعوى تنظر من 
قبل محكمة الجنايات التي كانت تنظرها 
بحس��������ب املادة 393 من قان��������ون العقوبات 
 بظروفها املش��������ددة وهي اإلع��������دام، قبل أن 
تعدل بموج��������ب األمر رقم )31( لعام 2003 
ال��������ذي هب��������ط بالعقوبة إلى  الس��������جن مدى 

الحياة".
التفاصيل ص 2 

أكثر من 30 ألف طالق 
في بغداد خالل 2018  

بابل: 80 طفال تعرضوا للعنف 
الجنسي في سنة واحدة

5 46
تصديق اعرتافات متهم مسؤول 

عن العديد من اجلرائم يف الكرخ
رئيس جنايات النجف: حاكمنا ممولني 

لداعش باألغنام والسيارات
 "التسول" و"النهوة" و"االبتزاز االلكرتوين" 

على طاولة قضاة دياىل  

ُكتاب العدد

القاضي نعمان كريم أحمد
 عضو محكمة التمييز االتحادية

املادة األربعون من قانون األحوال 
الشخصية وهذا املقرتح

بغداد/ عالء محمد

يقف عدد غير قليل من املواطنني األبرياء 
عل��������ى أب��������واب املحاك��������م بته��������م الخط��������ف 
واإلرهاب وحيازة األس��������لحة  وغيرها من 
الجرائم بس��������بب اإلخبارات الكاذبة أو ما 

تسمى ب�"الدعاوى الكيدية". 
ويؤكد قضاة متخصصون أن املخبرين 

يحركون هذه الدع��������اوى لغايات االبتزاز 
والع��������داوات الش��������خصية، لكنه��������م  أفادوا 
ب��������أن البحث عن الحقيقة ه��������و ما يضعه 
القاض��������ي عند وروده أي��������ة دعوى، الفتني 
إلى أن مجلس القضاء  األعلى يوصي في 
إعماماته املس��������تمرة بالتح��������ري والتأني 

قبل إصدار أوامر القبض. 
وبش��������أن ماهية اإلخب��������ار ال��������كاذب يقول 

رئي��������س جناي��������ات الكرخ القاضي س��������عد 
محمد عبد الكريم أن "املادة 243  من قانون 
العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لس��������نة 
1969 أشارت إلى أن املخبر الكاذب هو كل 
من اخبر  كذبا إحدى السلطات القضائية 
او اإلدارية ع��������ن جريمة يعلم أنها لم تقع 
واخبر احدى هاتني الس��������لطتني بس��������وء 
 نية بارتكاب ش��������خص لجريمة مع علمه 

بكذب إخب��������اره او اختلق ادلة مادية على 
ارتكاب شخص ما جريمة  خافا للواقع 
أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد 
ت��������ه وكل م��������ن اخبر  ش��������خص يعرف براء
الس��������لطات  املختص��������ة بأمور يعل��������م أنها 

كاذبة عن جريمة لم تقع". 

التفاصيل ص2

 "الدعاوى الكيدية" وسيلة ابتزاز لإلطاحة بالخصوم

القاضي شهــــــاب احمد ياسين  
عضو محكمة التمييز االتحادية  

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

hjc.idep2013@gmail.com

 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان

اإلرهاب االلكتروني

يتمي��������ز اإلره��������اب االلكتروني باس��������تغال التقدم 
التكنولوج��������ي بما في��������ه تكنولوجي��������ا االتصاالت 
قب��������ل  م��������ن  العنكبوتي��������ة  واملعلوم��������ات  والش��������بكة 
بدواف��������ع  اإلرهابي��������ة  واملنتظم��������ات  الجماع��������ات 
سياس��������ية من اجل التخطيط  ألفعالهم اإلرهابية 
وإعدادها وتنظيمه��������ا مع ما يترتب على ذلك من 
أض��������رار بالغة في جمي��������ع املج��������االت  االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية والتي قد تصل إلى حد 
تقوي��������ض س��������لطة الدولة وتهديد أمنه��������ا  القومي, 
فاإلرهاب يس��������تهدف بالعموم ثاث فئات األولى 
هم األنص��������ار او األتباع الحالي��������ون أو  املحتملون 
والثانية الرأي العام الدولي أما الفئة الثالثة فهي 

جماهير العدو. 
فاملعلوماتية تؤدي دورا مهما في جميع الجرائم 
االلكترونية فهي تستخدم بوصفها أداة ووسيلة 
 يساء استخدامها كالترويج لألفكار اإلرهابية أو 
توجيه رسائل الوعيد والتهديد ومن اجل التعبئة 
 والتجني��������د والتخطي��������ط والتنس��������يق والتموي��������ل 
وجمع املعلومات واختراق الحس��������ابات لسرقتها 
أو االعتداء  عليها اما للقيام بتغييرها او حذفها 
نهائي��������ا, ل��������ذا فلمواجه��������ة اس��������تخدام املنظم��������ات 
الحديث��������ة,  لوس��������ائل  التكنولوجي��������ا  اإلرهابي��������ة 
االعتماد على خبراء التكنولوجيا ملاحقة األعمال 
اإلرهابي��������ة والحد منها من  خ��������ال توفير البرامج 
واألنظم��������ة الازم��������ة لحماية الفض��������اء االلكتروني 
والكش��������ف املبكر ع��������ن الهجم��������ات  اإلرهابية, كذلك 
تقوي��������ة قدرات األمن املعلوماتي بكل مكوناته بما 
في ذلك رجال القضاء واألجهزة  األمنية املختلفة 
م��������ع توفي��������ر األدوات وتنظيم الندوات وتش��������جيع 
األبحاث التي تتناول ه��������ذه الجريمة كما  لتوعية 
أف��������راد املجتمع من خال ش��������تى وس��������ائل اإلعام 
بخط��������ورة جرائ��������م اإلرهاب االلكترون��������ي, مع قيام 
 العلم��������اء واملختصني ورجال الدين واملؤسس��������ات 
التعليمي��������ة واالجتماعية والثقافي��������ة بدورها في 

هذا  املجال. 

كيف وصلت من الربازيل ومرت من صالة الـVIP؟

■ واجهة مبنى رئاسة محكمة استئناف واسط وسط مدينة الكوت

عـلم القضاء 
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بابل / مروان الفتالوي

سجلت إحصائية رسمية أن 80 طفًا )ذكور 
وإن��������اث( وقعوا ضحايا العتداءات جنس��������ية 
خال ع��������ام واحد في  باب��������ل، بواقع 65 دعوى 

مسجلة في محاكم املحافظة. 
وأف��������ادت اإلحصائي��������ة الت��������ي أعدتها ش��������عبة 
اإلحصاء في رئاس��������ة محكمة استئناف بابل 
االتحادي��������ة ب��������أن هذه الدعاوى  تقس��������مت بني 
محاكم األحداث والجنايات والجنح، ومنها 

ما زالت قيد التحقيق. 
ولفت��������ت إل��������ى أن محكم��������ة األح��������داث )تنظ��������ر 
دع��������اوى املتهم��������ني دون 18 عاما( اس��������تقبلت 
الع��������ام املاض��������ي 16 دع��������وى  اعت��������داء جنس��������ي 

عل��������ى األطفال، فيما بلغ ع��������دد املتهمني فيها 
عش��������رين، تلق��������وا أحكام��������ا عقابي��������ة بااليداع 
ف��������ي  مدارس تأهيلية تراوحت بني س��������نة إلى 

خمس سنوات. 
أم��������ا محكم��������ة الجناي��������ات فقد اس��������تقبلت 17 
دعوى خ��������ال العام املاضي، بواقع عش��������رين 
متهمًا تلقوا أحكاما عقابية  بالسجن اغلبها 
مل��������دة 15 س��������نة، مع حكم��������ني بالس��������جن مدى 

الحياة واإلعدام، طبقا لإلحصائية. 
وتعقيب��������ًا عل��������ى ذل��������ك، ي��������رى نائ��������ب رئي��������س 
االستئناف القاضي الدكتور حبيب إبراهيم 
أن "ه��������ذه األرق��������ام ال تعكس  الع��������دد الحقيقي 
لحاالت االعتداء الجنس��������ي على األطفال، فأن 
التقاليد واألعراف والخش��������ية من الفضيحة 

تطم��������ر  الكثير من الضحايا وُتبقي اعتداءات 
أخرى طّي الكتمان". 

ويعتق��������د إبراهيم في تعليق إلى "القضاء" أن 
"مث��������ل هذه الدعاوى تصل إل��������ى املحاكم على 
مضض، فمعظمها  تحل بجلسات عشائرية 
ومفاوض��������ات عائلي��������ة ته��������در معه��������ا حقوق 
األطف��������ال الضحايا تحت حجة الخش��������ية من 

 الفضيحة".  
وعن العقوبات التي تطول املتهمني باالعتداء 
عل��������ى األطفال يفصل القاض��������ي أن "املتهم إذا 
كان راش��������دا  فالدعوى تنظ��������ر من قبل محكمة 
الجنايات التي كانت تنظرها بحس��������ب املادة 
393 من قانون العقوبات  بظروفها املش��������ددة 
وه��������ي اإلعدام، قب��������ل أن تع��������دل بموجب األمر 

رق��������م )31( لع��������ام 2003 الذي هب��������ط بالعقوبة 
إلى  الس��������جن مدى الحياة"، مقترحا أن "تعود 
عقوبة اإلعدام ردعا للمجرمني ممن يرتكبون 
أخط��������ر الجرائم  اإلنس��������انية وه��������ي اغتصاب 
األطف��������ال".  أم��������ا إذا كان املته��������م حدث��������ا فيقول 
إبراهيم "تطب��������ق على املته��������م الحدث عقوبة 
اإليداع في مدرس��������ة تأهيلية لخمس  س��������نني 
أو )أكث��������ر أو أقل(، أم��������ا إذا كان فتى )15 - 18( 

فيكون اإليداع بأقصى مدة وهي 15 سنة". 
وع��������ن ط��������رق إثب��������ات الجريمة أف��������اد القاضي 
ب��������أن "التقري��������ر الطب��������ي أح��������د دالئ��������ل اإلثبات 
ال��������ذي يبني إن كان هناك  انتهاكا أو ش��������روعا 
باالنته��������اك وكل له عقوبت��������ه، وكذلك اعتراف 
املتهم والقرائن األخرى والشهود إذا ماكانوا 

 حاضري��������ن".  وذكر نائب رئيس االس��������تئناف 
إن "مثل هذه الدعاوى تنتش��������ر في املدن أكثر 
منها في األرياف بس��������بب كثرة  االختاط في 
امل��������دن والتقالي��������د االجتماعية املتش��������ددة في 
الريف من جه��������ة أخرى"، الفتا إلى أن "التفكك 
األسري  أحد أبرز وقوع هذه الحوادث، فعدم 
متابع��������ة األطفال يوقعهم في ه��������ذه األخطار 

الجسيمة". 
ويشاطر القاضي عماد الفتاوي املتخصص 
في الدع��������اوى الجزائية رأي الدكتور إبراهيم 
في أس��������باب وقوع  مثل هذه الح��������االت، الفتا 
إلى أن "األولياء تقع عليهم مسؤولية متابعة 
أطفالهم عند خروجهم من املنزل وفتح  الباب 

معهم ومصارحتهم بأية حالة يمرون بها". 

ويقترح القاض��������ي في تعليق إل��������ى "القضاء" 
للحد من هذه الجرائم "القضاء على الظواهر 
الس��������لبية الت��������ي يعانيها  املجتمع كالتش��������رد 
والتس��������ول وتفعي��������ل عم��������ل ش��������رطة األحداث 
ومتابع��������ة أصح��������اب املقاهي وعدم الس��������ماح 
ملا دون  الثامنة عش��������رة بدخولها، ومحاسبة 
األولي��������اء اذا ثب��������ت تقصيره��������م ف��������ي متابعة 

أطفالهم". 
وردا على س��������ؤال حول سبب تعرض األطفال 
الذك��������ور أكث��������ر من اإلن��������اث لح��������االت االعتداء 
الجنس��������ي، أفاد  الفتاوي ب��������أن "الطفل الذكر 
غالبا ما تس��������مح له العائل��������ة بالخروج للعب 
واالخت��������اط أو تكلفه بالتس��������وق م��������ا يوقعه 

 أحيانا في مصيدة املجرمني". 

بغداد / إيناس جبار  

صدق��������ت محكم��������ة التحقي��������ق املختص��������ة بقضايا 
النزاهة والجريمة االقتصادية اعترافات عصابة 
طرحت أدوية  منتهية الصاحية في الصيدليات 
والعي��������ادات الطبي��������ة، لكن بتواري��������خ جديدة، بعد 
أن افتتح��������وا ورش��������ة داخل أحد  املن��������ازل في بغداد 
لطباعة ليبات عل��������ى علب وقنان تحمل محتوى 

فاسدا. 
ويقول قاضي محكمة التحقيق الرصافة املختصة 
بقضايا النزاه��������ة والجريم��������ة االقتصادية منجد 
فيصل إن   "بيع األدوية منتهية الصاحية جريمة 
يعاقب عليه��������ا القانون تحت بند الجنايات وترد 

الى املحاكم هكذا نوع  من القضايا باستمرار". 

وأضاف إلى "القضاء" أن "املحكمة أحالت متهمني 
يتاجرون باألدوية الفاسدة )منتهية الصاحية( 
القي  القبض عليهم بالتعاون مع مديرية مكافحة 
جرائم التهري��������ب"، الفتا إلى ان "أحد املتهمني كان 
يش��������تريها م��������ن  أماكن ش��������عبية  بأس��������عار زهيدة 
ويأخذها إلى داره وهناك كان منزله الذي يحوي 
ورش��������ة يتم فيها تصنيع او  تعبئة العلب القديمة 
بع��������د إفراغها م��������ن محتواها وغس��������لها بأحواض 
وتجفيفها ومن ثم إعادة تعبئتها باملواد  املنتهية 
الصاحي��������ة ووضع )ليب��������ات او عامات جديدة( 
وضخها مرة أخرى إلى األس��������واق العراقية كنوع 

 دواء جديد وصالح لاستهاك البشري". 
وتاب��������ع فيصل "ضب��������ط في بيت املته��������م ما يقارب 
5-3 أطن��������ان من األدوية غير الصالحة  وقد اعترف 

صراحة ف��������ي دور التحقيق االبتدائ��������ي والنهائي 
بعمله وكما دونت بإفادته ان لديه شركاء متهمني 
 آخري��������ن كان��������وا يقومون بمس��������اعدته ف��������ي القيام 
بالعملية في جميع مراحلها من شراء وتحضير 
وتعبئة وإعادة  تدوير إلى الس��������وق"، الفتا إلى ان 
"املحكم��������ة  أوقفته  بالتع��������اون مع  دائرة التفتيش 
في وزارة الصحة وعلى  وفق القرار 39 لسنة 1994 

وأحيل إلى املحكمة الجنايات املختصة". 
ويضي��������ف القاضي انه ت��������م "العثور أيضا في بيت 
املتهم أثناء عملية إلقاء القبض عليه على مفكرة 
تح��������وي على  أس��������ماء وعنوانني متهمني ش��������ركاء 
ل��������ه بالجريم��������ة وكذل��������ك عناوين وأماكن الس��������وق 

واملحات التي يتم التجهيز  منها".  
ويش��������ير فيصل إلى أن "املته��������م أحيل إلى محكمة 

الجناي��������ات املختصة وفق القرار 39 لس��������نة   1994 
بعد  تدوين وتصديق اعترافاته وتنظيم محاضر 
الضب��������ط".   وتذك��������ر إف��������ادة املته��������م الت��������ي حصلت 
"القض��������اء" عل��������ى نس��������خة منها أن��������ه كان يعمل في 
تنظي��������ف قنان��������ي األدوي��������ة  وتعقيمها ف��������ي مدينة 
الصدر ومنذ عدة أشهر كان شخص يجهل اسمه 
الكامل يجلب له قناني األدوية الفارغة  من املذاخر 

واملكاتب املنتشرة في منطقة الباب الشرقي . 
ويواص��������ل املته��������م ف��������ي افادته "كنت ب��������دوري أقوم 
بتفري��������غ  هذه القنان��������ي  في املج��������اري وتعقيمها  
داخل كيس ل��������كل   )104( عل��������ب وبالتحديد  داخل 
كي��������س نايل��������ون كبير وم��������ن ثم بيعه��������ا إلى محال 
املس��������تلزمات الطبية ف��������ي منطقة  الباب الش��������رقي 
بمبلغ س��������تني دين��������ار عراق��������ي  للقنين��������ة الواحدة 

ومن ضمنه��������ا محات طبية معروف��������ة"، الفتا الى 
ان  متهم��������ا آخ��������ر يق��������وم بجل��������ب األدوي��������ة املنتهية 

الصاحية لي". 
ويضيف ان��������ه "هيأ الدار املج��������اورة ملنزلي وجلب 
األدوية املنتهية الصاحية لغرض تزوير وتغير 
)الليبل(  الخاص بها وكانت توجد لديه حاس��������بة  
وطابع��������ة خاص��������ة لعم��������ل ليب��������ل  جدي��������د  والقيام 
بتغيير م��������دة الصاحية   ويغي��������ر  هيئتها بختم  
عن طريق جلب أكياس نايلون  من شارع املتنبي  
ومن ثم أقوم  بوضع  أرقام عليها   ووضع  شريط  
مزيف على قنين��������ة األدوية، الفتا الى قيامه بعزل 
األدوي��������ة بع��������د تجهيزها  في غ��������رف خاصة   بغية 
بيعه��������ا  إل��������ى الصيدليات املنتش��������رة ف��������ي مناطق 

بغداد  املختلفة. 

بغداد/ عالء محمد

يقف ع��������دد غير قليل م��������ن املواطنني 
األبري��������اء على أب��������واب املحاكم بتهم 
الخطف واإلرهاب وحيازة األسلحة 
بس��������بب  الجرائ��������م  م��������ن   وغيره��������ا 
اإلخب��������ارات الكاذب��������ة أو ما تس��������مى 

ب�"الدعاوى الكيدية". 
أن  متخصص��������ون  قض��������اة  ويؤك��������د 
املخبري��������ن يحركون ه��������ذه الدعاوى 
والع��������داوات  االبت��������زاز  لغاي��������ات 
الشخصية، لكنهم  أفادوا بأن البحث 
ع��������ن الحقيقة هو ما يضعه القاضي 
عن��������د وروده أية دع��������وى، الفتني إلى 
أن مجل��������س القض��������اء  األعلى يوصي 
املس��������تمرة بالتحري  في إعمامات��������ه 

والتأني قبل إصدار أوامر القبض. 
وبشأن ماهية اإلخبار الكاذب يقول 
رئيس جنايات الكرخ القاضي سعد 
محم��������د عب��������د الكريم أن "امل��������ادة 243 
 من قانون العقوبات العراقي النافذ 
رق��������م 111 لس��������نة 1969 أش��������ارت إلى 
أن املخب��������ر الكاذب ه��������و كل من اخبر 
 كذبا إحدى الس��������لطات القضائية او 
اإلداري��������ة ع��������ن جريمة يعل��������م أنها لم 
تقع واخبر احدى هاتني الس��������لطتني 
بسوء  نية بارتكاب شخص لجريمة 
مع علم��������ه بكذب إخب��������اره او اختلق 
ادل��������ة مادي��������ة على ارتكاب ش��������خص 
م��������ا جريمة  خافا للواقع أو تس��������بب 
باتخ��������اذ إج��������راءات قانوني��������ة ض��������د 
شخص يعرف براءته وكل من اخبر 
السلطات  املختصة بأمور يعلم أنها 

كاذبة عن جريمة لم تقع". 

وأضاف عبد الكري��������م في مقابلة مع 
"القض��������اء" أن "غاي��������ة الكثير من هذه 
الدع��������اوى الكيدية قد تك��������ون عداوة 
 ش��������خصية م��������ع املش��������كو منه س��������واء 
كان��������ت متعلق��������ة بامل��������ال او املصالح 
األخ��������رى او نتيجة ضغين��������ة", الفتا 
إلى أنه   "الحظ الكثي��������ر من الدعاوى 
الت��������ي تحتوي إخبارا كاذبا منها ما 
واإلرهاب وحيازة  بالخطف  يتعلق 

األسلحة  واملواد املتفجرة". 
وب��������ني أنه "عن��������د الق��������اء القبض على 
الشخص الذي اتهم بإحدى الدعاوى 
ال يكمن إطاق س��������راحه حتى تثبت 
ت��������ه، وهذه تش��������كل معضلة كون   براء
من القي القبض عليه متهما واملخبر 
احضر ش��������هودا واختلق أدلة مادية 
 فمحكم��������ة التحقي��������ق مضط��������رة أمام 
اتخاذ االجراءات باعتبار املش��������تكي 

قدم الشهود او غيرها من االدلة".  
لك��������ن القاضي ش��������دد عل��������ى أن "دور 
ع��������ن  البح��������ث  ف��������ي  كبي��������ر  القض��������اء 
الحقيق��������ة، حت��������ى لو ت��������م اللجوء إلى 
إعادة املحاكمة  واإلفراج عن املتهم". 

وواص��������ل عب��������د الكري��������م أن "املحكمة 
تس��������تند ال��������ى األدل��������ة الت��������ي قدمه��������ا 
)املخبر( في الدعوى األصلية وبعد 
ذلك إذا  ثبت أن إخباره كان كاذبا بعد 
تقديمه ألدلة غير صحيحة فبإمكان 
طل��������ب اع��������ادة املحاكمة م��������رة أخرى 
حت��������ى وان  اكتس��������ب الق��������رار الدرجة 
القطعية"، الفتا إلى أن "الش��������رط في 
اعادة املحاكمة ان يكون الحكم باتا 
بمعن��������ى ان  محكم��������ة التمييز نظرته 
وصادقت عليه وبالنتيجة ال يمكن 

املس��������اس ب��������ه اال ع��������ن طري��������ق اعادة 
املحاكمة". 

أما اذا كان الحكم صادرا ولم تمض 
علي��������ه ثاث��������ون يوم��������ا ف��������ان محكمة 
التمييز تنقض هذا القرار باالستناد 
الى  هذه الوقائع التي ظهرت وتلغى 
التهمة وُيفرج ع��������ن املتهم، واذا كان 
في مرحلة التحقيق فيمكن ان يغلق 
 التحقيق باعتبار وجود أدلة جديدة 

واإلخبار كان كاذبا، بحسب قاضي 
الجنايات. 

وع��������ن العقوبة التي كيفه��������ا القانون 
لهذه الجريم��������ة أضاف القاضي عبد 
الكري��������م أن "عقوبة اإلخب��������ار الكاذب 
كان��������ت  الحب��������س والغرام��������ة او إحدى 
هات��������ني العقوبت��������ني لك��������ن بموج��������ب 
التعدي��������ل األخي��������ر للقان��������ون رقم 15 
لسنة 2009  أصبحت بالحد األقصى 

إذا ثب��������ت ك��������ذب إخبار املخب��������ر، وفي 
كل االح��������وال أن العقوب��������ة ال تزيد عن 
الس��������جن ملدة   10 س��������نوات"، الفتا إلى 
أن "املخبر اذا كان اخباره كاذبا فانه 
يعاق��������ب بالجريمة الت��������ي اتهم فيها 
الغي��������ر او بمدة  ال تزيد عن الس��������جن 

ملدة عشر سنوات". 
م��������ن جانب��������ه، ي��������رى القاض��������ي األول 
ملحكم��������ة التحقيق املختصة بقضايا 

اإلره��������اب عم��������ار رش��������يد أن "اإلخبار 
 الكاذب هو طريقة لإليقاع بشخص 
بريء له عداوة أو مصلحة مع املخبر 
وهو من املواضيع الهامة التي  مرت 

على محاكم التحقيق بكثرة". 
وأشار رشيد في حديث إلى "القضاء" 
إل��������ى أن "مجلس القض��������اء األعلى أكد 
في تعامي��������م كثيرة ومس��������تمرة على 
 ضرورة التحري ع��������ن صحة اإلخبار 
قبل إصدار أي أمر قبض ضد املتهمني 
وعلى قاض��������ي التحقي��������ق التأكد  من 
صحة املعلوم��������ة التي يقدمها املخبر 
قب��������ل اتخ��������اذ اي اج��������راء وباألدلة تم 
توقي��������ف الكثير م��������ن املخبرين وتمت 
 إحالته��������م ال��������ى محكم��������ة الجناي��������ات 
لغرض اجراء الحكم العادل بحقهم". 

وتابع أن "هن��������اك قصصا كثيرة ترد 
إلى املحاكم منه��������ا أن زوجة حضرت 
بصف��������ة مخب��������رة وادع��������ت ان زوجها 
 يتعامل ببيع االس��������لحة واملتفجرات 
ولك��������ون ه��������ذا االخبار مهم��������ا، فقد تم 
تس��������جيله وتدوي��������ن اقواله��������ا بعدها 
قامت ق��������وة  امنية وبن��������اء على اوامر 
قضائي��������ة بالتوجه ال��������ى بيت زوجها 
وفعا تم العثور على كيس يحتوي 5 
رمانات  كانت مخفية خلف )الثاجة( 

وتم القاء القبض على زوجها". 
وأكم��������ل قاض��������ي التحقيق أن��������ه "عند 
تدوين اقوال ال��������زوج املتهم ودون ان 
يع��������رف ان زوجت��������ه هي م��������ن اخبرت 
عنه  أكد انه لي��������س لديه اي علم بهذه 
األسلحة وتبني من خال جمع األدلة 
صدق أق��������وال )الزوج( واثن��������اء الكام 
معه  بني انه لديه مشكات مع زوجته 

وانه��������ا تطل��������ب التفريق وم��������ن خال 
ذلك، طلبت املحكمة إحضار املخبرة 
  )الزوج��������ة( لغ��������رض االس��������تماع ال��������ى 
اقوالها واثناء مشاهدتها الى زوجها 
انهارت وذكرت بانها وعشيقها قاما 
 بش��������راء ه��������ذه )الرمان��������ات( ووضعها 
االيق��������اع  لغ��������رض  الثاج��������ة  خل��������ف 
بزوجه��������ا حتى تق��������وم بطلب الطاق 
وبعدها  الزواج من عش��������يقها وقد تم 
تأييد ذلك أيضا م��������ن خال جهازها 
الخ��������اص بها م��������ن خال املراس��������ات 
م��������ا بينها  ومابني عش��������يقها بوجود 
اتف��������اق لغرض اإليق��������اع بزوجها وتم 
إص��������دار أمر قب��������ض بحق عش��������يقها 
الذي اعت��������رف  بتفاصيل تلك الحادثة 
وبعده��������ا قررت املحكم��������ة اإلفراج عن 
ال��������زوج فيم��������ا دونت اق��������وال املتهمني 
وه��������م املخب��������رة  الكاذب��������ة وعش��������يقها 
وصدقت اقوالهم وتمت احالتهم الى 

محكمة جنايات الكرخ". 
وأكد قاضي اإلرهاب ضرورة توعية 
"الناس بهذه الجريم��������ة وخطورتها 
عل��������ى املجتمع وعلى املواطن نفس��������ه 
 الذي يخبر اخب��������ارا كاذبا، ألن هناك 
جها ف��������ي القان��������ون والعواقب التي 
تترت��������ب أثره��������ا عل��������ى املخب��������ر حالة 
ثبوت  كذبه"، مقترحا أن "يكون هناك 
تنس��������يق بني مجلس القضاء االعلى 
وبني املنظمات املدنية واالجتماعية 
التخل��������ص  لغ��������رض  اإلع��������ام   ودور 
من ه��������ذه اآلف��������ة إضافة إل��������ى اختيار 
الت��������ي س��������جلت باإلخبار  الدع��������اوى 
وس��������ائل  عل��������ى  ال��������كاذب  وعرضه��������ا 

اإلعام". 

بابل: ثمانون طفال وقعوا ضحايا العتداءات جنسية في عام واحد
قاض يرى أن "اخلشية من الفضيحة" أبقت الكثري من االعتداءات طي الكتمان

عصابة تتاجر باألدوية الفاسدة عبر تدشين ورشة لتغيير تاريخ الصالحية

 "الدعاوى الكيدية" وسيلة ابتزاز أخرى تلقي باألبرياء على أبواب المحاكم
امرأة تضع قنابل يدوية يف دارها لتورط زوجها بـ"حيازة األسلحة" 

جريمة تعاطي المخدرات
قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

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

املجتمع وشيوع الجريمة. 
  واملخدرات هي كل مايشوش العقل والحواس بالتخيات ولها تأثيرات 
جس��������مانية وروحية   وعاطفية وتؤدي إلى تعطيل 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 
 عاق��������ة الفرد باآلخرين وفقدان التوازن وع��������دم التكيف مع املجتمع ونبذ 

األخاق وفعل كل ما هو  منكر وقبيح. 
  ويحدث تعاطي املخدرات اضطرابا في اإلدراك  الحسي وخاصة حواس 
الس��������مع و البصر و  اختال في التفكير العام والتصرفات الغريبة إضافة 
إلى الهذيان والهلوس��������ة و اآلثار النفس��������ية مثل  القلق و التوتر املستمر و 
يحدث تعاطي املخدرات اضطراب في الوجدان   املرح والنشوة   والشعور 
بالرض��������ا بعد تعاطي املخدرات لقد كش��������ف العل��������م الحديث إن للمخدرات 
اثأرا ضارة و مؤذية  ومدمرة بكل خلية من خايا جس��������م اإلنس��������ان فضا 
عن تدمير عقله و قواه اإلدراكية وقدراته في  الفهم والوعي واالستبصار 

و إصابته باإلمراض العقلية  والنفس��������ية و الس��������لوكية و تحطيم أسرته 
و  مس��������تقبله وفقدان هويته و كرامته وعج��������زه عن العمل و اإلنتاج  والن 
الش��������باب هم الركي��������زة األولى  التي تعتمد عليه��������ا املجتمعات في تقدمها 
ف��������ان انتش��������ار ظاهرة اإلدمان بينهم يعد س��������ببا رئيس��������يا النهيار  القوى 
البش��������رية فالش��������باب هم محور التنمية و التقدم و الرفاهية و االستقرار 
وب��������ات معتب��������را إن اإلدمان  على املخ��������درات و املؤثرات العقلي��������ة يثمر امة 
غائبة عن الواقع تتعثر به��������ا 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 عاجي. 
و ينش��������ا التعاطي من التعود على املواد املخدرة  فإذا ما كرر الش��������خص 
تن��������اول  املادة املخدرة فانه يتعود عليها وقد عاقب املش��������رع العراقي على 
جريم��������ة تعاطي املخدرات في  املادة )32( م��������ن قانون  املخدرات واملؤثرات 
العقلية رقم )50( لس��������نة 2017 حيث نصت على:   )أن يعاقب بالحبس مدة 
ال تقل عن س��������نة واحدة وال تزيد على ثاث س��������نوات وبغرامة ال تقل عن 

 خمس��������ة مايني دينار وال تزيد على عش��������رة مايني دينار كل من استورد 
أو أنتج وصنع أو حاز أو  أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية 
أو س��������ائف كيميائي��������ة أو زرع نباتا من النباتات الت��������ي  ينتج عنها مواد 
مخ��������درة أو مؤث��������رات عقلي��������ة أو اش��������تراها بقصد التعاطي واالس��������تعمال 

الشخصي(. 
  وكذلك عاقبت املادة 33 من القانون بالحبس مدة ال تقل عن س��������تة أشهر 
وال تزي��������د على س��������نتني  وبغرامة ال تقل عن ثاث��������ة مايني دينار وال تزيد 
عل��������ى خمس��������ة مايني دين��������ار كل من س��������مح للغير  بتعاط��������ي املخدرات أو 
املؤث��������رات العقلية في أي مكان عائد ل��������ه ولو كان بدون مقابل، كما نصت 
 املادة 28 من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية على عقوبة السجن املؤبد 
أو املؤق��������ت وبغرامة ال  تقل عن عش��������رة مايني دينار وال تزيد على ثاثني 
ملي��������ون كل م��������ن أدار أو اعد أو هي��������أ مكانا لتعاطي  املخ��������درات واملؤثرات 
العقلي��������ة، ومن أغوى حدثا  وش��������جع زوجه أو اح��������د أقربائه حتى الدرجة 
الرابع��������ة  على تعاطي املخدرات أو املؤثرات العقلية وللمحكمة بدال من أن 
تفرض العقوبة أن تلزم من  تعاطيه املواد املخدرة بمراجعة عيادة نفسية 

تنشا لهذا الغرض ملساعدته على التخلص من عادة  تعاطي املخدرات. 

■ رئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادية.. عدسة/ محمد سامي
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القضاء يعاتب الداخلية والصحة ويشدد على دور املشرعني واإلعالم  

المخدرات تدخل بالمشاحيف والطائرات وتمر عبر نعوش الشهداء والموتى
بغداد / زيد األعرجي  

كش��������فت محكمة التحقيق املركزي��������ة في الرصافة عن 
أهم طرق دخول املخدرات إلى الباد،  فبينما تحدث 
ق��������اض متخصص عن دخولها جوًا عن طريق لبنان 
وبرًا عن طريق مش��������احيف  األهوار، لم تسلم نعوش 
الش��������هداء واملوتى من اس��������تخدامها وس��������يلة للمرور 

عبر السيطرات  املحلية. 
ووجه القضاء محكمة التحقيق املركزية باإلش��������راف 
والتحقي��������ق في مل��������ف مكافحة املخ��������درات في  جانب 
الرصافة من بغداد، وبعد مدة وجيزة من تس��������لمها 
املل��������ف الش��������ائك ازداد عدد امللقى القب��������ض  عليهم من 
املدان��������ني واملوقوفني اضافة الى ارتفاع مش��������هود في 
كميات املخدرات املضبوطة  بحس��������ب قاضي محكمة 
التحقي��������ق املركزي��������ة املخت��������ص بنظ��������ر قضايا قس��������م 

مكافحة مخدرات بغداد  الرصافة. 
وقال القاضي املخت��������ص ل�"القضاء" إن "ارتفاع أعداد 
امللقى القبض عليهم من املدانني  واملتهمني وازدياد 
كمية املخدرات املضبوطة بعد مدة من تسّلم محكمة 
التحقيق املركزية  ملف املخدرات في الرصافة يعود 
لاحترافية املتبعة في ط��������رق التحقيق من قبل هذه 
املحكمة  املتخصصة، إضافة الى إتباع احدث الطرق 
التكنولوجية في تعقب املجرمني وتحديد أماكنهم 
 ورس��������م قاع��������دة بيان��������ات كاملة ع��������ن أس��������ماء وأعداد 

واملطلوبني واملدانني". 
وبالرغ��������م من الجه��������ود القضائية االس��������تثنائية في 
هذا امللف الخطير، إال أن جرائم املخدرات في  ازدياد 
بس��������بب "غياب الردع وقلة الوعي وضعف إمكانيات 

األجهزة القائمة على مكافحتها"، كما  يقول القاضي 
املشرف على قسم مكافحة مخدرات الرصافة. 

وأض��������اف أن "قس��������م مكافح��������ة املخ��������درات ال يمتل��������ك 
اإلمكانات الكافية ملكافحة مثل هذه الجرائم  ووزارة 
الداخلية ال تدرك مدى خطورة اس��������تفحال وانتشار 
املخدرات، فقد قامت بتجهيز قسم  مكافحة املخدرات 
بعدد قليل من السيارات والتجهيزات، إضافة لعدم 
توفير االبنية الكافية  ملنتسبي األقسام، وعدم وجود 

مواقف نوعية للموقوفني في هذه الجرائم". 
وتاب��������ع أن "إجراءات س��������لبية تكتنف عم��������ل الداخلية 
منها فتح ش��������عب أمنية تابعة لألقس��������ام الرئيس��������ية 
 أدت إل��������ى تش��������تت ف��������ي العم��������ل والواجب��������ات في ظل 
ه��������ذه التجهي��������زات املح��������دودة"، الفتا إل��������ى أن "اغلب 
 تج��������ار املخدرات هم من أصح��������اب النفوذ والعاقات 
ويمتلك��������ون دعما من قوات غير منضبطة  تابعة الى 
جه��������ات متنفذة، وبهذه التجهي��������زات ال يمكن تنفيذ 
اغلب أوام��������ر القبض الس��������يما الص��������ادرة  منها على 
التجار"، مؤكدا ان "وزارة الصحة هي األخرى لم تقم 
بدورها في انش��������اء املصحات  النموذجية ليتم إيداع 

املتعاطني ومعالجتهم فيها". 
وعن قان��������ون مكافحتها أش��������ار القاضي املختص ان 
"قان��������ون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية  رقم 50 
لس��������نة 2017 احد أهم أسباب انتش��������ار املخدرات في 
اآلون��������ة األخيرة، وبصدوره أصبح��������ت  اغلب الجرائم 
تجارة وحيازة وتعاطي املخدرات جنحة ال تتجاوز 
عقوبته��������ا الخم��������س الس��������نوات"،  الفتا إل��������ى ان "هذه 
العقوبات ال تتناس��������ب ومثل هذه الجرائم، وال توفر 

الردع املطلوب تحقيقه في  املجتمع".  

أما ع��������ن قلة الوع��������ي املجتمعي أوض��������ح القاضي أن 
"فئ��������ات املجتمع عانت ما عانته من انتش��������ار  لامية 
ف��������ي كثير م��������ن مناطق الب��������اد فأغل��������ب العائات، ال 
تعرف شكل هذه السموم او تأثيراتها  السلبية على 
كافة الصع��������د، وهنا يجب التنبيه ال��������ى دور االعام 
الضعي��������ف في نش��������ر الوع��������ي وتحذي��������ر  املجتمع من 
مخاطر املخدرات وآثارها، الذي ال يرتقي ومستوى 
بش��������اعة هذه الجرائم املرتكبة  بحق املجتمع"، مؤكدا 
ان "الغالبي��������ة العظم��������ى م��������ن املتعاطني هم بس��������طاء 
الحال ومن الطبقات  تحت املتوسطة بل بعضهم من 
املتسولني لذا يستدرجون ليكونوا مروجني جيدين 

لهذه املادة". 
ومن اهم طرق اس��������تدراج املتعاط��������ني وتكوين دوائر 
عملي��������ة لتج��������ارة هذه امل��������ادة اف��������اد احد اكب��������ر تجار 
 املخ��������درات والحبوب املخدرة امللق��������ى القبض عليهم 
في بغداد بان "اغلب املتعاطني نستدرجهم  من خال 
الكافيه��������ات واملراقص واملس��������اجات وبائعات الهوى 
املتعاطيات للمخدرات بإفهامهم  بأنها منش��������ط عام 
للجس��������م، لنوفره��������ا بأس��������عار زهيدة، ب��������ل في بعض 
األحيان تعرض عليهم مجانا  لحني اإلدمان عليها، 
ليضط��������رون بعدها الى طلب امل��������ادة وتخييرهم بني 
ش��������رائها بأس��������عارها  الباهظة او ترويجها وبيعها 

مقابل كمية محددة منها". 
أم��������ا عن ط��������رق نقله��������ا وتوزيعه��������ا ب��������ني املحافظات 
واملناطق أك��������د التاجر املدان أن "نق��������ل املواد  املخدرة 
وتوزيعها يكون عن طريق ناقلني يتم اس��������تدراجهم 
بالط��������رق نفس��������ها او إغراء بس��������طاء  الحال وس��������واق 
سيارات األجرة باملال الكثير عن كل نقلة ينفذونها، 

اضافة ملشاركة عدد من  سواق شاحنات النقل البري 
من املدمنني على تعاطي مادة الكرس��������تال او حبوب 

)الصفر1-(  التي تمنعهم من النوم لعدة ايام". 
ولفت تاجر املخدرات إلى ان "اغلب الناقلني يقومون 
باستغال النساء او املعاقني في النقل  املواد لتجاوز 
الس��������يطرات األمني��������ة، أو بإدخال امل��������واد املخدرة في 
توابيت الشهداء واملتوفني  للحيلولة دون خضوعها 

للتفتيش". 
وع��������ن أكثر امل��������واد انتش��������ارًا، أكد م��������ن جانبه قاضي 
محكم��������ة التحقيق املركزي��������ة ان "أكثر أنواع  املخدرات 
انتش��������ارا في العراق هي مادة الكرستال تليها مادة 
الحشيشة مع انتشار األفيون  والهروين والكوكايني 
بقلة، إضافة الى االنتش��������ار الواسع للحبوب املخدرة 
والقبرص��������ي  )صفر-واح��������د  وال��������وردي  ب� املتمثل��������ة 

والكيمادرين وغيرها". 
وتاب��������ع القاض��������ي أن "هذا االنتش��������ار دخل ف��������ي كافة 
مفاصل الدولة واملجتمع ليصل الى موظفي  الدوائر 
الرسمية ومنتس��������بي االجهزة االمنية، بل في احدى 
الجرائم املعروضة امامي وصل  انتشارها الى طاب 
املدارس املتوس��������طة حيث يقوم مروج يستقل سيارة 
بالوقوف في باب  املدرس��������ة ليجهز مادة الكرس��������تال 
ويذوبها وبيع الش��������هقة )النفس( الواحدة بعش��������رة 

آالف دينار". 
وح��������ذر القاض��������ي املختص م��������ن الكرس��������تال وحبوب 
)الصف��������ر1-( مؤك��������دا أنه��������ا "اس��������رع املخ��������درات ادمانا 
 وتأثيرا، اضافة الى تأثيرها القوي بالنس��������بة لباقي 
انواع املخدرات فهي تعتبر منشطا جسديا وال  تظهر 
آثارها بس��������هولة على متعاطيها إضافة الس��������تمرار 

مفعوله��������ا م��������دة طويلة"، معتب��������را تحذي��������ر  املرجعية 
العليا بمثابة ناقوس خطر يدق لبيان مدى خطورة 

هذه "االفة" على املجتمع. 
اما عن اللغط الحاصل في اآلونة األخيرة بخصوص 
تهري��������ب املخدرات وطرق توريدها الى  العراق أوضح 
القاض��������ي ان "اغلب أنواع املخ��������درات تدخل من حدود 
العراق املشتركة مع  الجمهورية اإلسامية اإليرانية 
ع��������ن طريق منطقة االه��������وار واملحافظ��������ات الحدودية 
لتنقل برا او  من خال املشاحيف الى داخل املحافظات 
ليس��������تورد الغرام الواحد من مادة الكرس��������تال بسعر 
  )عش��������رة االف دين��������ار( وتب��������اع في داخ��������ل املحافظات 
)خمسة عشر الف دينار( وتصل  بعدها  الحدودية ب�
الى بغ��������داد وباقي املحافظات بس��������عر )س��������تون ألف 

دينار( لذا اعتبره الكثير من التجارات  املربحة". 
وعّما يهرب جوا إلى العراق فأش��������ار القاضي إلى أن 
"اغلبه عن طري��������ق دولة لبنان واملهرب  إليها من دول 
أميركا الجنوبية، وفي الفترات التي س��������بقت تحرير 
محافظ��������ة املوصل كانت تهرب  الكثي��������ر من املواد عن 
طريق س��������وريا ومن ثم الى الصح��������راء واملناطق غير 
املحررة ومنه��������ا الى  داخل املحافظ��������ات".  وملا وصلت 
إليه هذه اآلفة من انتش��������ار واس��������ع ش��������مل كافة فئات 
املجتمع اكد القاضي املختص ان   "على مجلس النواب 
العراقي تش��������ريع او تعديل قانون مكافحة املخدرات 
ليكون اش��������د في  عقوباته، وان توف��������ر وزارة الداخلية 
ق��������وة أمنية متخصصة مجهزة بأح��������دث التجهيزات 
واألسلحة  ملجابهة املتاجرين بأرواح الناس، إضافة 
إل��������ى تعزيز دور اإلعام وتوجيه��������ه ليقوم بدوره في 

 نشر الوعي بني أفراد املجتمع". 

من الهندسة يف بروكسل إىل املشنقة بتهمة اإلرهاب

 "أبو الفضيل البلجيكي": المكنى )خطاب العراقي( أمر باستخدام الكيمياوي والكلور في سوريا 

العزي��������ز  )ب��������ال عب��������د  اإلرهاب��������ي 
املرش��������وحي( بلجيكي الجنس��������ية 
من أصول مغاربية يبلغ من العمر 
25 عام��������ا،  اعت��������رف ام��������ام محكمة 
املختص��������ة  املركزي��������ة  التحقي��������ق 
الرصافة  ف��������ي  اإلرهاب  بقضاي��������ا 
واطلعت "القض��������اء" على  جزء من 
إفادته قب��������ل أن يصدر بحقه حكم 
باإلعدام ش��������نقًا حت��������ى املوت من 

قبل املحكمة الجنائية املركزية. 
ف��������ي  "ول��������دت  اإلرهاب��������ي  يق��������ول 
بلجيكا، لذلك إني احمل الجنسية 
البلجيكي��������ة من اص��������ول مغاربية، 
وقد درس��������ت  الهندسة في جامعة 
بلجي��������كا وأصبحت  انتوربن في 
ل��������دي مي��������ول إس��������امية بع��������د ان 
تعرفت على احد االصدقاء  هناك 

وقمت باالطاع على بعض الكتب 
التي تحث على التش��������دد واالفكار 

املتطرفة". 
االثن��������اء  ه��������ذه  "ف��������ي  ويضي��������ف 
الس��������ورية وبدأت  الثورة  اندلعت 
ال��������ى االنترن��������ت وبعض  التج��������ئ 
املواقع واطل��������ع على  االعمال التي 
كانت تق��������وم بها جبه��������ة النصرة 
الحر وقتالهم  السوري  والجيش 
الس��������ورية وتحرير  الق��������وات  ضد 
 االراض��������ي وأح��������وال الن��������اس التي 

تعيش هناك". 
أف��������كار  ل��������دي  "أصبح��������ت  وأف��������اد 
متطرف��������ة ومتش��������ددة م��������ا س��������بب 
لي خاف��������ات مع عائلت��������ي انتهت 
بطردي من املنزل  حتى تواصلت 
مع أقاربي وهو ابن عمتي املدعو 

)ع��������ز الدي��������ن( ال��������ذي كان قد ذهب 
الى س��������وريا وشارك بالقتال  ضد 
الق��������وات الس��������ورية وكذلك بعض 
األصدقاء ممن أصبحوا يحثوني 
على االنتقال إلى سوريا والقتال 
هن��������اك  وقررت بعد ذل��������ك االنتقال 

إلى هناك". 
وزاد ابو الفضيل "غادرت بلجيكا 
إلى أملاني��������ا ومن ث��������م تركيا ومن 
بعدها إلى سوريا برفقة زوجتي 
الهولندي��������ة  من أص��������ول مغاربية 
التي تزوجتها وكانت لديها رغبة 
الذهاب لسوريا، وبعد أن دخلنا 
هناك بصورة غير  مشروعة كانت 
مجموعة من املقاتلني بانتظارنا 
وأخذون��������ي ال��������ى حل��������ب وانتميت 

هناك إلى جبهة النصرة". 

ت��������م إرس��������ال "أب��������و الفضي��������ل" إلى 
اح��������د املعس��������كرات التابعة لجبهة 
النص��������رة وج��������رى تدريب��������ه هناك 
عل��������ى االس��������لحة  باالضاف��������ة ال��������ى 
الدورة الشرعية واللياقة البدنية 
على يد مدرب��������ني بعضهم أجانب 
حتى عم��������ل ضمن مفارز  املرابطة، 

كما يقول. 
"تم  البلجيك��������ي  وب��������ني اإلرهاب��������ي 
فصلي م��������ن جبهة النصرة نتيجة 
خاف��������ات م��������ع املكن��������ى أب��������و البراء 
تقاري��������ر  كون��������ه  ق��������دم  البلجيك��������ي 
ضدي اتهمني فيها بالتفرج على 
املواق��������ع اإلباحية، وبعد ذلك بدأت 
الصراعات بني الفصائل  املسلحة 
في سوريا حتى برز تنظيم الدولة 

اإلسامية )داعش( آنذاك". 

ويذكر "على اث��������ر ذلك اخذ تنظيم 
نفوذه  بالس��������يطرة وبسط  الدولة 
وقمت بأخ��������ذ عائلت��������ي واالنتقال 
الى املناطق  التي يس��������يطر عليها 
ف��������ي  انخرط��������ت  حت��������ى  التنظي��������م 
صفوفه هناك وقابلت والي حلب 
اب��������و حف��������ص الج��������زراوي وج��������رى 
 تعيين��������ي بع��������د ذلك في الش��������رطة 

اإلسامية ضمن والية حلب". 
"الشرطة  أن  اإلرهابي  ويس��������تدرك 
مقس��������مة الى ثاثة أقس��������ام؛ األول 
الش��������رطة العس��������كرية وهي تابعة 
الى  العس��������كري العام ضمن ديوان 
الجن��������د وهن��������اك قاض عس��������كري، 
والقسم الثاني الشرطة القضائية 
تابع��������ة الى قاض��������ي  الوالي��������ة، اما 
الش��������رطة  وه��������ي  الثال��������ث  القس��������م 

اإلس��������امية وتقس��������م الى الدورية، 
ومهمتها االنتشار وطمأنة الناس 
ب��������ان  الدولة اإلس��������امية موجودة 
وهي توفر األمن، اما النوع الثاني 
مهمتها القبض على األش��������خاص 
أوام��������ر  ص��������درت  بحقه��������م  الذي��������ن 
بالقب��������ض من قب��������ل كات��������ب العدل 

املرتبط بالقضاء والقاضي". 
واس��������تكمل "قد تعرض��������ت في هذه 
األثن��������اء ال��������ى إصاب��������ة بليغ��������ة في 
ال��������رأس والظه��������ر والي��������د اليمن��������ى 
نتيج��������ة القص��������ف وبع��������د  تماثلي 
بالشفاء عدت للعمل ولكن انتقلت 
إل��������ى مخفر آخ��������ر ليت��������م نقلي بعد 
ذلك إلى والية الرقة وعملت ضمن 

 مكتب اإلداري العام للوالية". 
الفضي��������ل  أب��������و  ويس��������تعرض 
اإلدارية  التقس��������يمات  البلجيك��������ي 
لواليتي حلب والرق��������ة في تنظيم 
داعش اإلرهابي كونه  عمل هناك، 
قائا ان "اول من شغل منصب والي 
حل��������ب هو ابو حفص��������ة الجزراوي 
وتولى بع��������ده العدي��������دون  وهناك 
عدة مناصب ضم��������ن الوالية وهو 
نائ��������ب الوال��������ي والعس��������كري العام 
واملس��������ؤول األمني العام واإلداري 
 العام والش��������رعي العام ومس��������ؤول 
الشرطة والقضاة، وكان كذلك لواء 
الفرقان ضمن الوالية واملؤلف من 
أربع  كتائب وهي كتيبة خالد ابن 
الوليد وكتيبة اب��������و بكر الصديق 
وكتيبة عمر ابن الخطاب وكتيبة 

سعد بن معاذ". 
ونوه إلى أن "والية حلب مقس��������مة 
الى ثاثة قواطع وهي قاطع الباب 
وقاطع منبج وقاطع السكنة الذي 
ج��������رى  تغيي��������ر اس��������مه إل��������ى قاطع 

مسلمة". 
وعن والية الرقة، أوضح اإلرهابي 
إنه��������ا "تقس��������م إلى خمس��������ة قواطع 
والش��������مالي  الجنوب��������ي  وه��������ي 
والغربي  والش��������رقي واملدينة وقد 
انتقل��������ت للعم��������ل في ه��������ذه الوالية 
في مكتب اإلداري العام من ثم في 

ديوان الحسبة". 
اإلرهاب��������ي  يس��������تعرض  وكذل��������ك 
الدواوين التي كانت على مستوى 
الجن��������د  دي��������وان  "وه��������ي  الخاف��������ة 
ودي��������وان الف��������يء  والغنائم وديوان 
بيت املال وديوان القضاة واملظالم 

ودي��������وان التعليم ودي��������وان الزكاة 
وديوان الصحة وديوان  العقارات 
وديوان الخدمات وديوان الدعوة 
الحس��������بة  ودي��������وان  واملس��������اجد 
ودي��������وان التجهيز الع��������ام وديوان 

األمن  العام".  
وبش��������أن اعترافاته حول استخدام 
التنظي��������م لألس��������لحة الكيميائي��������ة 
افاد االرهاب��������ي بأن "تنظيم الدولة 
استخدم األس��������لحة   )قنابر هاون( 
تحت��������وي م��������واد كيميائي��������ة وغاز 
الكل��������ور خ��������ال معاركه ف��������ي ريف 
الرقة ف��������ي املخيم��������ات وان من أمر 
خط��������اب  املكن��������ى   باس��������تخدامها 
العراقي وهو يشغل منصب أمير 

ديوان الزكاة". 
ويؤك��������د أب��������و الفضي��������ل أن "احدى 
الكتائب التابع��������ة لجيش الخافة 
وه��������ي كتيب��������ة ط��������ارق ب��������ن زي��������اد 
كان يقوده��������ا ضاب��������ط  س��������ابق في 
الجي��������ش الفرنس��������ي واملكن��������ى ابو 
سليمان الفرنسي وهو من اصول 

جزائرية". 
اما ف��������ي م��������ا يتعلق بدخول��������ه الى 
العراقية يقول اإلرهابي  االراضي 
ملس��������اندة  الع��������راق  ال��������ى  "انتقل��������ت 
املقاتل��������ني هناك  من أف��������راد تنظيم 
الدولة خال املعارك التي ش��������نها 
الس��������تعادة  العراق��������ي  الجي��������ش 

املوصل". 
وق��������ال اإلرهاب��������ي "خضن��������ا معارك 
ش��������ديدة مع الق��������وات العراقية في 
املوصل وعند بدء الجيش بالتقدم 
والس��������يطرة  على معظم األراضي، 
قم��������ت باله��������رب باتج��������اه األراضي 
الس��������ورية اال أن��������ي ل��������م أتمك��������ن من 
اله��������رب وت��������م القبض عل��������ي  داخل 

األراضي العراقية". 
يش��������ار الى ان اإلرهابي ابو فضيل 
للتحقي��������ق  خض��������ع  البلجيك��������ي 
متخصص��������ني  قض��������اة  قب��������ل  م��������ن 
ف��������ي محكم��������ة التحقي��������ق  املركزية 
املختص��������ة بقضاي��������ا اإلره��������اب في 
الرصافة وبتوفر كافة الضمانات 
القانوني��������ة وبعدها تم��������ت إحالته 
املركزية  الجنائي��������ة  الى  املحكم��������ة 
حكم��������ا  بحق��������ه  أص��������درت  والت��������ي 
باإلعدام ش��������نقًا حت��������ى املوت وفقًا 
العراقي  مكافحة  اإلرهاب  لقانون 

لثبوت إدانته بما نسب إليه". 
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 المادة األربعون من قانون 
األحوال الشخصية وهذا 

المقترح

عن��������د التأمل ف��������ي امل��������ادة األربعني م��������ن قان��������ون األحوال 
الشخصية نجد أن صدر هذه  املادة  ينص على أن: ))لكل 
من الزوج��������ني طلب التفري��������ق عند توافر أحد األس��������باب 

 اآلتية.. (( 
وعب��������ارة )) ل��������كل م��������ن الزوج��������ني (( هذه توح��������ي بأن كل 
األس��������باب ال��������واردة في امل��������ادة  يمك��������ن  لل��������زوج وللزوجة 

االس��������تناد اليها في طلب التفري��������ق ، ولكن حني تواصل 
قراءة  املادة  واألس��������باب التي تضمنتها فقراتها وتصل 
الى الفقرة الخامس��������ة منها تن����ص على  ما  يأتي : ) -5 اذا 

تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون أذن من املحكمة ..(  
ومن الواضح أن هذا السبب ال يستفيد منه اال الزوجة ، 
ومن ثم تكون الفقرة  غير  منسجمة مع صدر املادة الذي 

يضم عبارة )) لكل من الزوجني((. 
  ولتحقي��������ق االنس��������جام التش��������ريعي ن��������رى ح��������ذف ه��������ذه 
الفق��������رة من املادة األربعني واضافتها  ال��������ى  املادة الثالثة 
واألربعني من القانون لتكون الفقرة العاش��������رة منها الن 
املادة  األخيرة  تضمنت أس��������بابا تسمح للزوجة وحدها 

بطلب التفريق. 
القاضي نعمان كريم أحمد

 عضو محكمة التمييز االتحادية

بغداد / سيف محمد  

يواجه احد اإلرهابيني 
األجانب حكم اإلعدام بعد 

أن تمت إدانته من قبل 
القضاء العراقي باالنتماء 

لداعش  االرهابي واشتراكه 
بالقتال ضد القوات 
العراقية في املوصل. 

 "أبو الفضيل البلجيكي" 
وهكذا يكنيه التنظيم، 

ساهم أقاربه في تجنيده 
لصفوف جبهة النصرة 

ومن ثم داعش  الذي 
عمل في صفوفه في 

مفاصل عدة، يكشف في 
اعترافاته عن استخدام 

التنظيم اإلرهابي للساح 
 الكيمياوي وغاز الكلور، 

متحدثا عن مغادرته 
بلجيكا بعد أن كان يدرس 

الهندسة فيها والتوجه 
إلى سوريا  لالتحاق 

في صفوف التنظيمات 
اإلرهابية فضًا عن بيانه 

للتقسيمات اإلدارية 
والواليات والوالة  لداعش. 

■ المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة.. عدسة/ حيدر الدليمي
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 * بداية.. مّم تتكون حمكمة جنايات 
النجف، هل اإن هيئة واحد كافية لنظر كل 

الدعاوى اأم حتتاج اإىل  هيئة اأخرى؟
 - تتأل��������ف محكم��������ة جناي��������ات النج��������ف م��������ن 
هيئ��������ة واحدة يرأس��������ها رئي��������س واثنان من 
األعض��������اء احدهم��������ا نائ��������ب رئي��������س  محكمة 
االستئناف وفقا للتشكيل القانوني ملحاكم 
الجنايات املنصوص عليه في املادة 30 من 
قان��������ون  التنظي��������م القضائي رقم 160 لس��������نة 
1979 املع��������دل، كم��������ا ان له��������ذه املحكمة صفة 
اخ��������رى كونها تنظر أيض��������ا  قضايا النزاهة 
املنصوص عليها في املادة األولى من قانون 
هيئ��������ة النزاه��������ة رقم 30 لس��������نة 2011 وبذات 
 التش��������كيل إضافة ال��������ى صفته��������ا التمييزية 
للفصل ف��������ي الطع��������ون التمييزي��������ة بقرارات 
قاض��������ي التحقي��������ق ، ولكثرة  ع��������دد الدعاوى 
املنظ��������ورة والدع��������اوى التمييزية املعروضة 
على محكمة الجنايات بصفتها التمييزية 
ف��������ان هذه  املحكم��������ة بحاجة لتش��������كيل هيئة 
اخرى ملا لذلك من اهمية في تقسيم األعمال 

ودقتها وانجازها في الوقت  املحدد. 

 * ما هو العدد الكلي للدعاوى التي نظرتها 
حمكمتكم خالل العام املا�ضي، وهل 

ح�ضلت زيادة اأم  انخفا�ض باملقارنة مع 
الأعوام ال�ضابقة، وما ال�ضبب براأيك؟  

 - نظ��������رت ه��������ذه املحكمة بصفته��������ا األصلية 
والتمييزي��������ة خ��������ال الع��������ام املاض��������ي 2018 
)2351( دعوى اذ  نظ��������رت بصفتها األصلية 
)912( دع��������وى ف��������ي حني بلغ ع��������دد الدعاوى 
الت��������ي فصل��������ت فيه��������ا بصفته��������ا التمييزية 
  1439 دع��������وى، وش��������هدت ارتفاع��������ا ملحوظا 
ف��������ي زيادة نس��������بة الدع��������اوى املس��������جلة لدى 
هذه املحكمة بصفتها  االصلية والتمييزية 
قياس��������ا باألعوام السابقة، ونعتقد ان سبب 
زيادة الدعاوى التمييزية هو ثقة الخصوم 
 ووكائهم بقرارات هذه املحكمة اما س��������بب 
ازدياد الدع��������اوى العادية فتكمن وراءه عدة 

اسباب اذ ان لكل  جريمة دوافع الرتكابها . 

 * ما هي اجلرمية التي تردد بكرثة اإىل 
حمكمتكم. وملاذا؟

 - أكث��������ر الجرائم الت��������ي نظرتها هذه املحكمة 
خال الع��������ام املاضي كانت املخدرات، اذ بلغ 
مجموعها 140  دعوى وتلتها جرائم السرقة 
الت��������ي بلغ عددها 108 دعاوى وجرائم القتل 
العمد، اذ بلغ عددها 78 دعوى  وغيرها من 
الجرائ��������م املتنوعة األخرى، ويتضح من ذلك 
ان جرائ��������م املخ��������درات هي وتكم��������ن وراء ذلك 
 أس��������باب عديدة منها ان املخدرات أصبحت 
تجارة رائج��������ة وتدر الربح الس��������ريع وبأقل 
جه��������د إضاف��������ة الى  ضع��������ف ال��������وازع الديني 
وانعدام التوجيه وانعدام التربية السليمة 
في البيت إضافة ال��������ى البطالة والفراغ عند 
 الشباب وخطورته اضافة الى الرفقة السيئة 

وعوامل عديدة أخرى تحتاج لدراسة . 

 * املجتمع النجفي ع�ضائري يف اأغلبه، 
هل تتوّلد جرائم ثاأرية وخالفات ب�ضبب 

هذه القبلية، حّدثنا عن  اأهم اجلرائم هناك 
ودور الق�ضاء فيها؟

 - لك��������ون مدين��������ة النج��������ف ذات طاب��������ع دين��������ي 
وعش��������ائري وبحك��������م الصل��������ة ب��������ني العش��������ائر 
وقربها من الح��������وزة العلمية  فلم تظهر فيها 
أي��������ة جرائم ثأرية او خافات قبلية وال توجد 
اية صراعات عشائرية باملستوى الذي تشهده 
 بقي��������ة املحافظ��������ات الجنوبي��������ة وق��������د حصلت 
بعض الجرائ��������م املعدودة من ه��������ذا النوع في 

النواحي البعيدة عن  مركز املحافظة وفصلت 
فيها هذه املحكمة وكانت لقراراتها الصادرة 
فيها األثر الرادع في النفوس،  األمر الذي حد 

من ارتكابها مجددا. 
 

* كيف تقراأ قرار الق�ضاء بنظر جرمية 
مكافحة  قانون  الع�ضائرية" وفق  "الدكة 

الإرهاب، وهل نظرمت  ق�ضايا من هذا 
النوع؟

 - ملس��������نا ردود افع��������ال جي��������دة ل��������دى املواطن 
النجفي بش��������أن قرار مجلس القضاء األعلى 
حول جريم��������ة الدك��������ة  العش��������ائرية والفصل 
فيها بموجب قان��������ون مكافحة االرهاب رقم 
13 لسنة 2005 وان ذلك القرار ساهم الى  حد 
كبير في اختفاء جريمة الدكة العشائرية في 
وقت لم تسجل فيه اية قضية من هذا النوع 
لدى كافة  محاكم التحقيق في املحافظة كما 
لم تس��������جل هذه املحكمة اي��������ة قضية من هذا 

النوع ايضا. 

 * النهوة الع�ضائرية، هي اأي�ضًا اإحدى 
العادات الدخيلة على املجتمع، التفت اإليها 

الق�ضاء لي�ضدد  عقوبتها، هل من دعاوى 
وردت اإىل حماكم النجف عمومًا، وكيف 

تتحدث عن هذه اجلرمية؟
 - املع��������روف ان النهوة العش��������ائرية هي عرف 
اجتماعي قديم توارثته القبائل العش��������ائرية 
وهي تفرض قيودا  على زواج النساء وتقيد 
زواجهن من ابناء عمومتهن ويمنع زواجهن 
برج��������ل غريب ع��������ن العش��������يرة  وبموجب ذلك 
الع��������رف او تلك العادة فان ع��������م الفتاة او ابن 
عمه��������ا ينهى عن الفتاة بمعن��������ى انه يمنعها 
م��������ن  ال��������زواج بش��������خص اخر حت��������ى وان ظلت 
ب��������دون زواج طيل��������ة حياتها، وربما يس��������تغل 
هذا العرف الس��������تعراض  قوت��������ه او رد اعتبار 
لرجولته وتعويض نقصه ليجعلها سجينة 
ملدى الحياة وقد حث االس��������ام على محاربة 
 العرف املذك��������ور املوروث م��������ن الجاهلية وان 
ذلك الع��������رف يرفضه العقل واملنطق وال يمت 

لاسام  واالنسانية بأي صلة. 

 * هل ورد يف القانون ما يعالج هذا العرف؟
 - ولم ي��������رد في نص��������وص قان��������ون العقوبات 
العراقي اي فقرة تشير الى تجريم ذلك الفعل 
اال ان املادة )9(  من قانون االحوال الشخصية 
العراقي رقم 188 لسنة 1959 املعدل كانت قد 
جرمت فعل اي ش��������خص  بإكراه اي ش��������خص 
ذك��������را كان او انثى على ال��������زواج او منعه من 
ال��������زواج وفق��������ا للتفصيل ال��������وارد ف��������ي املادة 
 املذكورة ووضعت عقاب��������ا ملرتكب ذلك الفعل 
العقوبة تصل الى الس��������جن عشر سنوات اذا 
كان مرتكبه��������ا  من االغب��������ار اي من غير اقارب 
املجنى عليه من الدرج��������ة األولى، وقد التفت 
مجل��������س القض��������اء االعلى  املوقر في جلس��������ته 
االولى لهذا الع��������ام الى خطورة تلك الجريمة 
وقد ش��������دد على إنزال اقصى العقوبات بحق 
 مرتكبه��������ا وق��������د القى ذلك الق��������رار ترحابا من 
كافة أوس��������اط املجتم��������ع العراق��������ي وادى الى 

الحد من ارتكاب تلك  الجريمة . 

 * هل من جرائم جمتمعية وعادات اأخرى 
تود التنويه لها؟ 

 - ندعو مجلس القضاء األعلى املوقر لالتفات 
ال��������ى جرائ��������م أخرى من ه��������ذا القبي��������ل وال تقل 
خطورة عن  جريمة النهوة العشائرية ومنها 
زواج املقايض��������ة )كصة–بكص��������ة( وه��������و نوع 
من الزواج يتم فيه تبادل النس��������اء  باملقايضة 
بمعن��������ى ان تكون امل��������رأة مهرا الم��������رأة أخرى 

لتبقى حياة كل طرف مرهونة بحياة الطرف 
اآلخ��������ر  وكذل��������ك زواج )الفصلي��������ة( بمعنى ان 
تكون املرأة ثمنا إلنهاء خاف بني عشيرتني 
س��������ال ال��������دم بينهما وذل��������ك  من خ��������ال اقتراح 
تش��������ريعات جديدة لتلك الجرائ��������م وال بد من 
االشارة الى ان تلك االنواع من الزواج  سجلت 
بس��������ببها املئ��������ات من حاالت الطاق ش��������هريًا. 
ومن الجدير بالذكر انه وبسبب الثقافة التي 
يمتلكها  املجتمع النجفي وتواجد املرجعية 
الديني��������ة والح��������وزة العلمية ف��������ي املدينة فلم 
تسجل لدى محاكم التحقيق في  املحافظة اال 
حالتني او ثاث حاالت م��������ن تلك الجرائم في 
املناطق الريفية البعيدة عن مركز املحافظة . 

 * جنايات النجف اإحدى املحاكم التي 
ت�ضدر با�ضتمرار اأحكاما عقابية بحق 

جتار ومروجي املخدرات،  هل بالإمكان 
اإطالعنا على م�ضادر توريد وكيفية دخول 

هذه املواد اإىل املدينة؟
 - انتشرت في اآلونة األخيرة ظاهرة تعاطي 
املخ��������درات واالتج��������ار به��������ا في كاف��������ة اقضية 
ونواحي املحافظة  ومن خال القضايا التي 
نظرت من قبل هذه املحكمة اتضح من خال 
التحقيقات الجارية فيها أن اغلب  املتعاطني 
والتج��������ار يقوم��������ون بتوري��������د وجل��������ب تل��������ك 
املخدرات من املحافظات الجنوبية وباألخص 
محافظات  البصرة وميس��������ان وذي قار اذ ان 
اسعارها تكون اقل قياسا ملحافظات الوسط 
والشمال اذ يتم شراء  الغرام الواحد من مادة 
الكرستال من تلك املحافظات بسعر يتراوح 
من عش��������رين ال��������ى ثاثني ال��������ف دين��������ار  ليتم 
بيعه في املحافظة بمبلغ يصل الى س��������بعني 
ال��������ف دين��������ار للغ��������رام الواحد ويت��������م إدخالها 
الى املحافظ��������ة بعدة  طرق بحي��������ث يكون من 
الصعب اكتشافها من قبل السيطرات اذ تتم 
تعبئة تلك املواد باكي��������اس صغيرة جدا  يتم 
إخفاؤها في اماك��������ن مختلفة في املركبات او 
وس��������ائط النقل بل يتم إخفاؤها حتى داخل 

الفواكه  والخضار أحيانا. 

 * هل تدير عمليات املتاجرة ع�ضابات 
ومافيات اأم اأفراد، ما هي اأبرز دعاوى 

املخدرات التي نظرتها  حمكمتكم موؤخرًا؟
 - اغل��������ب عمليات املتاج��������رة باملخدرات التي 
تم اكتش��������افها كانت تدار م��������ن قبل أفراد ولم 
تس��������جل ح��������االت ف��������ي  املحافظة ح��������ول إدارة 
عملية االتجار باملخدرات من قبل عصابات 
أو مافيات وكانت ه��������ذه املحكمة  مؤخرا قد 
أص��������درت عدة أحكام بحق تج��������ار معروفني 
على مس��������توى املحافظة وأص��������درت بحقهم 
عقوبات  بالسجن ملدة خمسة عشر عاما مع 

غرامة مالية قدرها ثاثون مليون دينار. 

 * تداولت و�ضائل الإعالم موؤخرا خرب 
القب�ض على ع�ضابة �ضطو.. هل نظرمت 

جرائم مماثلة اأو �ضرقات  اعتيادية؟

 - نظ��������رت هذه املحكم��������ة عدة جرائم س��������طو 
مس��������لح وأصدرت بحق مرتكبيها عقوبات 
رادعة بالس��������جن املؤبد  وقد صدقت االحكام 
الص��������ادرة بحقه��������م تمييزا كم��������ا نظرت هذه 
املحكمة العديد من جرائم الس��������رقة العادية 
 املصحوبة بظروف مشددة في املواد 441 و 
442 و 443 و 444 من قانون العقوبات. كما 
ترد لهذه  املحكمة العديد من جرائم النش��������ل 
التي يتم ارتكابها في األماكن املقدسة حيث 
يستغل املجرمون فرصة  كثرة عدد الزائرين 

في اوقات الزيارات. 

 * ما هي الأهداف التي ينتخبها هوؤلء 
الل�ضو�ض عادة، الدور اأم املحال اأو 

غريها؟
 - من أهم األهداف التي ينتخبها املجرمون 
في الس��������رقات هي الدور الس��������كنية في حالة 
خلوها من ساكنيها  وكذلك املحال التجارية 
ف��������ي حال��������ة اكتظاظه��������ا باملتبضع��������ني وق��������د 
انتشرت في اآلونة األخيرة سرقة الدراجات 
 الناري��������ة في حالة وجوده��������ا امام باب الدور 

او في الشوارع. 

 * كيف حتدثنا عن دعاوى النزاهة، 
هل اأدانت حمكمة اجلنايات م�ضوؤولني 

بالف�ضاد، ما هي اأهم الق�ضايا  بهذا ال�ضاأن؟
 - نع��������م، املحكمة لديها اختص��������اص آخر وهو 
النظ��������ر في قضايا النزاه��������ة التي تفصل فيها 
محكم��������ة جنايات  النج��������ف املتخصصة بنظر 
قضاي��������ا النزاهة وكانت قد فصلت في العديد 
من دعاوى النزاهة واصدرت  أحكاما مختلفة 
بح��������ق ع��������دد م��������ن املتهمني فيه��������ا، وم��������ن أهم 
الجرائ��������م الت��������ي نظرتها تلك املحكم��������ة جرائم 
 االخت��������اس الت��������ي ارتكبها عدد م��������ن املوظفني 
ف��������ي احد فروع مصرف الرافدين في املحافظة 
وأصدرت  بحقهم أحكاما متنوعة كما فصلت 
في العديد من جرائم الرشوة وفقا للقرار 160 
لسنة 1983 وأصدرت  بحقهم أحكاما كان لها 

األثر في الحد من تلك الجريمة.  

 * اأعلنت هيئة النزاهة عن وجود خمالفات 
مالية يف مطار النجف الدويل، هل اأنهت 

ال�ضلطات  التحقيقية عملها وماذا و�ضل 
اإىل اجلنايات؟

 - س��������جلت لدى هيئ��������ة النزاهة ف��������رع النجف 
ع��������دة دعاوى حول ش��������بهات الفس��������اد املالي 
واالداري الحاصلة في  مطار النجف الدولي 
عن طري��������ق اخب��������ارات تم تحري��������ك الدعاوى 
بموجبه��������ا م��������ن قبل رئاس��������ة االدع��������اء العام 
 ودع��������اوى اخ��������رى وردت فيها اخب��������ارات من 

قب��������ل هيئة النزاه��������ة وقد تم غل��������ق التحقيق 
في قس��������م منها وما زالت  هن��������اك العديد من 
الدعاوى ال ي��������زال التحقيق جاريا فيها ولم 

تنه السلطات التحقيقية عملها فيها . 

 * ماذا عن جرائم القتل يف املحافظة؟ هل 
هي يف ارتفاع مقارنة مبا �ضبق، وما هي 
اأبرز الدوافع  لرتكاب هذه اجلرائم هناك؟

 - اوضحنا ان هذه املحكمة نظرت في العام 
املاضي ثمان وس��������بعني جريمة قتل بدوافع 
متعددة وس��������جلت  لدى هذه املحكمة لغاية 
شهر نيسان من هذا العام اثنا عشر دعوى 
وقد تم حس��������م اغلبه��������ا واص��������درت  املحكمة 
مؤخ��������را احكام��������ا باإلع��������دام بح��������ق متهمني 
بجريمة قتل لشخص في داخل محله كانت 
غايته��������م م��������ن  ارتكابها الحص��������ول على اجر 
تقاضوه من ش��������ريك املجنى عليه في العمل 
الذي لديه خافات معه ناشئة  عن العمل كما 
اصدرت مؤخ��������را حكما باالعدام بحق متهم 
ق��������ام بقتل امرأة بعد محاولة اغتصابها في 
 دارها مستغا غياب زوجها كونه عسكريا 

ومتواجدا في وحدته العسكرية. 

 * هل نظرت املحكمة دعاوى اإرهاب خالل 
العام املا�ضي، حّدثنا عن اأبرزها؟

 - نظ��������رت ه��������ذه املحكمة ع��������دة جرائ��������م وفقا 
لقانون مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005 
تتعل��������ق بتمويل  تنظيم داعش االرهابي في 
محافظ��������ة االنبار بس��������يارات الدفع الرباعي 
واالغن��������ام وكانت هذه املحكم��������ة قد  اصدرت 
حكما باالعدام شنقا حتى املوت بحق متهم 
قام بتفجير سيارته في منطقة حي العامل 
في  كرباء بعد ان ت��������م نقل قضيته الى هذه 
املحكمة من قبل محكمة التمييز االتحادية 
وكان الح��������ادث قد ادى  الستش��������هاد عدد من 
أفراد الشرطة واملواطنني واصابة عدد كبير 

من املواطنني في الحادث . 

 * تعترب النجف ممرًا بني جميع املحافظات 
ب�ضبب موقعها اجلغرايف، هل حتدث 

جرائم تهريب؟
 - نعم، سجلت عدة جرائم لتهريب البضائع 
واالسلحة و املركبات لدى محاكم التحقيق 
ف��������ي املحافظ��������ة،  واملع��������روف ان الفص��������ل في 
جرائم التهري��������ب ينعقد للمحكمة الكمركية 
وكما هو ثاب��������ت بنص املادة 246 من  قانون 
الكمارك العراقي رقم 23 لسنة 1984 املعدل. 

 * هل نظرت حمكمتكم جرائم تخريب 
للمن�ضاآت النفطية اأو عمليات تهريب 

للم�ضتقات النفطية؟
 - ان جرائم تهريب املش��������تقات النفطية وكما 
تعلم��������ون فان املش��������رع العراق��������ي كان قد عقد 
اختصاص الفصل  فيها للمحكمة الكمركية 
بموج��������ب قان��������ون مكافح��������ة تهري��������ب النفط 
ومش��������تقاته رق��������م 41 لس��������نة 2008 وبالتالي 
فان  هذه املحكمة غير مختصة بالفصل في 
تل��������ك الجرائم إال ان قض��������اء محكمة التمييز 
االتحادي��������ة اس��������تقر على  عق��������د االختصاص 
ملحاكم الجنايات للفصل في جرائم تخريب 
املنشآت النفطية الغراض التهريب وان  هذه 
املحكم��������ة لم تعرض عليها اية قضية تخص 
تخري��������ب املنش��������آت النفطي��������ة وق��������د س��������جلت 
محاك��������م التحقيق عدة  جرائ��������م حول تهريب 
النفط ومشتقاته وبعد اكمال التحقيق فيها 
ت��������م احالتها الى املحكمة الكمركية املختصة 

 للفصل فيها حسب االختصاص. 

 * هل اأدانت املحكمة متهمني اأجانب، ما 
هي اأبرز جرائمهم؟

 - لق��������د فصل��������ت ه��������ذه املحكمة بع��������دة جرائم 
تخص متهمني أجانب يحملون الجنس��������ية 
اإليرانية واص��������درت بحقهم  احكاما عقابية 
مختلف��������ة وان من ابرز الجرائم التي ارتكبها 
ه��������ؤالء ه��������ي االتج��������ار باملخ��������درات وجرائم 

 السرقة. 

 * متتلك النجف �ضلطة دينية وع�ضائرية، 
كيف ترى جلوء املواطن النجفي اإىل 
املحاكم والقانون يف  ا�ضرتجاع حقه 

بالن�ضبة للجوئه لل�ضلطات الأخرى؟
 - رغم امتاك مدينة النجف للس��������لطة الدينية 
املتمثل��������ة باملرجعية ووجود الحوزة العلمية 
والس��������لطة  العش��������ائرية الكبيرة فيه��������ا اال انه 
وبس��������بب ثقة املواط��������ن في القض��������اء العراقي 
والدور ال��������ذي تقوم به املحاك��������م  التي ال غنى 
عنه��������ا للجمه��������ور ف��������ان املواط��������ن اخ��������ذ يلجأ 
إل��������ى دور القض��������اء في املحافظ��������ة للفصل في 
 الخصومات واس��������تعادة الحقوق ومما يؤكد 
ذلك كثرة الدعاوى املسجلة لدى كافة املحاكم 
الحقوقي��������ة  والجزائي��������ة والش��������رعية التابع��������ة 
لرئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية. 

 * كلمة اأخرية؟
 * نعاه��������د أنفس��������نا أوال أمام الل��������ه واملواطن 
ورئاس��������ة مجل��������س القضاء األعل��������ى املتمثلة 
بمعالي رئيس املجلس  األستاذ فائق زيدان 
ب��������ان نواصل العم��������ل على تطبي��������ق القانون 
وإحقاق الحق وحمل رسالة العدالة والحياد 
 وإنزال العقاب على املجرمني العابثني بأمن 
وسامة البلد واملنتهكني لحقوق وحريات 
املواط��������ن وفق��������ا  للقان��������ون، ونتقدم بالش��������كر 
الجزيل لكادر جري��������دة القضاء االلكترونية 
إلتاحتها هذه الفرص��������ة للحديث عن  أعمال 

هذه املحكمة واهم انجازاتها. 

أشاد رئيس محكمة جنايات النجف القاضي حليم نعمة حسني بقرارات مجلس القضاء األعلى األخيرة  التي شددت 
"الدكة" و"النهوة"، فيما نبه إلى  عادات أخرى يعانيها  على مكافحة الجرائم الدخيلة على املجتمع العشائري مثل 

املجتمع العشائري تكون ضحيتها نساء وتتسبب بعشرات حاالت الطاق وهي  زواج "الكصة بكصة" و"الفصلية". 
وفي حوار موسع أجرته صحيفة "القضاء" فتح القاضي ملفات كثيرة تتعلق باإلرهاب والسرقات  واملخدرات والقتول، 
الفتا إلى أن "املحكمة نظرت مؤخرا دعاوى إرهابية تخص متهمني بتمويل تنظيم  داعش اإلرهابي في األنبار باألغنام 
والسيارات".  وفيما نوه إلى ارتفاع حصيلة الدعاوى عن األعوام السابقة، أوضح أن قضايا املخدرات تتصدر  الدعاوى 

الواردة إلى محكمة الجنايات في النجف. 

رئيس جنايات النجف: حاكمنا ممولين لداعش 
باألغنام والسيارات

* أكثر الجرائم التي نظرتها املحكمة خال العام املاضي كانت 
املخدرات، اذ بلغ مجموعها   140 دعوى وتلتها جرائم السرقة التي 

بلغ عددها 108 ثم القتل

* األهداف التي ينتخبها املجرمون في السرقات هي الدور السكنية 
في حالة خلوها من ساكنيها  وكذلك املحال التجارية في حالة 

اكتظاظها باملتبضعني

زواج "الكصة بكصة" و"الفصلية" جرائم أخرى كـ"الدكة" و"النهوة" 

■ القاضي حليم نعمة حسين

الحوار كاما في ما يلي:

أجرى الحوار / مروان الفتالوي

* املواطن اخذ يلجأ إلى دور القضاء في املحافظة للفصل في 
الخصومات واستعادة الحقوق  ومما يؤكد ذلك كثرة الدعاوى املسجلة  



 Monthly Newspaper5قصص

بغداد / ضحى كريم

مجموعة من األش��������خاص، بني نساء 
ورجال، تمكنوا من ربط غرب العالم 
بمش��������رقه بج��������وازات س��������فر  وباجات 
مزورة. ش��������كلوا عصابة ضموا اليها 
إلتم��������ام  أيض��������ا  أجان��������ب  أش��������خاصا 
أكبر  اإلجرامية  وتحقيق  مشاريعهم 

قدر من املكاسب.  
اعتمدت هذه العصابة على البرازيل 
في أميركا الجنوبية مصدرا النطاق 
نش��������اطها في تجارة  املخ��������درات بكل 
انواعها، وحددت العصابة أشخاصا 
معين��������ني مهمتهم الذه��������اب للبرازيل 
واملج��������يء  باملخدرات إل��������ى العراق ثم 
الى لبنان، كما اس��������تخدموا خط نقل 
آخ��������ر وه��������و املج��������يء باملخ��������درات من 
 لبنان إلى سوريا ثم العراق، وبعدها 

لبعض دول الخليج العربي.  
في العراق، وبحس��������ب أقوال املتهمني 
كان هن��������اك موظف في املط��������ار يعمل 
على إدخالهم دون تفتيش  ومن صالة 
ال�vip  التي يحملون باج الدخول لها، 
فضا عن اس��������تغالهم اسم مؤسسة 
أمني��������ة لنق��������ل  املخدرات داخ��������ل البلد، 
وذلك عبر اس��������تخدام باج��������ات مزيفة 

باسمها لعبور نقاط التفتيش.  
بدأت الحكاية بع��������د ورود باغ يفيد 
بوجود مجموع��������ة تتاجر باملخدرات 
عبر إدخالها من منفذ آلبو  كمال الذي 
يربط العراق بسوريا، وهنا تحركت 
ق��������وة أمنية لإليقاع به��������ذه املجموعة 
بعد ورود  املعلوم��������ات الازمة، وعبر 
كمني تم القب��������ض على كل من صاح 

وهاشم وعمار، بالجرم املشهود. 
كان هؤالء الثاثة يس��������تقلون سيارة 
ن��������وع بي��������ك آب ن��������وع نيف��������ارا ب��������دون 
لوح��������ة تس��������جيل، وبداخله��������ا براميل 
 حديدية تحت��������وي على كميات كبيرة 
م��������ن املخ��������درات واالق��������راص املخدرة، 
ويحملون معهم باجات  مزيفة باسم 

مؤسسة أمنية. 
عملي��������ة االعتقال هذه كان��������ت البداية 

لإليق��������اع باعضاء الش��������بكة بالكامل، 
فم��������ن خال امللقى القب��������ض عليهم  تم 
االس��������تدالل على من��������زل املتهم فراس 
ال��������ذي عثر فيه على كميات كبيرة من 

املخدرات. 
زوج��������ة املتهم فراس املدع��������وة نجمة، 
هي من أرش��������دت الق��������وات األمنية الى 
اماكن املخدرات في  املنزل،  واعترفت 
في الوق��������ت ذاته على املتهم��������ة روان، 
واعترف��������ت  الثاني��������ة،  ف��������راس  زوج��������ة 
ش��������قيقها  باملتاج��������رة  باملخدرات مع 
ع��������ادل، هن��������ا انتقل��������ت الق��������وة األمنية 
ملنزل ش��������قيقها في البلديات ش��������رقي 
بغداد، وتم  اعتقال ف��������راس في املنزل 
الذي عث��������ر بداخله على على جوازات 
وهويات م��������زورة يعود صدورها الى 
 الس��������فارة البرازيلية وعثر أيضا على 

قطع أثرية. 
فراس بع��������د اعتقاله اعترف بالذهاب 

للبرازيل لجلب املخدرات، ومن بعدها 
ت��������م االنتقال الى من��������زل  املتهم صاح 
في منطقة املش��������تل شرقي العاصمة،  
وعث��������ر فيه عل��������ى مواد تخ��������ص عمل 
املخ��������درات  وفصل ال��������كاز عنها، فيما 
بقي عادل، شقيق املتهمة روان هاربا 
وتم تقييد املضبوطات داخل منزله، 

 من قطع اثار ومخدرات. 
املتهم ف��������راس اعترف ان��������ه كان يعمل 
معقبا في مديري��������ة الجوازات وهناك 
تعرف على املتهم حي��������در  الذي طلب 
من��������ه العمل معه في تجارة املخدرات، 
وبداي��������ة االم��������ر كان��������ت بالذه��������اب الى 
لبن��������ان ومعهم��������ا 2  كلي��������و غ��������رام من 
الكوكائني وباعا الكيلو غرام الواحد 
بسعر 33 ألف دوالر لتاجر مخدرات 

لبناني  يدعى موسى.  
موس��������ى طلب من املتهمني توس��������يع 
عملياته��������م وجل��������ب مخ��������درات بكمية 

أكب��������ر، وجلب املتهمني ع��������ادل  وقادر، 
ف��������راس عل��������ى مدي��������ر  وهن��������ا تع��������رف 
اعام ش��������ركة مس��������ؤولة عن التنظيف 
واطعام املس��������افرين ف��������ي  مطار بغداد 
الدولي، وهنا كان املفتاح في القصة، 
حيث عمد األخير عل��������ى ادخال افراد 
الخ��������اص  الطري��������ق  العصاب��������ة  عب��������ر 

بالشخصيات ودون تفتيش.  
ف��������راس بع��������د ان فتح الطري��������ق أمامه، 
أشرك زوجته نجمة بالتجارة وباتت 
تس��������افر معه ال��������ى لبن��������ان  واملخدرات 
ف��������ي حقيبته��������ا، وبع��������د ذل��������ك تعاون 
واب��������و  املدع��������و رض��������ا وطعم��������ة  م��������ع 
جاس��������م، وبات يوزع  املخدرات لباقي 
محافظات البل��������د ودول الخليج عبر 
هؤالء الثاثة، حيث اش��������ترى كميات 

من ابو  جاسم. 
وبعش��������رة آالف دوالر، أص��������در فراس 
جواز سفر عراقي باسم احمد مهدي 

حس��������ني لش��������خص لبناني،  وذلك عن 
طريق ش��������خص يعمل ف��������ي الجوازات 
وباالتفاق م��������ع أحد الضباط، وتمكن 
اللبنان��������ي من الس��������فر  بالج��������واز الى 
البرازي��������ل وجل��������ب املخ��������درات وع��������اد 
للعراق بالجواز املزور واستقبله في 
مطار بغداد  فراس وأخذ منه الجواز، 

الذي ضبط الحقا في داره.  
حس��������ب اعترافات املتهمة نجمة، فان 
بداية العم��������ل باملخ��������درات كانت عام 
2016، وانها سافرت مع  زوجها املتهم 
فراس ال��������ى لبن��������ان في الع��������ام 2017، 
وانها كانت تعلم بأن زوجها يتاجر 
باملخدرات قبل  أن تفاتحه باملوضوع 

وتعلن رغبتها بالعمل معه.  
املتهم��������ة روان، اعترف��������ت أيض��������ا بأن 
زوجها أشركها في العمل وكان يضع 
املخدرات في حقيبتها،  وان شقيقها 
وصديقه يعم��������ان مع زوجه��������ا، وان 
يجلب��������ون  آخري��������ن  أف��������راد  خمس��������ة 
املخدرات لزوجها من  البرازيل، وهو 

يقوم ببيعها للبناني موسى. 
العصاب��������ة توس��������عت أكث��������ر وأكثر في 
الرئيسيون  عملها، وبات عناصرها 
يس��������تقطبون أشخاصا آخرين،  منهم 
من يعلم��������ون في مديري��������ة الجوازات 
بغ��������رض إص��������دار ج��������وازات م��������زورة، 
ومنهم من يقع على  عاتقهم التوزيع 
لجل��������ب  البرازي��������ل  ال��������ى  الذه��������اب  او 
املخدرات، وس��������ار عمله��������م اإلجرامي 
بهذه الطريقة  حت��������ى لحظة االعتقال 

التي ذكرت أعاه.  
بن��������اء على االعتراف��������ات التي تقدمت، 
كان��������ت نهاية القص��������ة، نهاية عصابة 
محلي��������ة ودولي��������ة ضم��������ت الكثير  من 
إكم��������ال كاف��������ة  األش��������خاص، إذ بع��������د 
اإلج��������راءات وتصدي��������ق االعتراف��������ات، 
ص��������در الحك��������م النهائي ف��������ي 18  آذار 
2019، من املحكمة الجنائية املركزية 
بح��������ق كل 13 مدان��������ا بينه��������م امرأتان 

باإلعدام شنقا حتى  املوت. 
* األسماء الواردة في القصة 
مستعارة

 " VIP "مخدرات البرازيل تدخل العراق عبر صالة الـ

بغداد/ محمد سامي  

صدقت محكمة تحقيق الكرخ أقوال متهم مسؤول 
عن العدي��������د من الجرائ��������م التي حدث��������ت في  جانب 
الك��������رخ من العاصمة، فاملتهم جال ويبلغ 29 عاما 
اعت��������رف بعملي��������ات قتل وتج��������ارة  بامل��������واد املخدرة 
واخ��������ذ اإلتاوات م��������ن املح��������ال التجاري��������ة واملطاعم 

والكافيهات بشكل  شهري. 
يق��������ول قاض��������ي التحقي��������ق املختص بنظ��������ر قضايا 
املخ��������درات إل��������ى "القض��������اء" ان "املتابع��������ة  والتحري 
وجم��������ع املعلوم��������ات اثمرت عن الق��������اء القبض على 
اح��������د املتهمني بتجارة املواد  املخ��������درة يزاول عمله 
ف��������ي مناط��������ق املنصور وح��������ي الجامع��������ة واالماكن 

القريبة منها". 

وأكد قاضي التحقيق أن "املعلومات املتوفرة لدينا 
عن املتهم تؤك��������د ضلوعه في الكثي��������ر  من الجرائم 
أهمه��������ا ه��������و تهدي��������د أصح��������اب املح��������ال التجارية 
واملطاع��������م واملقاه��������ي في منطق��������ة  املنصور لغرض 
اخذ االتاوات منهم وبشكل دوري بواقع $400 من 

كل صاحب مطعم  او مقهى". 
واض��������اف القاض��������ي "هو مته��������م أيضا باملش��������اركة 
مع مجموع��������ة يدعون ارتباطه��������م بجهات  متنفذة 
بالدولة يقومون بتهديد اصحاب املحال واملطاعم 
بطرق مختلفة منها القيام  بحرق املحل او بالقتل 
او بدس املواد املخدرة باحدى زوايا املكان واباغ 

االجهزة  االمنية عنها". 
واسترس��������ل القاض��������ي ان "املتهم اعت��������رف بارتكابه 
٥ جرائ��������م قتل متفرقة بح��������ق مواطنني  عزل ولعدة 

أس��������باب وألغراض مختلفة، اح��������دى الجرائم كانت 
وسط احد االسواق في  منطقة االسكان باملشاركة 

مع متهمني اخرين وعلى مرأى ومسمع الناس". 
ومن خ��������ال االوراق التحقيقية التي اطلعت عليها 
"القضاء" تبني أيضا ان املتهم جال  كان يعمل في 
ترويج املواد املخدرة )الكرس��������تال( ومعه مجموعة 

وهو مروج رئيسي في  جانب الكرخ من بغداد.    
وفي ما يخ��������ص جرائم اخذ االتاوات، يدعي املتهم 
في محضر إفادته أم��������ام قاضي التحقيق  االنتماء 
الى احدى الجهات املتنفذة بالدولة ويس��������تغل هذا 
املنصب ليقوم بتهديد اصحاب  املطاعم واملقاهي 
على وجه التحدي��������د واجبارهم على اعطائه مبلغ 
$400  ش��������هريا واذا  امتنعوا من الدفع فالخيارات 
متع��������ددة منه��������ا التهديد بالقتل او ح��������رق املحل او 

دس مادة  الكرس��������تال واالباغ عنها، معترفا بأنه 
دس مخدرات في أحد املقاهي وأخبر عنها بقصد 

 اإليقاع بصاحبها. 
خم��������س عمليات قت��������ل ارتكبه��������ا جال بمس��������اعدة 
مجموعة معه ألغراض مختلفة وبأماكن  مختلفة 
جميعه��������ا في جان��������ب الكرخ، بحس��������ب املتهم الذي 
ي��������روي أن االول��������ى في ع��������ام 2008  واالخي��������رة كانت 
عام 2014, االول قتل ش��������اب م��������ن منطقة املنصور،  
أم��������ا العملية االخيرة  فكانت في عام 2014 بس��������بب 
خ��������اف مع املجنى عليه على ام��������وال متعلقة ببيع 

سيارة. 
وذك��������ر جال ان ل��������ه عمليات قتل اخ��������رى في أعوام 
2008 2010 و2011 باالضاف��������ة ال��������ى  جرائ��������م أخرى 

مختلفة. 

تصديق اعترافات متهم فرض إتاوات شهرية على مقاه في المنصور

)1(
 5/الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ:
بيع العقار خارج التسجيل العقاري املختصة ال ينعقد 
وال يفي��������د الحكم اصا وال يرتب اي اثر  قانوني او الزام 
ب��������ني طرفيه باس��������تثناء اع��������ادة الحال الى م��������ا كان قبل 
العقد وال يس��������تحق املدعي الفائدة  القانونية عن املبلغ 

املحكوم له به النه يستند الى عقد باطل . 

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة من الهيئ��������ة املوس��������عة املدنية في 
محكمة التمييز االتحادية وج��������د أن الطعن  التمييزي مقدم 
ضم��������ن املدة القانونية قرر قبوله ش��������كًا. ولدى عطف النظر 
على الحكم املميز وجد  انه صحيح وموافق ألحكام القانون 
وج��������اء اتباعًا لقرار النقض الصادر عن هذه املحكمة بالعدد 
  217/موس��������عة مدنية/2018 في 2018/8/28 وقضت بفسخ 
الحكم البدائي املستأنف الصادر من  محكمة بداءة العمارة 
بالعدد 1164/ب/2017 في 2017/12/12 والحكم برد دعوى 
املدعي/  املميز/ مدي��������ر بلدية العمارة اضافة لوظيفته الذي 
طلب فيه��������ا )الدعوى( الزام املدعى عليه/ مدير  عام املصرف 
الزراعي التعاوني اضاف��������ة لوظيفته بالفائدة القانونية عن 
املبلغ املحكوم ب��������ه املدعى  عليه في الدع��������وى املرقمة 1324/

ب/2015، بعد ان ثب��������ت للمحكمة بان املبلغ املحكوم هو عن 
بي��������ع  عقار خارج دائرة التس��������جيل العق��������اري املختصة وهذا 
البي��������ع ال ينعق��������د وال يفي��������د الحكم اصًا ويعتب��������ر  باطًا وال 
يرت��������ب أي أثر قانوني او التزام بني طرفيه باس��������تثناء اعادة 
الحال الى ما كان عليه قبل  العقد لذا فان املدعي ال يستحق 
الفائدة القانونية عن املبلغ املحكوم له به النه يس��������تند على 

عق��������د  باطل مما تك��������ون دعواه فاقدة لس��������ندها م��������ن القانون 
وموجبة للرد وه��������ذا ما قضى به الحكم املميز قرر  تصديقه 
ورد الطعن التمييزي وتحميل املميز رس��������م التمييز وصدر 
الق��������رار باالتفاق ف��������ي 15/جم��������ادي  األولى/1440ه��������� املواف��ق 

2019/1/21م. 

)2(
 420/الهيئة املوسعة املدنية/2017 

املبدأ: 
ثبوت حجي��������ة الحك��������م القضائي والذي عل��������ى ضوئها 
تمتن��������ع املحكم��������ة ان تتصدى ملوضوع الدع��������وى ثانية 

يجب ان تثبت الحجية في  منطوق الحكم واسبابه . 

القرار: 
ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية ملحكمة 
التمييز االتحادي��������ة لوحظ بأن الطع��������ن التمييزي مقدم في 
مدته  القانونية قرر قبوله ش��������كًا. ول��������دى عطف النظر على 
الحك��������م املمي��������ز وج��������د بانه غي��������ر صحيح ومخال��������ف ألحكام 
القان��������ون. ألن الثابت  م��������ن اوراق الدعوى ومس��������تنداتها بأن 
املدعي واملدعى عليه املدير املفوض لش��������ركة النجم قد اتفقا 
بموجب عقد املقاولة  املبرم بينهما على قيام املدعي بتنفيذ 
مشروع انش��������اء مركز تدريب اكاديمية شرطة ديالى. وببدل 
قدره ملي��������ار واربعمائة  مليون دين��������ار وبموجب الفقرة )7( 
يكون الطرف الثاني أي املدعي هو املس��������ؤول املباش��������ر على 
تنفي��������ذ ما تبق��������ى من فقرات  العقد املبرم ب��������ني املدير املفوض 
لش��������ركة النجم الذهبي وقيادة ش��������رطة ديال��������ى ويحل محل 
املدي��������ر املفوض للش��������ركة بعد تنظيم  الوكال��������ة له من الطرف 
األول أي املدع��������ى علي��������ه، ومن خال هذا الش��������رط يتضح بأن 

العق��������د االصلي املب��������رم ما بني ش��������ركة  املدعي علي��������ه وقيادة 
شرطة ديالى قد تم تنفيذ على عدة مراحل من الشركة وذلك 
باتفاقه��������ا مع مقاولني ثانوين وم��������ن ضمنهم  املدعي والذي 
قام باالعمال املتفق عليها بموجب مرحلتني االولى ما قبل 
الشهر الثاني من س��������نة 2010 والثانية ما بعد  هذا التاريخ. 
وألن املدع��������ي قد تمس��������ك بأنه ق��������ام بانجاز االعم��������ال املثبتة 
بائحته املؤرخ��������ة 2015/3/18 للمرحلة الثانية  والتي تبدأ 
بالفق��������رة )1( تطبيق االرضية بالكاش��������ي موزائيك وتنتهي 
بالفقرة )27( ش��������راء جهاز تكيف )كنتوري( 3 طن. وقد أيدت 
 البينة الش��������خصية املقدمة من قبل املدعي/ املستأنف/ التي 
استمعت لها محكمة االستئناف بقيام املستأنف/ املدعي/ 
 باكم��������ال االعمال املتبقية كونه قد اس��������تلم البناء هيكل وقام 
بتس��������ليمه جاهزًا وان املدعي هو من ق��������ام بدفع مبالغ املواد 
 الكهربائية وأجهزة التكيف واملواد االستئنافية والصحية. 
كما ان الوصوالت املبرزة للمواد املجهزة للمش��������روع يتبني 
تاريخه��������ا  بانه��������ا قد جه��������زت بع��������د تاري��������خ 2010/2/1. مما 
يقتضي والحالة هذه تس��������ديد للمدعي املبالغ التي صرفها 
على هذه االعمال  املنجزة السيما وان املدعى عليه/ املستأنف 
علي��������ه/ ق��������د تناقض��������ت دفوعه فت��������ارة يحتج ب��������أن تصرفات 
املدع��������ي تصرف فضولي  وتارة اخرى يدع��������ي بأنه هو الذي 
قام باالعمال التكميلية وطلب االستماع للبينة الشخصية 
الثبات دفوعه اال انه لم يحضر  هذه البينة رغم قيام محكمة 
االس��������تئناف بتأجيل املرافعة اكثر من عش��������رة جلس��������ات مما 
يورث انطباعًا على ع��������دم صحة دفوعه  وضعف حجته هذا 
من جانب ومن جانب اخر فان محكمة االستئناف قد ساقت 
اسباب تأيدها للحكم البدائي الذي قضى برد  دعوى املدعي 
وذلك لس��������بق الفص��������ل باملوضوع في الدع��������وى املرقمة 481/

ب/2012 واملس��������تأنفة بالدع��������وى املرقم��������ة   298/ه�.س/2013 
والذي صدر فيها حكمًا بتاريخ 2013/10/8 تضمن فس��������خ 
الحك��������م البدائ��������ي بالع��������دد 481/ب/2012 ورد  دعوى املدعي 
جاسم محمد طاهر واملكتس��������ب الدرجة القطعية بتصديقه 
تمييزًا. ولدى التمعن باس��������باب رد الدع��������وى   481/ب/2012 
فأن��������ه ابت��������داًء قد تعل��������ق باملرحل��������ة االولى للعقد وق��������د تم رد 

الدعوى من جهة الخصومة لعدم ثبوت ابرام العقد  من قبل 
ش��������ركة النجم الذهبي للمقاوالت العام��������ة املحدودة ولم يتم 
التحقق بالدعوى بموضوع تنفيذ اعمال املقاولة س��������واء ما 
 قبل مرحلة بناء الهياكل او ما يسبق بنائها ومعنى ذلك ان 
س��������بب رد الدعوى 481/ب/2012 كان من الناحية االجرائية 
أي  الخصومة وال يمتد بأي ش��������كل من االشكال الى الناحية 
املوضوعي��������ة ويترتب على ذل��������ك ان الحكم القضائي الصادر 
بالدعوى  اعاه يعتبر من قضاء الترك وهذا القضاء ال يفيد 
الحكم بأي ش��������يء النه ال يتصدى ملوضوع النزاع وجوهره 
لذا فان اعتماد  محكمة االستئناف الحكم الصادر بالدعوى 
اعاه واعتباره س��������بق الفصل باملوض��������وع وحجة بما فصل 
فيه كس��������بب لرد الدعوى ال  س��������ند ل��������ه من القان��������ون الن هذه 
الحجي��������ة ال مح��������ل لها في دع��������وى املدع��������ي اذ ينبغي لاخذ 
بقاعدة حجية الحكم القضائي والتي  بموجبها يمتنع على 
املحكم��������ة التصدي لنظ��������ر موضوع النزاع ثاني��������ة. ان تثبيت 
الحجية في منطوق الحكم واس��������بابه والن االس��������باب  والتي 
على اساس��������ها ردت دعوى املدعي املرقمة 481/ب/2012 من 
الناحي��������ة االجرائي��������ة لم تتص��������دى ال من بعي��������د وال من  قريب 
لألعمال املنجزة م��������ن قبل املدعي تنفيذًا لعقد املقاولة املبرم 
مع شركة املدعى عليه بعد تاريخ 2010/2/1 من  عدمه. مما 
كان على محكمة االس��������تئناف التعاطي مع الدعوى وفقًا ملا 
تم تقديمه من ادلة ومستندات ثبوتية والتصدي  موضوعًا 
الس��������يما وان تقرير الخبير القضائ��������ي املؤرخ 2015/5/4 قد 
احتس��������ب مبال��������غ االعمال املنج��������زة من قب��������ل املدعي  بموجب 
العق��������د املبرم مع املدع��������ى عليه إضافة لوظيفت��������ه باكثر مما 
طل��������ب به املدعي م��������ن مبلغ في عريضة دع��������واه ولم يعترض 
 الطرفان على هذا التقرير. وملا كان الحكم املميز الصادر من 
محكمة االستئناف قد جاء على خاف ما تقدم ذكره وبيانه 
 وتأسيس��������ًا على ما تقدم قررت املحكم��������ة نقض الحكم املميز 
واع��������ادة اضبارة الدع��������وى الى محكمتها للس��������ير فيها وفقًا 
للمن��������وال  املتقدم ش��������رحه على ان يبقى رس��������م التمييز تابعًا 
للنتيجة وصدر القرار باالتفاق في 28/ربيع الثاني/1439ه� 

املواف�ق   2018/1/16م. 

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

■ الكريستال .. المادة الرائجة بين أوساط المتعاطين

 - عـلم القضاء  - 
دأبت االنسانية ومنذ بزوغ فجرها ، الى قهر الظلم وصون الحق، أي تحقيق 
الع��������دل بني  افراد الجماع��������ة في الحياة االنس��������انية، أي اقام��������ة العدل بينهم، 
وبعبارة أخرى القضاء بينهم بما  يرفع الظلم ويصون الحق وتحقيقه ، وملا 
كان االمر كذلك فقد كانت فكرة القضاء قديمة  قدم الحضارات االنسانية وما 
مرت به فكرة القضاء من صور ممارس��������اتها عب��������ر تاريخ األمم  واملجتمعات 

االنسانية وعبر تاريخ القانون في مختلف االزمنة ومنذ الغابرة منها.  
والقض��������اء بع��������د هذا في ممارس��������ته يقوم عل��������ى فكرة علمي��������ة صرفة تمارس 
بصيغ��������ة عملي��������ة وه��������ي  تطبيق حك��������م القانون بفه��������م ودراية عل��������ى الوقائع 
املعروضة في املنازعات املختلفة وس��������واء  كانت املنازعات جنائية ام مدنية 
او شرعية او ادارية او دس��������تورية وبمختلف صور هذه  املنازعات وتطبيق 
حكم القانون هنا ال ينصرف الى القوانني املوضوعية املاس��������ة بأصل  النزاع 
املعروض فحسب، بل هي تمتد الى القوانني الشكلية واالجرائية التي تؤطر 

الدعوى  عند النظر في موضوع نزاعها.  
وبالتالي فأن الفكرة العلمية للقضاء تقوم وفق الوصف املتقدم على منهاج 
علم��������ي يتمثل  بمس��������ألة تكييف الوقائ��������ع املعروضة في الدع��������وى والطلبات 
ال��������واردة فيها وصيغ الش��������كاوى الت��������ي  تضمنتها واالنته��������اء منها بتكييف 
او توصي��������ف ملوضوع الدعوى لتنهض بعد ذل��������ك مرحلة  اخرى هي مرحلة 
تطبي��������ق القان��������ون بفرعيه الش��������كلي واملوضوع على الن��������زاع املعروض بغية 
 الوص��������ول الى الفصل الس��������ليم ملوضوع النزاع بحكم قضائ��������ي يمثل عنوان 

الحقيقة القضائية  التي توصلت اليها املحكمة في حكمها املذكور. 
وعمل القضاء في هذا الش��������أن كعمل الط��������ب والطبيب عندما يضع يده على 
موطن الداء بغية  وصف العاج للداء املذكور واس��������تئصاله وبالتالي شفاء 
الجس��������م املريض من��������ه، لذلك كان  القض��������اء علم وبكل ما تحمل��������ه هذه الكلمة 
الكبي��������رة من معن��������ى فهو علم تطبي��������ق القانون على  الوقائ��������ع املعروضة في 
الدع��������اوى واملنازع��������ات املختلفة. وهو بذلك فا يمك��������ن ان يوصف  بكونه فن 
)فن القضاء( اذ ومع احترامنا الكبير والش��������ديد  كما ذهب البعض لوصفه ب�

ملن  ذهب لهذا الوصف من أساتذتنا االجاء من رجال القانون والقضاء. 
  حي��������ث ال يمك��������ن ان يوصف القضاء بوصف الفن بش��������أن ممارس��������ة مفرداته 
املش��������ار اليها آنفًا.  اذ هو ليس بالخطاب��������ة والبفن النثر والبفن الباغة وهو 
كذلك ليس فلسفة ما يمكن ان  توصف بالفن. بل هو علم قائم بذاته يمارس 
وفق املفردات املش��������ار اليها فيما تقدم وهو  علم قديم قدم اإلنس��������انية وحياة 
الجماع��������ة اذ ال يمك��������ن من قيام الجماع��������ة من دون قيام��������ه _ أي  قيام القضاء 
_ ألنها _ أي الجماعة اإلنس��������انية _ حاولت ومنذ بدء الخليقة الى تش��������ريع 
 مجموعه قواع��������د وأحكام تنظم حياة افرادها وتطب��������ق عليهم أحكامها في 
كل م��������ا يخص حقوقه��������م  وواجباته��������م والعقاب الذي يف��������رض على املخالف 
له��������ذه القواع��������د. وبخاف  ذلك فا نكون أمام  جماعة انس��������انية او أمام حالة 
االنسانية في الجماعة. الن من نواميس االنسانية التزامها  بأحكام القانون 
وخضوعها للقضاء س��������واء عندما كان اختيارًا في بدائية الحياة االنسانية 
ام  إلزام��������ي بتط��������ور فك��������رة الجماعة االنس��������انية وقيام فك��������رة املجتمع املدني 

املتحضر وقيام فكرة  الدولة واملؤسسات في الدولة القانونية. 
  وعلم القضاء يوجب بالجامعات والكليات وكافة املؤسسات التعليمية ذات 
االختص��������اص  القانوني ان تتولى تدريس مفردات��������ه من حيث اآللية العلمية 
لفهم الوقائع في الدع��������وى  والتكييف القانوني للدعاوى املختلفة بما فيها 
الدع��������اوى العمومية وآلية ومف��������ردات هذا  التكييف واملحاك��������م التي تمارس 
فيها هذا العلم وصورها ودرجاتها والجهة واألش��������خاص الذين  يمارسون 
هذا القضاء وكيفية تولي ذلك وواجباتهم عند ممارس��������ة القضاء وحقوقهم 
وماهية  السلطة القضائية ومفرداتها وطريقة ممارستها وأداتها والقوانني 
املنظمة للعمل القضائي  ودراسة ذلك يؤدي الى خلق كوادر متميزة تساهم 
وبفه��������م عال للقان��������ون واعمال القضاء في  تحقيق العدال��������ة في املجتمع عند 
تخرجه��������م من كليات القانون والحقوق واالنخراط س��������واء في  حقل املحاماة 
او الوظائ��������ف القانونية او القضائية في الدوائ��������ر واملحاكم املختلفة وكذلك 
عن��������د  تول��������ي القض��������اء. ومعرفة ذلك أيضًا م��������ن قبل األفراد ف��������ي املجتمع ذات 
فائ��������دة كبيرة لخل��������ق مجتمع  يؤمن بس��������يادة القانون وعلوي��������ة القضاء في 
الدولة بوصفه من س��������مات الدولة القانونية  وبالتالي معرفة املواطن للدور 
ال��������ذي يقوم به القضاء في تحقيق العدالة بينه��������م على وفق  احكام القوانني 

الس��������ارية، وبالتالي تحقي��������ق فكرة املواطنة 
الحضارية بني االفراد واملجتمع  املتحضر 
القانون��������ي.. وم��������ن هن��������ا كانت فك��������رة اعاء 
مدلول عل��������م القضاء ف��������ي املجتمع ضرورة 
 حتمي��������ة توجب عل��������ى الجمي��������ع ان يتولها 
بوصفها من الصفات اللصيقه النس��������انية 
املجتمع  تحقيقًا للغايات املش��������ار اليها في 

اعاه . 
والله ول�����������ي التوف�������ي��������ق وهو م������ن 

القاضي شهــــــاب احمد ياسين  وراء القص���������د.                 
عضو محكمة التمييز االتحادية  
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وأكد قاضي محكمة األحوال الش��������خصية 
احمد الصفار أن "املحاكم س��������جلت تزايدا 
في حاالت الطاق،  الس��������يما خ��������ال العقد 
األخير"، مش��������يرا إلى أن "األسباب متنوعة 
ومتعددة بس��������بب املتغي��������رات االجتماعية 
 وانفت��������اح املجتم��������ع على عص��������ر التواصل 
االلكتروني وكثرة الصراعات السياس��������ية 
وأثرها على األسرة،  وهذا التغير السريع 
أصبح يهدد اغلب املجتمعات وبمختلف 

الفئات العمرية". 
األخي��������رة  "اآلون��������ة  أن  الصف��������ار  وأض��������اف 

ش��������هدت ارتف��������اع ح��������االت الطاق بس��������بب 
الرسائل والصور أو  املسلسات الغرامية  
أو األلعاب االلكترونية  كلعبة "البوبجي"، 

وهذا كله من اإلخطار املجتمعية". 
وتاب��������ع أن "قضاي��������ا االبت��������زاز االلكتروني 
إح��������دى الص��������ور التي ش��������كلت نس��������بة من 
حاالت الط��������اق"، الفتا  إلى أن "عدة عوامل 
أخ��������رى تق��������ف وراء أس��������باب تنام��������ي هذه 
الظاهرة في العراق بينها زواج القاصرات 
وارتف��������اع  املخ��������درات  تعاط��������ي   وانتش��������ار 

الجرائم املجتمعية". 

وتاب��������ع أن "م��������ن العوامل املعروف��������ة أيضا 
تدخ��������ل األط��������راف األخ��������رى ف��������ي الش��������ؤون 
الزوجي��������ة والعوام��������ل  االقتصادي��������ة وعدم 
توف��������ر ف��������رص العم��������ل والوظائ��������ف كذل��������ك 
انخفاض مس��������توى دخل األس��������رة وتباين 
مس��������توى  الوع��������ي الفك��������ري والثقافي بني 
الزوجني والتحصيل الدراسي، هذه كلها 

من األسباب الرئيسية". 
ويقت��������رح القاضي ان "يس��������تحدث  موظف 
بصف��������ة باح��������ث نفس��������ي يس��������اعد الباحث 
االجتماع��������ي  ف��������ي املحاكم  ملعرف��������ة الطابع 

النفسي لكا الزوجني"، عادا "هذا االجراء 
يحد من حوادث الطاق". 

من جانبها، تحدد إنعام صاحب س��������لمان 
مدي��������رة قس��������م البح��������ث االجتماع��������ي ف��������ي 
مجل��������س القضاء األعلى  الفرق بني نس��������ب 
العامني املتتاليني إن "أس��������بابا اجتماعية 
وراء تس��������جيل ارتفاع الح��������االت عن العام 
 الس��������ابق واالط��������راد امللح��������وظ ف��������ي العقد 
األخير"، الفت��������ة إلى االس��������باب املجتمعية 
)عدم توفر السكن ،  الخافات العائلية(  ك�
، وأس��������باب اقتصادية من ضمن األسباب 

التي تؤدي إلى الطاق وسببها عدم توفر 
 ف��������رص العمل للزوج وعدم توفر الوظائف 
للزوج��������ني وان وجدت ف��������رص عمل فتكون 
بم��������ردود ش��������هري  ال يكفي لس��������د الحاجة 
في ظ��������ل ارتفاع األس��������عار وارتفاع فواتير 
املتطلب��������ات الازمة للمكتب س��������واء أكانت 
 من ناحي��������ة القوت او الناحي��������ة الطبية او 

الناحية املعيشية . 
وتتاب��������ع أن "ال��������زواج املبكر ايض��������ا يؤدي 
إلى الطاق لعدة أس��������باب منها عدم وعي 
ومعرف��������ة القاصرة  للحي��������اة الزوجية وما 

يترت��������ب عليه��������ا لكونه��������ا صغيرة الس��������ن 
وخبرته��������ا الحياتي��������ة قليلة وغي��������ر قادرة 
على  مواجهة ظ��������روف الحياة وغير قادرة 
عل��������ى احت��������واء املش��������كلة، وكذلك مش��������كلة 
الس��������كن املش��������ترك مع أهل  الزوج ما يؤدي 
إلى تدخل األهل في حياة الزوجني بشكل 
س��������لبي وينتهي إل��������ى الط��������اق في بعض 

 األحيان". 
وتجمل أس��������باب مجتمعية أخرى لحاالت 
الطاق ك�"الخيان��������ة الزوجية في االنترنت 
واالنفتاح والتطور  في التكنولوجيا أدت 
إل��������ى زيادة حاالت الطاق بس��������بب انفتاح 
الناس على أش��������ياء كانت محرومة منها"، 
 ولم تنس "حاالت الس��������كر الشديد لبعض 
األزواج وتناول الحبوب املخدرة واإلفراط 
الكح��������ول  واملس��������كرات واملخدرات  بتناول 
أيضا عدم قيام الزوج بمسؤولياته تجاه 
الزوجة وأطفاله آو كليهما بشكل  صحيح 
ما ي��������ؤدي بالزوج��������ة إل��������ى اعتمادها على 
أهلها"، وتلفت أيضا إلى "حاالت انش��������غال 
ال��������زوج  بالعمل إل��������ى س��������اعات متأخرة أو 
عدم قيام الزوج بواجباته ومس��������ؤولياته 
تجاه الزوجة واألبناء وكون  الزوجة ليس 
لديها مردود ش��������هري أو راتب ما يلجئها 

إلى طلب املساعدة من أهلها". 
وحسب مسؤولة البحث االجتماعي يشكل 
"عدم تقارب املس��������توى العاطفي والتوافق 
النفس��������ي بني  الزوجني اخت��������اف وجهات 
النظ��������ر أو الحال��������ة املادي��������ة أو التحصي��������ل 
الدراسي والذي يؤدي إلى حدوث  املشاكل 
ألن كا م��������ن الطرف��������ني يريد إثبات نفس��������ه 
أمام اآلخر وهو من األس��������باب املجتمعية 

القديمة  والجديدة". 
وتذكر أيضا مش��������كلة هجر الزوج للزوجة 
ألس��������باب غي��������ر قاه��������رة ف��������ي ه��������ذه الحالة 
ال يك��������ون للباح��������ث  االجتماع��������ي دور ف��������ي 
إص��������اح ذات الب��������ني عن��������د ع��������دم حض��������ور 
الزوج إلى مكتب البح��������ث االجتماعي في 
 إجراء البحث االجتماعي وهذا ما يحدث 
ف��������ي الغالب هو تقديم النصح واإلرش��������اد 
األسري للزوجة  وغالبا الهجر يؤدي إلى 

الطاق أو التفريق. 

القضاء: أكثر من ثالثين ألف طالق في بغداد خالل عام واحد

 "التسول" و"النهوة" و"االبتزاز االلكتروني" على طاولة قضاة ديالى  

محكمة بغداد الجديدة: 24 قاضيا يواصلون العمل لخدمة مليوني نسمة

ديالى / غسان مرزة

بحث قض��������اة ديالى عددا م��������ن املوضوعات 
الرائج��������ة ف��������ي املحافظ��������ة التي تش��������غل دور 
القض��������اء هناك،  وفيما اس��������تعرضوا ظاهرة 
التس��������ول ومخاطرها، لم ينس��������وا اإلش��������ارة 
إل��������ى التأكيد على ضرورة إنش��������اء  ماذ آمن 

للنساء التي  تتعرض للعنف األسري. 
االبت��������زاز  موضوع��������ة  االجتم��������اع   وتن��������اول 
االلكتروني وإصدار أوامر القبض ومكافحة 
املخ��������درات  وموضوع العجات  املس��������روقة، 
فيم��������ا تم توجي��������ه قضاة محاك��������م التحقيق 
بان تكون أولوية لهذه  املواضيع ألهميتها 
الكبرى وتش��������ديد  اإلجراءات القانونية بناء 

على توجيهات مجلس القضاء األعلى. 
وقال مراسل "القضاء" أن "رئاسة استئناف 
ديالى االتحادية عق��������دت في مقرها  مؤخرا 
اجتماع  موس��������عا ترأسه رئيس االستئناف 

القاضي حس��������ني كاظ��������م وس��������مي بحضور 
الس��������ادة القض��������اة نوابه  ورؤس��������اء  وأعضاء 
محكمة الجنايات بهيئتها األولى والثانية 
واملدع��������ي العام  في ديال��������ى ورئيس محكمة 
 أح��������داث محاك��������م ديالى التحقي��������ق وقاضي 

جنح بعقوبة ونواب االدعاء العام". 
وطرح رئيس االس��������تئناف خال االجتماع 
موضوع ظاهرة التسول وكيفية مكافحتها 
 معتبرا إياها   "ظاه��������رة غير حضارية بدأت 
باالنتش��������ار في امل��������دة األخيرة بش��������كل كبير 
وملفت للنظ��������ر في الطرق��������ات  والتقاطعات 
 وعيادات األطباء وأماكن التس��������وق وغيرها 
حت��������ى أصبح واضحا للعي��������ان أن معظمهم 
بل  أغلبهم يدار من قبل  مجموعات يقومون 
باستغال فقرهم وتشريدهم لكسب عطف 

الناس ومن ثم  جمع املال لحسابهم". 
وش��������دد القاضي وس��������مي على ض��������رورة أن 
"يتدخ��������ل القان��������ون للحد من تل��������ك الظاهرة 

وخصوص��������ا بع��������د أن  أصبح��������ت تدخل في 
إط��������ار عملي��������ة االتج��������ار بالبش��������ر"، موجها 
"السادة قضاة التحقيق بتشديد اإلجراءات 

 ومحاسبة ولي األمر  بالنسبة لألحداث" . 
وفي ش��������أن آخر أكد وس��������مي على "ضرورة 
إنش��������اء م��������اذ آمن للنس��������اء الت��������ي تتعرض 
للعنف األس��������ري  وحسب توجيهات مجلس 
القض��������اء األعل��������ى  األخيرة حيث ت��������م تكليف 
القاضي املختص باتخاذ  اإلجراءات الازمة 

لذلك وبالتنسيق مع الجهات املختصة" . 
فيما أشاد رئيس االستئناف ب�"العمل حول 
متابع��������ة موضوع االبتزاز االلكتروني الذي 
أصبح يش��������كل  خطرا عل��������ى  العائات كونه 
يمس أخاقيات األس��������رة حي��������ث تم توجيه 
قضاة محاك��������م التحقيق بإي��������اء  املوضوع 
بتش��������ديد  اإلج��������راءات  الكب��������رى  األهمي��������ة 
القانوني��������ة بناء عل��������ى توجيه��������ات مجلس 

القضاء األعلى". 

وعرج وسمي على "موضوعة إصدار أوامر 
القبض وان تكون ش��������املة ل��������كل املعلومات 
وان��������ه ال  ضير من إص��������دار  مذكرة قبض في 
ح��������ال وج��������ود نقص ف��������ي البيان��������ات إذا كان 
الش��������خص معروف��������ا م��������ن حيث  مح��������ل عمله 
وسكنه واسم والدته  وضرورة التفريق بني 
تعميم أمر القبض وبني إصدار أمر قبض". 

وأف��������اد مراس��������ل "القض��������اء" بمناقش��������ة أمور 
أخرى منها موضوع املمثل القانوني  حيث 
تم التأكيد عل��������ى  العمل بتوجيهات مجلس 
القضاء األعلى األخي��������رة التي تضمنت انه 
ال حاج��������ة لتدوين أقوال  املمثل  القانوني إذا 
لم تكن ش��������هادة عيانية على الحادث بغية 

اإلسراع في حسم القضايا املعروضة. 
وذكر املراس��������ل أن "القضاة ناقشوا موضوع 
املخدرات التي ازداد تداولها بشكل ملحوظ 
ف��������ي اآلونة  األخي��������رة، وأن مجل��������س القضاء 
األعل��������ى ق��������ام بتش��������كيل لجنة مش��������تركة من 

وزارتي الصح��������ة والداخلي��������ة  للتباحث  في 
موضوع املخدرات م��������ن أجل وضع الحلول 
الازم��������ة ملعالجتها وبانتظ��������ار التعليمات 

 الصادرة ألعمامها على  محاكم التحقيق". 
وتطرق رئيس االس��������تئناف إل��������ى موضوع 
"العجات املسروقة وحسب توجيه مجلس 
القض��������اء  األعل��������ى  بإص��������دار إعم��������ام ضب��������ط 
العجلة قب��������ل البدء باإلج��������راءات القانونية 
األخ��������رى لتتمك��������ن األجه��������زة  املختص��������ة من 
ضبط العجلة  قبل تهريبها الى املحافظات 

أو خارج العراق". 
وشدد وسمي على "فتح القضايا التحقيقية 
بحق ضباط التحقي��������ق املقصرين بعملهم 
اإلج��������راءات  القانوني��������ة  بحقه��������م  واتخ��������اذ 
كالغرامة وس��������حب التحقيق وإحالته على 

ضابط آخر". 
"القض��������اة  االس��������تئناف  رئي��������س  ووج��������ه 
بااللت��������زام باإلعمامات الصادرة من مجلس 

القض��������اء وم��������ن أهمها  ما  يتعل��������ق بمرتكبي 
العي��������ارات  النه��������وة العش��������ائرية ومطلق��������ي 
النارية وملفات االس��������ترداد وحفظ الصور 
 الفوتوغرافية  للمجن��������ى عليهم من الرجال 

والنساء وهي عارية بظرف مختوم". 
وخل��������ص االجتماع ب�"التأكي��������د على ترتيب 
بش��������كل  وفهرس��������تها  التحقيقي��������ة  األوراق 
صحيح، والتأكيد على  االهتمام  بإرسالها 
إلى لجنة تطبيق قانون العفو حتى تتمكن 

اللجنة من إصدار القرار املناسب". 
كم��������ا ت��������م توجيه قض��������اة محاك��������م التحقيق 
بالتدقي��������ق في طلب��������ات فقدان األش��������خاص 
م��������ن حي��������ث االختص��������اص  املكان��������ي والتأكد 
 من هوية الش��������خص املفق��������ود إذا ما كان قد 
انخرط ف��������ي املجاميع اإلرهابي��������ة وتم قتله 
 أثن��������اء العملي��������ات وذلك من خ��������ال مقاطعة 
 املعلوم��������ات مع قاع��������دة البيان��������ات الخاصة 

باملتهمني املطلوبني. 

بغداد/ إيناس جبار  

تعزز اإلحصائية الصادرة عن 
مجلس القضاء األعلى لحاالت 

الزواج والطاق لعام 2018 
 االطراد املتتالي الرتفاع حاالت 
الطاق في العقد األخير، والتي 

يعزوها القضاة إلى ما شهده 
البلد  من التطور التكنولوجي 

واالنفتاح الثقافي. 
ووفقا إلحصائية مجلس 

القضاء األعلى فإن "محاكم 
العراق كافة سجلت خال العام 

املاضي ما  يقارب )73569( حالة 
طاق"، الفتة إلى أن "بغداد 

بجانبي الكرخ والرصافة حلت 
في املرتبة  األولى مقارنة ببقية 

املحافظات من خال تسجيل 
محاكم العاصمة )30028( حالة 
 )16724( خال العام  املاضي، ب�

طاقا في جانب الرصافة 
و)13304( حالة طاق في الكرخ". 

■ مبنى رئاسة مجلس القضاء األعلى في الحارثية وسط بغداد.. عدسة/ حيدر الدليمي

جملس االستئناف يناقش عددا من املوضوعات يف اجتماع موسع

بغداد /عالء محمد

تعد محكمة بغداد الجديدة من أكبر املحاكم في 
الباد، فاالختصاص املكاني لدار القضاء  يشمل 
14 منطقة من أحياء بغداد املكتظة بالسكان، ما 
جعل مجل��������س القضاء األعلى يع��������ني   24 قاضيا 
لتقديم الخدم��������ة القضائية لبغداد الجديدة وما 

يحاذيها والتي يقدر سكانها  بمليوني نسمة. 
ويق��������ول رئي��������س مجم��������ع دار القضاء ف��������ي بغداد 
الجدي��������دة القاضي هاش��������م طعم��������ة الخفاجي إن 
  "املجم��������ع يتكون م��������ن محاكم الب��������داءة واالحوال 
الش��������خصية والجنح والتحقي��������ق باالضافة الى 
 مكت��������ب البح��������ث االجتماعي ومكات��������ب التحقيق 
القضائ��������ي الت��������ي تعم��������ل تحت إش��������راف محكمة 
 التحقيق"، مشيرا إلى أن "عدد القضاة وصل إلى 
24 قاضي��������ا وبواقع 9 قضاة في محكمة  األحوال 
الش��������خصية و6 في محكم��������ة التحقيق و4 قضاة 
في محكمة البداءة وقاض واحد  ملحكمة الجنح 

وأربعة أعضاء في جهاز االدعاء العام"، مطالبا 
ب�"اضافة قاض آخر  ملحكمة الجنح". 

وأضاف الخفاجي ل�"القضاء" أن "أعداد املراجعني 
كبيرة جدا والسبب يعود الى التوسع  الحاصل 
في األحياء الس��������كنية ضمن الرقع��������ة الجغرافية 
للمحكمة واملتمثلة بانتش��������ار  العشوائيات غير 
النظامي��������ة باإلضافة إلى ازدياد أعداد الس��������كان 
والتي تج��������اوزت املليوني  نس��������مة"، الفتا الى ان 
"هذا التوس��������ع له أثره اإليجابي من ناحية حسم 
الدعاوى لعام 2018  فقد بلغت الدعاوى املنجزة 
واملحسومة من قبل محاكم املجمع 10449 دعوى 
ف��������ي  محكمة االح��������وال الش��������خصية و)2129( في 
محكمة البداءة و)927( في محكمة  الجنح،فيما 
تمت إحالة أعداد كبيرة من الدعاوى التي اكتمل 
فيها التحقي��������ق من قبل الس��������ادة  قضاة محكمة 
التحقي��������ق وضم��������ن س��������قوفها الزمني��������ة املق��������ررة 

قانونا". 
وأش��������ار  رئي��������س مجم��������ع دار القضاء ف��������ي بغداد 

الجدي��������دة إل��������ى أن "محكمة االحوال الش��������خصية 
 هي األكث��������ر زحام��������ا باملراجعني ألنه��������ا تختص 
مكانيا بمناطق بغداد الجديدة واالمني الثانية 
 وش��������هداء االمني وح��������ي النفط والن��������واب ضباط 
وزيون��������ة والغدي��������ر والبلدي��������ات والفضيلة وحي 
 النصر والعبيدي والكمالية واملعامل وحسينية 
املعام��������ل، وه��������ذه املناط��������ق معروف��������ة بالكثاف��������ة 

 السكانية". 
وب��������ني الخفاج��������ي أن "الك��������م الهائل م��������ن املناطق 
والسكان وتنوع دعاوى املحاكم الشرعية  جعل 
املجم��������ع يس��������تقبل دعاوى كثيرة منه��������ا املتعلقة 
باملطالبة بالنفقة واثبات النسب واثبات  الزواج 
والحضانة والطاق بأنواعه واسقاط الحضانة 
وتأييدها واملشاهدة واملطالبة  باملهر واملطاوعة 
واملطالبة بأثاث الزوجية وتصحيح القسامات 
الش��������رعية وإص��������دار  عق��������ود ال��������زواج والحج��������ج 

الشرعية بكافة أنواعها". 
القاض��������ي الخفاج��������ي أك��������د ان��������ه "تم��������ت معالجة 

موض��������وع كثرة دعاوى األحوال الش��������خصية عن 
 طري��������ق تخصي��������ص قاضيني وتفرغهم��������ا للنظر 
باملعام��������ات احدهم��������ا يق��������وم بالنظ��������ر وانج��������از 
 الحجج الشرعية والقس��������امات الشرعية واآلخر 
يقوم بالنظر وانج��������از عقود الزواج  االلكترونية 
ال��������زواج  عق��������د  تجرب��������ة  نج��������اح  بع��������د  الس��������يما 
االلكترون��������ي الت��������ي الق��������ت ارتياحا وقب��������وال  لدى 
اتها وابعادها عن  املواطنني وذل��������ك لقصر إجراء
التعقيد واإلطال��������ة ووفرت للمراجعني  املزيد من 
الجهد والوقت واالنس��������يابية بعد تنسيب كادر 

وظيفي متخصص لهذا الغرض".    
من جانبه قال مدير إدارة دار القضاء في بغداد 
الجديدة علي قاس��������م إن "دورا كبيرا  تضطلع به 
اإلدارة ف��������ي تنظيم انس��������يابية العم��������ل وأن هناك 
جه��������دا كبي��������را يش��������مل متابع��������ة دوام  املوظف��������ني 
وتهيئ��������ة االثاث واملطبوع��������ات واالجهزة وكل ما 
يستلزم ذلك وماحظة انسيابية  العمل ووضع 

الحلول الواجبة ألية حالة طارئة". 

وطالب قاس��������م ب�"زي��������ادة املوظفني لس��������د النقص 
الحاص��������ل ف��������ي بعض األقس��������ام وخاص��������ة كتاب 
 الضبط"، الفتا إلى أن "بناية املجمع بحاجة الى 
قاعات )انتظار للمراجعني( وقاعة   )للمشاهدة( 
لغرض اس��������تيعاب األعداد املتزاي��������دة"، لكنه اكد 
ان "ال معوق��������ات في الوق��������ت  الحاضر تحول دون 

تحقيق وإنجاز األعمال املناطة باملوضفني". 
واقت��������رح مدي��������ر إدارة دار القض��������اء ف��������ي بغ��������داد 
الجدي��������دة اع��������ادة النظ��������ر ف��������ي أس��������اليب تقدي��������م 
 املعامات، مفضا ان تكون عن طريق االس��������لوب 
القس��������امات  الش��������رعية  وخاص��������ة  االلكترون��������ي 
لتس��������هل املهمة للمواطن��������ني واملحكمة، الفتا الى 
ان "دعاوى املشاهدة تولد زخما  اثناء املراجعة، 
مطالبا باالف��������ادة من منظم��������ات املجتمع املدني 
املسجلة اصوليا لامكانيات  الكبيرة لديهم من 
اجل تخصيص مكان اثناء املشاهدة ما ينعكس 
ايجابيا عل��������ى عمل  املجمع م��������ن ناحية تخفيف 

الزخم. 

●  4th Year  Issue (42) April 2019السنة الرابعة/ العدد )42( نيسان 2019

متخصصون يتحدثون عن األسباب والنتائج



 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.

ويج��������وز تقدي��������م الش��������كوى في حال��������ة الجرم 
املش��������هود الى من يكون حاض��������را من ضباط 
الشرطة  ومفوضيها.( والن الثالوث اللغوي 
الذي ذكرناه )الش��������كوى والعل��������م واالخبار ( 
هو املنتج الفعلي  واملحرك الرئيس للدعوى 
الجزائية فانه ال يكتفي بذلك بل يضع اسسًا 
مهم��������ة له��������ا دور فاع��������ل في  مصي��������ر الدعوى 
الجزائية وهي املراكز القانونية لش��������خوص 
الدع��������وى اضافة ال��������ى اآللي��������ات الفعلية التي 
 على اساس��������ها تتش��������كل العملية التحقيقية 
ويتم املباشرة بإجراءات التحقيق وبالتالي 
صورة الحقيقة  وكلما كان اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��������ة س��������ليما وس��������ريعا كلم��������ا كان��������ت 
الحقيقة اقرب الى نتائج التحقيق  فالحقيقة 
تدور وج��������ودا وعدما مع س��������رعة اإلجراءات 
القانونية فالدقائ��������ق التي تمر هي الحقيقة 

التي تفر  كما يقول املحقق األملاني. 
  وف��������ي رحل��������ة البح��������ث ع��������ن الحقيق��������ة هناك 
مرتكزات اساسية  في العمل التحقيقي فكل 
دعوى له��������ا من  يحركها فالش��������كوى تحريك 
من قب��������ل املش��������تكي وه��������و املرك��������ز القانوني 
االس��������اس في الدعوى الجزائية وقد  يتس��������ع 
ليكون املشتكي واملخبر عن واقعة الجريمة 

لكنه يحتفظ بتس��������ميته كمشتك في الدعوى 
الجزائية  والذي على اساس��������ه سيجني ثمار 
نتائجه��������ا، فالش��������كوى هي طلب��������ه للحصول 
على حقه الذي ت��������م انتهاكه  وذلك  باالعتداء 
عليه س��������واء اكان االعتداء وقع عليه او على 
االشخاص الذين يمثلهم قانونا ويروم  من 
خ��������ال الطلب اتخ��������اذ االج��������راءات القانونية 
بحق املعتدي والحكم له بذلك ويبذل قصارى 
جهده   للحصول على ذلك اما )املخبر(  فهو 
الش��������خص الذي علم بوقوع الجريمة واخبر 
عنه��������ا دون ان  يك��������ون هناك اعت��������داء قد وقع 
عليه ولم يكن مجنى عليه وينطلق بإخباره 
ع��������ن الجريمة التي وقعت من  دوافع متعددة 
بعضه��������ا قانوني: وهو الزام ع��������ام باإلخبار 
عن الجرائم وبخافه سيكون متهما بتهمة 
 االحجام عن االخبار وهو الس��������لوك السلبي 
في ارت��������كاب الجريمة فاملخب��������ر ملزم قانونا 
باإلخبار وعند  قيامه بذلك س��������تدون اقواله 
بصف��������ة مخب��������ر علم بوق��������وع الجريم��������ة لكنه 
بالجانب االخر سيكون في مركز  املتهم عند 
عدم اخباره عن الجريمة وهذا التأرجح بني 
املركزي��������ن واملنطلق من موقف��������ني يراهما من 
 علم بوق��������وع الجريمة وعلى ضوء س��������لوكه 

س��������يتم تحديد موقفه القانوني في الدعوى  
او ق��������د يك��������ون الداف��������ع  للقي��������ام باالخبار هو 
شخصي يلجأ اليه املتهم ليجد له مكانا او 
ماذا امن��������ا من العقاب فيب��������ادر الى  االخبار 
عن الجريمة التي قام ه��������و بارتكابها وعند 
ذلك ف��������ان التحول ف��������ي املرك��������ز القانوني من 
املخب��������ر  الى املته��������م مرتهن بنج��������اح العملية 

التحقيقية وادارتها بشكل جيد. 
  والوص��������ول ال��������ى الحقيقة يقتض��������ي تحول 
املركز القانوني للمخبر الى متهم  والتجارب 
كثيرة واقربه��������ا  مثااًل : جرائ��������م القتل بدافع 
غس��������ل العار فقد يبادر القاتل وباالتفاق مع 
ش��������قيق املجنى عليها الح��������دث على  ان يقوم 
باإلخب��������ار عن الجريمة ومن ق��������ام بارتكابها 
القانوني��������ة والعقوبة  باعتب��������ار االج��������راءات 
التي  س��������تطبق على املته��������م الحدث أخف من 
تلك الت��������ي تطبق على املته��������م البالغ اضافة 
الى القصد والباعث  عل��������ى ارتكاب الجريمة 
والنظ��������رة القضائية التطبيقي��������ة بذلك وفي 
ه��������ذه الحال يرتب��������ط املرك��������ز القانوني  أيضًا 
للمخب��������ر بنتائ��������ج التحقيق فتح��������ول املخبر 
الى مته��������م مرتبط بكش��������ف الحقيقة وكثيرا 
م��������ا نرى في  التطبيق العملي ان هناك أقواال 

للمته��������م تم تدوينه فيه��������ا بصفة مخبر عند 
الب��������دء باتخ��������اذ االج��������راءات  القانونية  قبل 

تحوله الى متهم. 
  واذا كان التح��������ول ف��������ي املراك��������ز القانوني��������ة 
بني املخبر واملتهم ف��������ان هناك تأرجحا اخر 
للمخب��������ر ف��������ي  املرك��������ز القانوني فق��������د يكون 
مخبرا وشاهدًا عن الجريمة التي اخبر عنها 
وبخاصة إفادة املخبر  الس��������ري والتي قادت 
الى كشف الكثير من الجرائم والوصول الى 
الحقيقة ومعرفة الجناة وتقديمهم  للعدالة 
وبعضهم قدم نفس��������ه ضحية على ما قام به 
من اخبار وشاهد عيان على واقعة الجريمة 
 وش��������هادته مؤثرة ومهمة ف��������ي الوصول الى 
الحقيقة وباملقابل فان هناك افادات للمخبر 
الس��������ري راح  ضحيته��������ا الكثير م��������ن االبرياء 
عن طريق اخبار كاذب بس��������وء نية بارتكاب 
ش��������خص جريم��������ة مع علم��������ه  بك��������ذب اخباره 
وه��������و ما ينطبق عليه النص العقابي الوارد 
في امل��������ادة )243 ( قان��������ون العقوبات وهو ما 
 يعرف بالدعاوى الكيدية وقد عدلت –  املادة 
)243( من قانون العقوبات رقم )111( لس��������نة 
  1969بموج��������ب القانون رقم 15 لس��������نة 2009  
لتق��������رأ كاآلت��������ي:- كل م��������ن أخبر كذب��������ا إحدى 

الس��������لطات  القضائية أو اإلدارية عن جريمة 
يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى الس��������لطات 
املذكورة بسوء نية  بارتكاب شخص جريمة 
مع علمه بكذب إخباره أو اختلق أدلة مادية 
عل��������ى ارتكاب ش��������خص م��������ا  جريم��������ة خاف 
الواقع أو تس��������بب باتخاذ إجراءات قانونية 
ضد ش��������خص يعل��������م براءته وكل م��������ن أخبر 
 الس��������لطات امُلختصة بأمور يعلم أنها كاذبة 
عن جريم��������ة وقعت: ُيعاق��������ب بالحد األقصى 
لعقوبة الجريم��������ة  التي أتهم بها امُلخبر عنه 
إذا ثبت كذب أخب��������اره وفي كل األحوال أن ال 
تزيد العقوبة بالس��������جن عشر  سنوات. ومن 
خال ذلك يتحول املرك��������ز القانوني للمخبر 

والشاهد  الى متهم بدعوى كيدية. 
ان املراك��������ز القانون��������ي لش��������خوص الدع��������وى 
الجزائية وهم )املش��������تكي والش��������اهد واملتهم 
( وعل��������ى ضوء ذلك   يتم التقس��������يم التقليدي 
للحقوق وضمان��������ات وااللتزامات القانونية 
لكل مركز قانوني فاملشتكي هو مقدم  الطلب 
ضد املش��������كو منه الذي س��������يتحول الى متهم 
بع��������د تدوين أقواله  الذي ي��������روم فيها اتخاذ 
اإلجراءات  القانوني��������ة بحق املتهم واملطالبة 
بالتعويض والش��������اهد هو الش��������خص الذي 

ستتحدد تس��������ميته وفق مجريات  التحقيق 
فقد يكون شاهد اثبات للمشتكي يطلب من 
املحكمة تدوين اقواله تعزيزا لش��������كواه او قد 
يكون  شاهد دفاع ذكره املتهم بإفادته وطلب 
تدوين اقواله كشاهد دفاع لنفي التهمة عنه 
والشاهد ليس  بعيدا عن التحول من شاهد 
الى متهم عندما تكون شهادته غير حقيقية 

)شهادة زور(. 
  وق��������د يتح��������ول املتهم ال��������ى ش��������اهد اذا كانت 
ش��������هادته عياني��������ه عل��������ى متهم��������ني اخري��������ن 
اش��������تركوا مع��������ه بارت��������كاب  الجريم��������ة وعلى 
ض��������وء اعترافاته تدون اقواله بصفة ش��������اهد 
على املتهمني االخرين عل��������ى ان تفرد  اوراقه 
التحقيقي��������ة  األوراق  ع��������ن  ش��������اهد  بصف��������ة 
االصلية  بصفة متهم ف��������ا يجوز قانونا ان 
يكون املتهم  ش��������اهد ومتهما ب��������ذات االوراق 
التحقيقي��������ة  امل��������ادة )125 ( االصولي��������ة ، ان 
التحوالت والتأرجح ب��������ني  املراكز القانونية 
لشخوص الدعوى الجزائية هي رهن الرؤية 
والتجربة والخب��������رة امليدانية  للعاملني  في 
القضائي  الجنائ��������ي والتطبي��������ق  التحقي��������ق 
الس��������ليم للقان��������ون وهذه االليات ه��������ي االداة 

املهمة في كشف  الحقيقة وتحقيق العدالة. 

المخبر والمركز القانوني المتأرجح بين الشهادة واالتهام في الدعوى الجزائية

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

ّر  ربرِ )ا�ضم (: حَتَ ْ ابًة وخمخُ ث به قول اأَو كترِ نَقلخُ ويخُحدَّ ي�ضكل ا�ضل الخبار اخلطوة الوىل يف رحلة القائم بالتحقيق للو�ضول اىل احلقيقة والخبار لغة  خرَبخُ وهو ما يخُ
ربرِ )ا�ضم   (: وا�ٍض.  ْ َبّلغ وخمخُ ربرِ  )ا�ضم(: مخُ ْ وخمخُ

  واأيًا يكن املفهوم اللغوي للت�ضمية فانه ي�ضب بذات املعنى العام فهو )ال�ضكوى والعلم والإخبار(  وهو ما ن�ض عليه قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية رقم 23 ل�ضنة 
1971 املعدل يف )املادة  الأوىل/  ا( على ما يلي:  حترك الدعوى اجلزائية ب�ضكوى �ضفوية او حتريرية تقدم اىل قا�ضي  التحقيق او املحقق او اي م�ضوؤول يف 

مركز ال�ضرطة او اي من اع�ضاء ال�ضبط الق�ضائي من  املت�ضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا او اي �ضخ�ض علم بوقوعها او باأخبار يقدم اىل اي  منهم من 
الدعاء العام ما مل ين�ض القانون على خالف ذلك.  

 وم��������ا ان يق��������ع الخط��������أ الطب��������ي 
املس��������ؤولية  ونهض��������ت  اال 
األطب��������اء  ب��������رز  وبنهوضه��������ا 
 املجته��������دون للمطالب��������ة  برفعها 
عنه��������م كي ال تك��������ون حائا أمام 
تقدم الطب الن املسؤولية  تبعث 
والرهبة  الخوف  في نفوس��������هم 
 وم��������ن ثم إخف��������اء األخط��������اء بدال 
من محاولة معالجتها  ودراسة 
املجتم��������ع  فيخس��������ر  أس��������بابها 

فرصة االستفادة  من اخطائه.  
   تخوفهم م��������ن االجتهاد يؤدي 
الى تضرر املرضى أنفس��������هم إال 
ان عدم مساءلتهم  تفسح املجال 
 لته��������اون األطب��������اء ك��������ون ضمير 
الطبيب ال يمكن دوما ان يكون 
هو الرقيب  ما دمنا ال نستطيع 
الج��������زم  ان جمي��������ع األطب��������اء هم 

أصحاب ضمائر حية. 
 لذا تج��������ب املوازنة بني مصلحة 
املري��������ض  ومصلح��������ة  الطبي��������ب 
وذلك من خال  تقرير املسؤولية 

الطبية  عن كل خطا ثابت.  
 من املس��������لم به ان معيار الخطأ 
الطب��������ي هو معي��������ار فني يتمثل 
م��������ن  أواس��������ط  الش��������خص  ف��������ي 
األطباء أي   ...م��������اذا يفعل طبيب 
محترز في مثل ظروفه... أي انه 
عندما ننظر  الى الطبيب ينظر 
الى طائفته  من األطباء فهل هو 
طبيب ع��������ام ام أخصائي يعالج 
نوعا  معينا من االمراض ام هو 
العالم الثقة الذي  يرجع اليه في 
الحاالت املستعصية حيث  لكل 

واحد منهم مستواه الفني. 
 والس��������ؤال الوحي��������د ال��������ذي على 
املحكمة ان تطرحه على نفسها 
لتقدير مدى وجود  الخطأ وهو 
انه   ...م��������اذا يفعل طبيب محترز 
ف��������ي مث��������ل ظروفه؟ حي��������ث وفي 
ضوء اإلجابة  عن هذا الس��������ؤال 
الطبية من  تتق��������رر  املس��������ؤولية 

عدمها.  
  كما وتجب املاحظة ان الطبيب 

ال يكون مقصرا إذا اس��������تند في 
الع��������اج إل��������ى أس��������اس  علمي ما 
دام  االجته��������اد في��������ه لم يس��������تقر 
على رأي مع��������ني حيث ان إيمان 
الطبي��������ب في راي  على حس��������اب 
رأي آخ��������ر ال  يع��������د خروج��������ا عن 

أصول الفن. 
  وال شأن للمحكمة في املسائل 
الفنية وليس له��������ا ترجيح رأي 
على آخر ف��������ان  اعتقدت املحكمة 
بعدم  صحت��������ه لها حق انتخاب 
خبراء آخري��������ن لتقديم خبرتهم 
ف��������ي ه��������ذا  الش��������أن وترج��������ح من 
الخبراء ما تشاء  الن ذلك يدخل 

ضمن سلطتها التقديرية.  
 فالطبي��������ب ُيس��������ال ع��������ن الخط��������أ 
املهني يس��������يره وجس��������يمه متى 
ما اس��������تقر األطباء عليه  كخطأ 
ال يتس��������امحون  مع م��������ن يغفله 
وُيسال كذلك عن خطا مساعديه 
متى ما كان هو في  مركز القائد 

للعمل الطبي. 

الخطأ الطبي

رجال الطب، اذ ما خرجوا عن الأ�ضول امل�ضتقرة والثابتة للمهنة والتي مل تعد  حمال للنقا�ض 
وقت  تنفيذ العمل الطبي عد ذلك خطاأ طبيا، وي�ضمى اأي�ضا الإهمال الطبي  او ال�ضريري. 

    ان �ضور اخلطاأ الطبي هو ف�ضل الطبيب يف ت�ضخي�ض املر�ض او ارتكابه خطاأ  اثناء اجراء 
 عملية او اإعطاء دواء خاطئ او القيام بعمل دون موافقة املري�ض او من  يقوم مقامه قانونيا.  

تبداأ رحلة املوت مع تناول اأول جرعة منه، فهو قاتل حمرتف يجيد الإجهاز على �ضحاياه ولو بعد  برهة 
من الزمن، ي�ضبب الهلو�ضة املمزوجة بالن�ضوة وال�ضعادة ورمبا يدفع اىل ال�ضعور بحالة  عدوانية جتاه 

الآخرين توؤدي اىل ارتكاب كثري من اجلرائم، انه الكر�ضتال املادة املخدرة الكرث  خطورة ورواجا بني 
مدمني ومتعاطي املواد املخدرة. 

ق��������د يكون الث��������راء املالي آخر م��������ا يفكر به 
القائمون عل��������ى ترويج املخدرات فتهديم 
بني��������ة املجتمع م��������ن  الداخل ي��������كاد يكون 
اله��������دف األه��������م له��������م حت��������ى جعل��������وا من 
ظاه��������رة تعاط��������ي املخدرات ثقافة تس��������ود 
ب��������ني فئ��������ات  املجتم��������ع االق��������ل وعي��������ا وهم 
الشباب والقائمون على ترويج املخدرات 
يمتلكون وس��������ائل اقناع لتناولها  للمرة 
االول��������ى تمهيدا لاعتي��������اد عليها ومن ثم 
ادمانه��������ا حي��������ث يقدمون املخ��������درات على 
انها مواد جالبة  للسعادة ومساعدة على 

التركيز وحدة الذكاء.  
ف��������ي قانون مكافحة املخ��������درات واملؤثرات 
العقلية العراقي رقم 50 لس��������نة 2017 ورد 
ذك��������ر م��������ادة   ميثافيتامني او الكرس��������تال 
كغي��������ره م��������ن امل��������واد املخ��������درة املدرجة في 

الجداول امللحقة بالقانون. 
  وقد عاقبت املادة 27 من القانون املذكور 
بعقوبة اإلعدام او الس��������جن املؤبد كل من 

استورد او  صدر او جلب مواد مخدرة او 
مؤثرات عقلية بقص��������د املتاجرة بها  أما 
جريمة التعاطي واالستعمال  الشخصي 
فقد عاقبت عليها املادة 32 بالحبس مدة 
ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثاث سنوات 
 وبغرام��������ة ال تقل عن خمس��������ة مايني وال 

تزيد عن عشرة مايني دينار. 
ف��������ي  الج��������زاء  محاك��������م  اغل��������ب  وتش��������هد    
العراق يوميا عش��������رات القضايا املتعلقة 
بمتهم��������ني في قضاي��������ا  املخ��������درات يحكم 
الكثير منهم باإلعدام او الس��������جن املؤبد، 
لك��������ن يبدو ان سياس��������ة العق��������اب وحدها 
ال تكفي  للحد من تفش��������ي ه��������ذه الجريمة 
وانتشارها في مختلف أوساط املجتمع 
طاملا كانت الرقابة على املنافذ  الحدودية 
واملط��������ارات غي��������ر دقيقة وغير ج��������ادة في 
ضبط الش��������حنات املهرب��������ة، فاألخطر من 
تاجر  املخدرات هو املتعاون املحلي الذي 
يس��������هل امل��������رور والعب��������ور وال��������رواج لهذه 

التجارة وبدون تكثيف  إجراءات الرقابة 
ف��������ي املنافذ واملط��������ارات يصبح اي حديث 
ع��������ن مكافح��������ة املخدرات غي��������ر ذي جدوى 
 فالجمي��������ع يع��������رف ان عصاب��������ات االتجار 
باملخدرات تمتلك من الق��������وة ما يجعلها 

تتغلب على كثير من  جهود مكافحتها. 
  وهنا وحيث ان الجهود غير قادرة على 
تقلي��������ل كميات ع��������رض املخ��������درات فا بد 
م��������ن بذل الجه��������ود  لتقليل الطل��������ب عليها 
سيما بني فئة الشباب من طاب املدارس 
فا ب��������د م��������ن تقوية ش��������خصية الش��������باب 
 وجع��������ل مصداتهم الذاتية قوية وليس��������ت 
هش��������ة ملنع اي محاول��������ة للتأثي��������ر عليهم 
ومن ث��������م اس��������تمالتهم واإليق��������اع  بهم في 
ش��������راك التعاطي ومن ث��������م اإلدمان وهذه 
مس��������ؤولية تش��������اركية بني اولي��������اء االمور 
وإدارات  املدارس من خال ما يش��������كل من 
لجان مشتركة لكشف ش��������بكات الترويج 

للمخدرات بني الطلبة  واإلباغ عنها. 
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ابتزاز الكتروني

صدق��������ت اللجنة التحقيقية في رئاس��������ة 
اس��������تئناف الرصاف��������ة االتحادي��������ة أقوال 

متهم بعمليات ابتزاز  الكتروني. 
وق��������ال القاضي املخت��������ص بالتحقيق ان 
"املتهم مارس عملية ابتزاز لفتاة قاصر 
ف��������ي بغ��������داد تع��������رف عليها  ع��������ن طريق 
مواقع التواصل االجتماعي"، الفتا إلى 
أنه "كان يهدد الفتاة بنشر صورها في 
حالة ع��������دم  دفعها مبال��������غ مالية"، وذكر 
القاض��������ي ان "الضحي��������ة اتصلت بالخط 
الس��������اخن وت��������م نصب كمني ل��������ه واعتقل 
 أثناء عملية تسليم املبلغ من قبل والدة 

الفتاة". 
  وأكد القاضي انه "ضبط بهاتف املتهم 
صور لفتي��������ات أخريات ج��������اري البحث 
عنه��������ن م��������ن قب��������ل الجه��������ات  املختصة"، 
مش��������يرا إلى "إحالة املته��������م إلى املحكمة 
املختص��������ة وفق أح��������كام امل��������ادة 430 من 

قانون  العقوبات العراقي". 

هجوم إرهابي

قض��������ت محكمة جناي��������ات ديال��������ى حكما 
باإلع��������دام ش��������نقًا حتى امل��������وت بحق مدان 
ع��������ن جريمة الهجوم على  ق��������وات الجيش 

العراقي في منطقة املقدادية – شاقراق. 
وذكر مراسل "القضاء" في رئاسة محكمة 
استئناف ديالى أن "الهيئة االولى ملحكمة 
جناي��������ات ديال��������ى  نظرت قضي��������ة ارهابي 
اعترف بالهجوم املسلح مع افراد تنتمي 
لعصابات داع��������ش اإلرهابية على  الفرقة 
الخامس��������ة للجيش العراق��������ي وبمختلف 

األسلحة". 
وأشار املراسل إلى أن "الهجوم حدث ليا 
وتم االس��������تياء على االس��������لحة واالعتدة 

وحرق احدى  سيارات الجيش". 
ولف��������ت إل��������ى أن "الحكم بحق امل��������دان يأتي 
اس��������تنادًا ألحكام امل��������ادة الرابع��������ة /1 من 
قانون مكافحة اإلرهاب  رقم 13 لسنة 2005 
حكم��������ا ابتدائيا قابا للطع��������ن التمييزي 

في محكمة التمييز االتحادية". 

إعدام لمدانين

أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات ذي ق��������ار 
حكم��������ني باإلعدام ش��������نقًا حت��������ى املوت 
بحق مدانني عن جريمة قتل  مواطنني 
اثن��������ني وجرح آخرين في بغداد بدوافع 

إرهابية. 
وذك��������ر مراس��������ل "القضاء" ف��������ي محكمة 
استئناف ذي قار االتحادية إن "الهيئة 
الثانية ملحكمة جنايات  ذي قار نظرت 
قضية مدانني اثنني أقدما على تفجير 
عبوة ناس��������فة ف��������ي بغ��������داد – الخضراء 
تس��������ببت في  استشهاد مواطنني اثنني 

وجرح تسعة آخرين". 
وتابع املراس��������ل أن "االح��������كام باالعدام 
شنقا حتى املوت بحق املدانني صدرت 
وفق��������ا ألح��������كام امل��������ادة  الرابع��������ة /1 من 
قانون مكافحة االرهاب رقم 13 لس��������نة 
2005، وه��������ي أح��������كام ابتدائية ارس��������لت 
ال��������ى  محكمة التمييز االتحادية إلجراء 

التدقيقات التمييزية". 

بغداد / إيناس جبار  

صدق��������ت محكم��������ة التحقي��������ق املختص��������ة بقضاي��������ا 
النزاهة وغس��������يل األموال والجريم��������ة االقتصادية 
أقوال متهم  يزاول مهنة الطب وله عيادة ش��������هيرة 
ويحمل هويات انتساب مزورة إلى نقابة األطباء. 

وتب��������ني اإلفادة الت��������ي حصلت عليه��������ا "القضاء" أن 
"الطبي��������ب املزور من موالي��������د 1994 يملك عيادة في 
 شرق العاصمة بغداد خريج الجامعة التكنولوجيا 

لعام 2016 كلية العلوم التطبيقية قسم الفيزياء". 
ويقول في اإلفادة "بعد تخرجي عملت بعدة أعمال 
حرة، وف��������ي منتصف العام 2017 قمت بفتح  عيادة 

خاصة بالعاج الطبيعي". 
ويذكر املتهم انه أس��������تأجر العيادة بمبلغ 600 ألف 
دين��������ار عراقي ش��������هريا وقمت بجل��������ب كادر للعمل 
 يتكون من عاملتني إحداهما تولد 1990 واألخرى 

تولد 1995 ومن سكنة املنطقة". 
  ولفت املتهم إلى قيامه "بتدريبهن تحت إش��������راف 
اح��������د األطباء املختص��������ني وبعد ذلك ق��������ام بتنظيم 

 وص��������والت جباي��������ة ومراجعة غير رس��������مية لغرض 
تنظي��������م عم��������ل العي��������ادة لكث��������رة ورود املراجع��������ني 
للعي��������ادة  وأيضا تنظيم أخت��������ام للعيادة وبصورة 

غير رسمية". 
  واعترف صراحة انه "انتحل صفة طبيب فيزيائي 
لغرض العم��������ل ومزاولة املهنة قبل أس��������بوع فقط"، 
 وفي م��������ا يخص "الهوي��������ة املضبوط��������ة التي تحمل 
اسمي وصادرة من قبل نقابة األطباء والتي تحمل 

 رقم تسجيل بمهنة طبيب دبلوم فهي مزورة". 
وأك��������د انه قام بتزويرها باالش��������تراك مع ش��������خص 
قام بإيصاله إلى ش��������خص آخر ف��������ي مدينة الصدر 
/  س��������وق مريدي يعمل كمزور ق��������ام بتزويرها لقاء 

مبلغ مئة وخمسني ألف دينار". 
ويش��������ير املته��������م إلى "وف��������اة احد املرض��������ى رفضت 
عاج��������ه داخل العيادة الخاص��������ة وتوفي في إحدى 
 املستش��������فيات وت��������م تهديده من قب��������ل ذوي املتوفى 
وقد تم حل املش��������كلة عش��������ائريا، عازيا سبب إلقاء 

 القبض عليه الى هذه املشكلة. 
ويعت��������رف املته��������م بأن��������ه "نظ��������م وص��������والت قب��������ض 

املراجعني للعيادة في منطقة العيادة لدى شخص 
 صاح��������ب مكتب��������ة حيث يق��������وم بتنظي��������م وصوالت 

املراجعة وتنظيم أختام خاصة بالعيادة". 
ولف��������ت إل��������ى أن "عملي هذا اس��������تمر من ع��������ام 2017 
ولحني إلقاء القبض علي من قبل القوات األمنية"، 
 مشيرا الى انه "يستقبل يوميا في العيادة حوالي 
ثمانية إلى عش��������رة مراجعني وكان مقدار الجلسة 
 العاجية الواحدة تتراوح من عش��������رة إلى خمس��������ة 

عشر ألف دينار عراقي". 
ويذكر أيضا ان "ف��������ي عيادتي يعمل كذلك طبيبان 
آخران وه��������م من خريجي كلية الطب ولديهم هوية 
 صادرة من قبل نقابة األطباء، علما أن العيادة غير 
مجازة رس��������ميا حني تم إلقاء القبض علي بس��������بب 
 س��������حب احد الطبيبني إجازته من العيادة"، مؤكدا 
ان "العام��������ات في ه��������ذه العي��������ادة ال يمتلكن إجازة 
 ممارس��������ة مهنة حيث كنت أنا من أقوم بتعليمهن 
الع��������اج الطبيع��������ي وتحت إش��������راف اح��������د األطباء 
الذي  كانت تحت إش��������رافه أيضا األجهزة الخاصة 

بالعيادة والتي تم شرائها من مالي الخاص". 

طبيب "وهمي" يكتسب شهرة بالعالج الفيزيائي في بغداد
الص��������ك عب��������ارة "عن مح��������رر منظم وفق ش��������روط نص 
عليها القانون بموجبه  يأمر الس��������احب شخصا آخر 
)املسحوب عليه ( بأن يدفع عند االطاع  مبلغا معينا 
من النقود الى شخص معني او لحامله )املستفيد(".  
ام��������ا البيانات االلزامية التي يجب توافرها في الصك 
فقد نصت عليه��������ا املادة   ) 138 ( م��������ن قانون التجارة 
رقم ) 30 ( لس��������نة 1984 وهي: 1� لفظ صك  مكتوبا في 
الورقة باللغة التي كتبت بها .  2� امر غير معلق على 
ش��������رط  بأداء مبلغ معني من النقود . 3� اسم من يؤمر 
ب��������االداء )املس��������حوب علي��������ه(.   4� م��������كان االداء .5� تاريخ 
انشاء الصك ومكان انشائه. 6� اسم وتوقيع من  انشأ 

الصك )الساحب(. 
ان جرائم الصك م��������ن الجرائم العمدية التي التنهض 
والتق��������وم مس��������ؤولية  مرتكبه��������ا اال بتواف��������ر القص��������د 
الجنائ��������ي، ف��������إذا انش��������أ ش��������خص ص��������كا وس��������لمه الى 
 املستفيد ، معتقدا بوجود رصيد لدى املسحوب عليه 
وكان لهذا االعتقاد ما  يبرره ، فا يكون الساحب في 

الحالة مسؤوال عن الجريمة ، والعمد في  هذه الجرائم 
وفقا للقانون العراقي مستقى من نص الفقرة االولى 
من املادة   ) 459 ( م��������ن قانون العقوبات العراقي الذي 
تنص "يعاقب بالحبس مدة ال  تقل عن ثاث س��������نوات 
وبغرامة تعادل خمس��������ة اضعاف مبلغ الصك على ان 
 ال تقل عن ثاثة االف دينار من اعطى بسوء نية صكا 
وهو يعلم بان لي��������س  له مقابل وفاء كاف قائم وقابل 
للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل  املقابل او 
بعضه بحيث ال يفي الباقي بقيمته او امر املسحوب 
عليه بعدم  الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه 

بصورة تمنع من صرفه " 
والص��������ك املعيب هو "الصك الذي يتم تحريره بطريقة 
تمن��������ع صرف��������ه عن��������د  تقديم��������ه ال��������ى املس��������حوب عليه 
م��������ن خال وج��������ود نقص في الش��������روط الت��������ي يفرض 
 القان��������ون توفرها فيه او من خ��������ال وضع عامات او 
كلمات بحيث يمتنع  املصرف من دفع قيمته بس��������بب 

وجودها " .  

الصك المعيب وأثره الجزائي في القانون العراقي  
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هو الس��������يد علي مظفر بن محمد صديق بن 
عبد الحاف��������ظ األعرجي، مول��������ود في  مدينة 
املوصل عام   1910، درس القران الكريم على 
يد األستاذ )صالح أفندي الجودي( وانهى 
دراس��������ته االبتدائية  في  مدرسة القحطانية 
ف��������ي املوصل ثم أنهى دراس��������ته الثانوية في 
املدرس��������ة الثانوي��������ة املركزية ف��������ي  بغداد  عام 
1920 والتحق في كلي��������ة الحقوق في بغداد 

وتخرج فيها عام 1923. 
امتهن املحاماة في املوصل منذ 1923/6/29 
ث��������م في بغ��������داد وق��������د عينت��������ه اإلدارة امللكية   
قاضي��������ا في  املحاك��������م املدنية فباش��������ر العمل 
ف��������ي محكم��������ة قلعة س��������كر ف��������ي 21/ 1925/9 
ث��������م  نقل ال��������ى محاكم أخ��������رى  حت��������ى التحق 
بدورة الضباط االحتي��������اط الرابعة في كلية 
االحتياط في بغ��������داد  في 4/4/ 1940 واكمل 
 مدة التدريب فمن��������ح رتبة مازم احتياط ثم 
تس��������رح من الجيش وعاد الى  القضاء وبعد 
عدة تنقات  عني رئيس��������ا ملحكمة استئناف 

منطق��������ة بغ��������داد وقد من��������ح وس��������ام الرافدين 
 م��������ن الدرجة الثالثة بموج��������ب  اإلدارة امللكية 

املؤرخة 1957/4/20. 
عني حاكم��������ا دائمي��������ا "قاضيا" ف��������ي محكمة 
تمييز الع��������راق من��������ذ 21/ 1957/7 ثم احيل 
على  التقاعد  وعاد الى مزاولة املحاماة منذ 
2/2/ 1959 ف��������ي بغداد وحت��������ى 1988/11/7 
حيث احال  نفس��������ه ال��������ى  التقاعد م��������ن مهنة 

املحاماة. 
وكان اثن��������اء ممارس��������تة املحام��������اة قد تولى 
مهمة تقديم املش��������ورة القانوني��������ة لعدد من 
الش��������ركات  املس��������اهمة  واملحدودة كما شارك 
بعدد من مؤتم��������رات املحامني العرب اضافة 
لعضوي��������ة لهيئة  تحرير مجلة  القضاء التي 

كانت تصدرها نقابة املحامني العراقية. 
ومن مؤلفاته كتاب )ش��������رح قانون اإلجراء( 
وقد طبعه عام 1950 ثم كتاب )شرح قانون 
 التنفي��������ذ(  وقد طبعه ع��������ام 1985،  انتقل إلى 

رحمة الله تعالى عام 1995. 

قضاة عراقيون

القاضي علي مظهر حافظ

كتاب قضائي

وق��������د تط��������رق الكاتب ف��������ي الفصل 
األول من��������ه إل��������ى ماهي��������ة الوصية 
والحكمة، فيما  ضم الفصل ثاثة 

مباحث ف��������االول كان ع��������ن ماهية 
الوصي��������ة وال��������ذي تضم��������ن اربعة 

 مطالب. 

  أما املبح��������ث الثاني م��������ن الفصل 
الوصي��������ة  ش��������روط  ع��������ن  ف��������كان 
وأركانها ال��������ذي ضم أيضا  أربعة 
مطال��������ب وكل منه��������ا يش��������مل على 
عدد م��������ن املباح��������ث، أم��������ا املبحث 
الثالث فكان عن  دليل مش��������روعية 
الوصية واحكامها التي تضمنت 
أربعة مطالب عن حكم )مشروعية 
 وصية وتبديل الوصية والرجوع 
في الوصي��������ة والوصية للوالدين 

والقرابات(.  
أم��������ا الفص��������ل الثان��������ي ف��������كان عن 
نف��������اذ الوصية واثرها الش��������رعي 
والقانون��������ي الذي ضم على  اربعة 

مباح��������ث وكل مبح��������ث ض��������م على 
عدد م��������ن املطاليب  ، ف��������االول عن 
نفاذ الوصي��������ة  والثاني عن انواع 
الوصية وحاالت بطان الوصية 
فقد خصصها الكاتب في املبحث 
 الثالث  م��������ن الفصل ام��������ا املبحث 
الراب��������ع فكان ع��������ن اح��������كام تزاحم 

الوصية  واحكام  الناظر  .  
فيما كان  الفصل الثالث فتناوله 
الكات��������ب فيه ع��������ن اح��������كام الوقف 
والتولية في اربعة  مباحث فاالول 
كان ع��������ن معن��������ى الوق��������ف والثاني 
عن الوالية على الوقف وانواعها 
املبح��������ث  كان  فيم��������ا   وش��������روطها 

الثالث فهو عن تصرفات املتولي 
الوجوبي��������ة والجوازي��������ة  والباطلة 
ال��������ذي ضم على اربعة مطالب ،اما 
املبحث الرابع فكان عن محاسبة 
وضمانهم��������ا  والناظ��������ر   املتول��������ي 

وعزلهما .  
واختتم الكاتب مؤلفه على موقف 
املشرع العراقي في قانون االحوال 
الش��������خصية  رق��������م ) 188 ( لس��������نة 
1959 املع��������دل والقوانني الخاصة 
باالوقاف والتولية وبشكل  متواز ، 
الثراء  املوضوع وبيان النصوص 
الخاص��������ة بالوصي��������ة  القانوني��������ة 

والوقف  بصورة شاملة. 

أحكام الوصية والوقف بين الشريعة والقانون

 ■ غاف 

الكتاب

ص��������در عن منش��������ورات العطار في إي��������ران  كتاب القاضي 
محمد ميري العلي بعنوان   )احكام الوصية والوقف بني 
الش��������ريعة والقانون(.   تناول الكاتب في موضوع احكام 
الوصي��������ة والوقف بني الش��������ريعة والقان��������ون  على ثاثة 

 فصول

●  4th Year  Issue (42) April 2019السنة الرابعة/ العدد )42( نيسان 2019

قلم القاضي

بس��������بب القصور الواضح في قانون هيأة النزاهة والثغرة املتمثلة 
تجريم التخلف عن تقديم كش��������ف بالذم��������ة  املالية للمكلف، وإيمانا 
من املش��������رع، بأن اس��������لم طريق للكش��������ف ع��������ن حاالت الفس��������اد، هو 
التقصي عن  ثروات املكلفني، فقد تمت إحالة مشروع قانون الكسب 
غير املش��������روع الى مجلس النواب لغرض اقراره،  وتم نشر مسودة 
املش��������روع في موقع مجل��������س النواب. األس��������باب املوجب��������ة للقانون 
أشارت إلى أن تشريعه  جاء بغية الحفاظ على املال العام ولضمان 
عدم اس��������تغال املنصب ألغراض خاصة وملعالجة  حاالت الفس��������اد 
التي حدثت بعد 2003/4/9. وعليه، فإنه يفترض ان يكون قانونا، 
يساهم بمعالجة  حاالت الفساد، ويردم الثغرة التي تركها القانون 
30. ولك��������ن من خال قراءة أهم م��������ادة فيه وهي املادة   6 التي تعالج 
حالة تخلف املكلف عن تقديم تقرير الكشف عن ذمته املالية، حيث 
تنص: يتم إيقاف  راتب كل من تخلف عن تقديم تقرير الكشف عن 
ذمته املالية لهيأة النزاهة بعد انذاره ملرتني خال  الس��������نة الواحدة 
لحني الكش��������ف عن ذمته. وناحظ ان املشروع، ترك املشكلة قائمة، 
حيث لم يجرم  بش��������كل واض��������ح وصريح تخلف املكل��������ف عن تقديم 
كش��������ف بذمته املالية، بل جع��������ل العقوبة إدارية وليس��������ت  قانونية، 
وهي إيقاف الراتب فقط، مع انذار املكلف املمتنع ملرتني في السنة. 
وحت��������ى التعليم��������ات التي  تصدره��������ا هيأة النزاه��������ة و التي  نصت 
عليه��������ا املادة 8، ال يمكنها ان تتضمن نصوصا تجرم التخلف  عن 
تقديم كش��������ف بالذمة املالية. ألن املكلف سيطعن بتلك التعليمات، 
كما تم الطعن بتعليمات الكش��������ف  عن الذم��������ة املالية التي تم الغاء 
املادتني املتعلقتني بتحريك الشكوى الجزائية وكذلك حبس راتب 

 املمتنع عن تقديم كشف بذمته املالية.  
كم��������ا ان باق��������ي نصوص املش��������روع، تعتب��������ر ناف��������ذة مفتوحة يمكن 
للمكل��������ف م��������ن خالها النف��������اذ م��������ن املس��������ؤولية  القانوني��������ة، حيث 
نص��������ت امل��������ادة األولى: كل زي��������ادة هامة ف��������ي الذمة املالي��������ة للمكلف 
بخدمة عامة، يحصل  عليها لنفس��������ه او لفائدة من تربطه به صلة 
قراب��������ة درجة أولى ال يتناس��������ب مع موارده وغير ق��������ادر على  اثبات 
مصادرها ومش��������روعية الحصول عليها يعتبر اثراًء وكس��������با غير 
مش��������روع، يعاقب عليه القانون. من  املؤاخذات على هذه املادة، انها 
استثنت املوظف من الحكم، وشملت املكلف بخدمة عامة فقط. كما 
 ان عبارة: هامة، يمكن تفسيرها لصالح املكلف، حيث باإلمكان ان 
يقول املكلف ان تلك الزيادة غير  هامة، والهامة يقصد املش��������رع بها 
زي��������ادة كبيرة في أموال املكلف. كما ان أقرباء املكلف اقتصرت على 
 الدرج��������ة األولى فقط، مما يعني ان بإمكان املكلف ان يجعل أمواله 
الت��������ي اس��������تحصلها بطريقة غير  مش��������روعة، بأس��������ماء أقربائه من 
الدرجة الثانية والثالثة. وهنا ال يمكن للقانون محاسبته. الجانب 
 اإليجابي، في هذا املش��������روع، انه منح هي��������أة النزاهة حق مخاطبة 
دوائر التس��������جيل العقاري واملصارف  ودوائ��������ر املرور لغرض بيان 
ممتل��������كات املكلف��������ني. والخطابات ال تقتصر عل��������ى املكلف فقط، بل 
تش��������مل  اقرباءه من الدرجة األولى أيضا. ولكن لو تم شمول باقي 

أقربائه لكانت فرص الكشف عن أموال 
 املكلف كبي��������رة جدا. امل��������ادة 7 وضعت 
عقوبة ملن يخفي ماال عمدا متحصا 
عن كسب غير مش��������روع،  حيث نصت: 
يعاقب بالحب��������س وبغرامة ال تقل عن 
10 ماي��������ني دينار كل م��������ن أخفى عمدا 
ماال متحصا  من كس��������ب غير مشروع 
او محكوم��������ا ب��������رده وفقا ألح��������كام هذا 

القانون.  

قانون من أين لك هذا

كان��������ت الجريم��������ة والعق��������اب عنوانا لقصة الكاتب الروس��������ي 
دستويفس��������كي عام 1866 والحقيقي��������ة اختصر  ذلك العنوان 
قص��������ة الحياة عموما القائمة عل��������ى العدالة بان لكل جريمة 
عقاب��������ا يس��������تحقه الفاع��������ل لذل��������ك ن��������رى  ان العق��������اب ماصق 
للجريمة، ونجد ان االنس��������ان منذ القدم اخذ يؤسس لحياة 
القانون وبدأ اول ش��������يء  بان حدد االفعال املخالفة للقانون 
والعقاب الذي تستحقه وذلك نجده واضحا منذ الحضارات 
القديمة  حيث نجد الكثير من االفعال املحرمة والعقاب الذي 

تستحقه في مسلة حمورابي. 
  لقد اختلف الفقه الجنائي في التس��������مية التي يطلقها على 
مب��������دأ ال جريمة وال عقوب��������ة اال بنص، اذ اطلق  عليه البعض 
مبدأ الش��������رعية واآلخ��������ر أطلق عليه مب��������دأ قانونية الجرائم 
والعقوبات وذهب آخرون الى   تس��������ميته بمبدأ املش��������روعية 
ومؤدى هذا املبدأ )ان على املش��������رع ان يحدد سلفًا ما يعتبر 
من األفعال  الصادرة عن اإلنس��������ان جريم��������ة، كما يحدد لكل 
جريم��������ة عقوبتها وعلى ذلك نص قانون العقوبات  العراقي 
رقم )111( لس��������نة 1969، النافذ في امل��������ادة االولى على ان )ال 
عق��������اب على فعل او امتناع  اال بناء عل��������ى قانون ينص على 
تجريم��������ه وقت اقترافه ، وال يجوز توقيع عقوبات او تدابير 
احترازية  ل��������م ينص عليها القان��������ون( واملاحظ على موقف 
التش��������ريع العراقي من هذا املبدأ انه اطلق تس��������مية  قانونية 
الجرائ��������م والعقوبات على هذا املبدأ ، وذلك في الفصل االول 
م��������ن الباب االول الخاص  بالتش��������ريع العقابي. واس��������تعماله 
لعب��������ارة  )... اال بن��������اء على قانون ...( وذلك إق��������رار منه بمنح 
الس��������لطة  التنفيذي��������ة إص��������دار أنظم��������ة وتعليم��������ات وبيانات 

وقرارات تنطوي على تجريم بعض األفعال  واالمتناعات. 
  وم��������ن اب��������رز االعتبارات الت��������ي تدعو الى ذلك كون الس��������لطة 
التنفيذي��������ة اق��������در على وض��������ع تفاصيل األح��������كام  اإلجمالية 
ال��������واردة في القان��������ون لقربها من الجمه��������ور واحتكاكها به 
خال ممارس��������تها لوظيفتها في تنفيذ  القانون وهذا يعني 
ان وض��������ع النص العقابي قد يكون من اختصاص الس��������لطة 
التش��������ريعية أو التنفيذية  وُعد املبدأ من املبادئ الدستورية 
ف��������ي الع��������راق بع��������د ان نص عليه ف��������ي الدس��������تور مما يوجب 
احترام��������ه  م��������ن قبل الح��������كام واملحكومني كافة اس��������تنادا الى 
مبدأ س��������مو الدستور وعد مبدأ قانونيًا بتكرار النص  عليه 
في قانون العقوبات.وُعد التش��������ريع املصدر الوحيد للنص 

العقابي. 
  ان ه��������ذا املبدأ يؤم��������ن العدالة عندما يعلم الف��������رد مقدمًا انه 
يرتكب فعا من األفعال املعاقب عليها لكي  يبتعد عن ذلك، 
وان القول ان هذا املبدأ يؤدي بالتشريع إلى الجمود والعجز 
نتيجة لثب��������ات القواعد  الجنائية بس��������ببه: قول مردود ألنه 

يمك��������ن مواجهة الح��������االت الجديدة 
املتعلقة بظه��������ور جرائم  املتط��������ورة 
 جديدة لم ينص عليها املش��������رع في 
حينها بواسطة التشريع دائما عبر 
اصدار قوانني عقابية جديدة  تواجه 
تط��������ور الجريم��������ة و ان ه��������ذا املب��������دأ 
اصب��������ح دوليًا عبر الن��������ص عليه في 
للحقوق  املدنية  الدولي��������ة  االتفاقية 
والسياسية عام 1966 الصادرة عن 

االمم املتحدة. 

الجريمة والعقاب


