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بغداد / ضحى كريم ثابت    
"

قد يكون دور املرأة ش��������به مقتصر على العائلة واملنزل، 
هذا هو املفهوم الس��������ائد، لكن هن��������اك  تجربة خاضتها 
خالل الس��������نوات املاضية غيرت من مكانتها وأدخلتها 
بمعترك كان مقتصرا  على الرجال، مجال يتطلب جرأة 
في القرار وحس��������م لقضاي��������ا معقدة وتحلي��������ل قانوني 

وشرعي، أال  وهو القضاء. 
ورغم اختالف الرؤى الش��������رعية بتول��������ي املرأة ملنصب 

"قاضي��������ة" إال ان��������ه تم االتفاق على ع��������دم  وجود أي نص 
شرعي صريح يمنعها من ذلك، ما مكنها من تبوء هذا 
املنصب حسب املعايير  املهنية والكفاءة والقدرة على 

اتخاذ قرار صائب.  
مجل��������س القضاء األعلى، وبعد ع��������ام 2003 بدأ بتجربة 
إدخال النساء في سلك العمل القضائي،  فتقلدت املرأة 
مناصب عدة في اإلدعاء العام وحتى مكافحة اإلرهاب، 

وأثبتت املرأة في هذه  املحاكم جدارتها. 
عمل املرأة في مجال محاكم األسرة واألحداث والعنف 

األس��������ري، وإثب��������ات جدارته��������ا ف��������ي ه��������ذه  املحاكم جعل 
مجلس القضاء يتجه نحوه��������ا لتعزيز دورها في هذا 
ا  املجال، إضاف��������ة إلى تعزيز هذه  املحاكم وجعلها جزء
من املجتمع لحل مش��������كالته، بع��������د أن تمكنت املرأة من 

تنشيط هذا النوع  من املحاكم.    
دس��������توريا، فأن املادة ١٦ من الدستور نصت على مبدأ 
"تكاف��������ؤ الفرص حق مكفول لجمي��������ع  العراقيني وتكفل 
الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك"، وبناء على هذه 
امل��������ادة وإيمانا بدور  امل��������رأة الفاعل جاء قب��������ول املعهد 

القضائي للنس��������اء، وهو فرصة أتيحت لهن شأنها في 
ذلك شأن  الرجل. 

القاضية أريج خليل، مدع عام في اس��������تئناف الرصافة 
قال��������ت ل�"القضاء" إنه "من خالل خوض��������ي  لهذه املرحلة 
الدراس��������ية، وج��������دت ان املعه��������د القضائ��������ي ه��������و املكان 
املناس��������ب الذي يلبي طموح  امل��������رأة الناجحة ولم أملس 
أثن��������اء الدراس��������ة أي تميي��������ز ف��������ي التعام��������ل ب��������ني طالب 

وطالبات املعهد".    
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قاضيات عراقيات: نضع عواطفنا جانبا.. ونتصدى ألصعب القضايا

القاضي عبد الستار بيرقدار

اإلفتتاحية

بغداد /  سيف محمد

خضع إرهابيون أجانب، تس��������لم العراق 
معظمهم من سوريا، لتحقيقات من قبل 
القضاء العراقي فضال عن  صدور أحكام 
عقابي��������ة مختلف��������ة بح��������ق الكثي��������ر منهم 
في محاكم��������ات وفرت كاف��������ة الضمانات 
للمتهم��������ني، بحس��������ب قض��������اة  مختصني 

بمكافحة اإلرهاب. 
ات��������ه بح��������ق 810  واتخ��������ذ القض��������اء إجراء
إرهابيني أجانب من جنس��������يات مختلفة 
خالل عام ونصف الع��������ام، وأكد  القضاة 
ان جمي��������ع اإلرهابي��������ني األجان��������ب مم��������ن 
ارتكبوا عمليات إجرامية داخل األراضي 

العراقي��������ة او ملجرد  انتمائه��������م للتنظيم 
اإلرهاب��������ي س��������يحاكمون وفق��������ًا لقان��������ون 

مكافحة اإلرهاب العراقي. 
  وكش��������فت إحصائي��������ة ملجل��������س القضاء 
األعل��������ى تحصل��������ت عليها "القض��������اء" أن 
عدد اإلرهابي��������ني األجانب ومن  مختلف 
بحقه��������م  اتخ��������ذت  الذي��������ن  الجنس��������يات 
اإلجراءات القانونية بلغ 810 إرهابيني 
خالل عام 2018 والنصف  من عام 2019، 
ولفتت إلى صدور أحكام مختلفة بحق 
514 منه��������م من الذك��������ور واالناث، فيما ال 
ت��������زال قضاي��������ا   202 متهمني م��������ن الذكور 
واإلن��������اث قي��������د التحقيق فض��������ال عن 44 
متهم��������ا مازال��������وا قيد املحاكم��������ة، مؤكدة 

اإلفراج  عن 11 متهم��������ًا لم تثبت إدانتهم 
بالتهم املنسوبة لهم. 

ف��������ي  املتبع��������ة  اإلج��������راءات  وال تختل��������ف 
ع��������ن  األجان��������ب  اإلرهابي��������ني  محاكم��������ة 
إجراءات محاكم��������ة اإلرهابيني املحليني 
 س��������واء في مرحلة التحقي��������ق واملحاكمة، 
كما يقول القاضي احمد األميري رئيس 
املحكم��������ة الجنائي��������ة املركزي��������ة  املختصة 
بقضايا اإلرهاب الفتا إلى أن "جميعهم 
يحاكمون وفق قانون مكافحة اإلرهاب 

العراقي". 
إل��������ى  حدي��������ث  ف��������ي  األمي��������ري  وأض��������اف 
"القض��������اء" أن "مجل��������س القض��������اء األعلى 
أوعز بنقل محاكمات جميع  اإلرهابيني 

األجان��������ب ال��������ى العاصم��������ة بغ��������داد كون 
اغلب الس��������فارات في العاصمة وليتمكن 
ممثل��������و س��������فارات دول  اإلرهابيني ممن 
تجري محاكمتهم من حضور جلس��������ات 
املحاكمة "، مش��������يرا ال��������ى ان "هذا االجراء 
يع��������زز  الضمان��������ات للمته��������م الت��������ي نص 
عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة 

للمتهمني االجانب". 
"اغل��������ب جلس��������ات  ان  االمي��������ري  ويؤك��������د 
املحاكمات تتم بش��������كل علني وبحضور 
وس��������ائل إع��������الم محلية وعاملي��������ة  فضال 
عن ممثلني لبعض املنظمات، وتس��������مح 
املحكمة للمتهم بان يطلب توكيل محام 
من بلده واملحكمة  تس��������تجيب لذلك وقد 

تنتدب له محاميًا عندما ال يوجد محام 
يتوكل عنه". 

وع��������ن االجراءات املتبع��������ة في املحاكمات 
يق��������ول القاض��������ي "بعد أن يكم��������ل قاضي 
التحقي��������ق جم��������ع االدلة  ح��������ول  الجريمة 
املنس��������وبة للمته��������م، يحي��������ل األخير على 
محكم��������ة الجناي��������ات وتع��������رض الدعوى 
على دائ��������رة املدعي العام  ام��������ام املحكمة 
الجنائي��������ة املركزي��������ة لتدقيقه��������ا فان كان 
هناك خلل او نقص تعاد الدعوى اما اذا 
كانت مكتملة  تحال الى املحكمة لتسجل 

ويحدد موعد للمرافعة". 
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القضاء أخضع أكثر من 800 إرهابي أجنبي 
إلجراءاته خالل عام ونصف

بغداد / إيناس جبار  

تتخذ عمليات السرقة واالحتيال على املواطنني 
طرقا عديدة وأساليب مختلفة أحدثها تمت من 
قبل أف��������راد  يدعون أنهم من منظمات إنس��������انية 
وينتحلون صف��������ة أش��������خاص خليجيني إليهام 
الضحايا بأنه��������م من خارج البلد،  اذ اقدم هؤالء 

على استبدال عمالت بال قيمة بماليني الدنانير 
م��������ن مواطنني قادهم الطم��������ع إلى الوقوع في فخ 
 الس��������رقة.  ويق��������ول القاضي ف��������راس حميد عودة 
قاضي أول محكمة تحقي��������ق الكرادة إن "منطقة 
الك��������رادة واملناطق التابعة  إلى املحكمة ش��������هدت 
عملي��������ات نصب واحتي��������ال في الفت��������رة األخيرة 
بواس��������طة عصابات احدها تدع��������ي أنها منظمة 

 إنس��������انية تروم تقديم الدعم واإلغاثة للعائالت 
الفقي��������رة واملتعففة يرت��������دي اح��������د أفرادها الزي 
الخليج��������ي ويدع��������ي بأن��������ه  من حملة الجنس��������ية 
االمارتية وترافقه امرأة معرفة عن نفسها بأنها 
م��������ن املنظم��������ة يحمل��������ون معهم عم��������الت  أجنبية 
ليس��������ت ذات قيمة أو منتهية صالحية التعامل 
به��������ا ويس��������تبدلونها بالعمل��������ة العراقية تاركني 

خلفهم  الضحايا". 
ويضيف قاضي التحقيق "تم تشكيل فريق عمل 
بالتنسيق مع املصادر السرية وتم التوصل إلى 
أماكن  تواجد املتهم��������ني والتعرف عليهم والقي 
القبض عليهم واعترفوا صراحة بقيامهم بعدة 

عمليات سرقة". 
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نصابون استبدلوا عمالت بال قيمة بماليين الدنانير! 

بغداد/ عالء محمد

تعد دار القضاء في الش��������عب )ش��������مالي 
ش��������رقي العاصم��������ة( إحدى أوس��������ع دور 
القضاء في البالد نظرا  للكثافة السكانية 
الت��������ي تتميز بها مناط��������ق اختصاصها 
املكان��������ي، م��������ا يتطل��������ب تنظيم��������ا عالي��������ا 
وجهدا كبيرا  لتقديم الخدمة القضائية 

لنحو مليون ونصف املليون نسمة. 
  ويق��������ول رئيس مجم��������ع دار القضاء في 

الش��������عب القاض��������ي ضي��������اء الكنان��������ي إن 
  "نس��������بة الس��������كان كبيرة تت��������راوح  مابني 
مليون ومئتني وخمس��������ني ال��������ى مليون 
وخمسمئة نسمة بحس��������ب اإلحصائية 
الت��������ي وردتن��������ا م��������ن قب��������ل  قائممقامي��������ة 

الشعب". 
ويقصد املراجع��������ون دار القضاء النجاز 
الدعاوى واملعام��������الت الخاصة بهم في 
جميع محاكم املجم��������ع  الذي يتكون من 
والجنح  الش��������خصية  واالحوال  البداءة 

والتحقيق باالضافة الى  مكتب البحث 
 االجتماعي. 

"ع��������دد القض��������اة  وأض��������اف الكنان��������ي أن 
وصل إل��������ى 12 قاضيا، بواق��������ع 5 قضاة 
في محكمة  األحوال  الش��������خصية و4 في 
محكم��������ة التحقيق و2 قضاة في محكمة 
البداءة وق��������اض واحد  ملحكم��������ة الجنح 
وأربعة  أعضاء في جهاز االدعاء العام". 
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بغداد / زيد األعرجي

أفصحت محكمة تحقيق األحداث املركزية 
عن ارتفاع نس��������بة مش��������اركة صغار السن 
في أعمال السرقات  والتسليب والجرائم 
االخ��������رى ف��������ي العاصمة، عازي��������ة ذلك إلى 
الظروف االجتماعية التي يعيشها هؤالء 
 األحداث، واستغالل العصابات اندفاعهم 

وبنيتهم الجسدية وعدم نضجهم. 
ووجه القضاء محكم��������ة تحقيق األحداث 
املركزي��������ة املختصة بنظر قضايا اإلرهاب 
بمتابعة كاف��������ة جرائم  االحداث في جانب 
الرصافة من العاصمة، ونظر الش��������كاوى 
الت��������ي تخصه��������م م��������ن الجرائ��������م االخرى، 
لتختصر  الوقت وتحقق سرعة في حسم 
واحال��������ة الدع��������اوى للمحكم��������ة املختصة 

بع��������د أن كانت س��������ابقا محكمة واحدة في 
 جانب الكرخ تنظ��������ر كافة جرائم االحداث 
في بغداد، بحس��������ب ندى عيس��������ى قاضي 

تحقيق محكمة االحداث  املركزية. 
وقال��������ت القاضية عيس��������ى ل�"القض��������اء" ان 
"محكمة تحقيق االحداث املركزية محكمة 
تختص س��������ابقا بنظر دع��������اوى  االرهاب 
فق��������ط م��������ا اكس��������بها احترافي��������ة ومهني��������ة 
عاليتني وانعكس على واقع االحداث في 
جانب الرصافة وس��������رعة  حس��������م وإحالة 

دعاواهم". 
وأك��������دت ان "اغل��������ب حوادث الس��������رقة التي 
يقوم فيها الحدث هي حوادث آنية تنفذ 

دون تخطيط او تنظيم  مسبق". 
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دار القضاء في الشعب.. خدمة قضائية 
لمليون ونصف المليون نسمة

محكمة تحذر من استخدام األطفال 
لتنفيذ الجرائم

5 46
طبيب يقع يف الفخ بعد الكشف 
على حمتالة ادعت "حترشه بها" 

نائب رئيس استئناف نينوى: أصدرنا 560 
حكما باإلعدام يف أقل من عامني

معهد التطوير القضائي.. رافد معريف 
وتدريبي ملنتسبي القضاء والقانونيني

ُكتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد
أنسنة القانون اجلنائي

بابل / مروان الفتالوي

أك��������د رئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف بابل 
القاضي حي��������در جابر إن 84 إخبارا عن 
حاالت فس��������اد إداري ومالي  وصلت إلى 
مكت��������ب تحقي��������ق النزاهة ف��������ي املحافظة 
خالل األشهر الثالثة املاضية، الفتا إلى 
أن ه��������ذه  اإلخبارات موض��������ع اهتمام من 
قبل محققي النزاهة والقضاء، فيما دعا 
إلى ترسيخ ثقافة اإلخبار عن  الشبهات 

لدى الجمهور. 

وقال القاضي حيدر جابر إلى "القضاء" 
إن "األم��������ن والنزاه��������ة تبدأ م��������ن املواطن 
حينم��������ا  يب��������دأ  عمل��������ه  فالقض��������اء  أوال، 
يتلقى إخبارا عن خرق أمني أو ش��������بهة 
فس��������اد"، داعي��������ا "املواطنني إل��������ى االبالغ 
عن أي  ش��������بهة فس��������اد إلى القضاء الذي 
س��������يضعها موضع اهتم��������ام"، الفتا إلى 
أن "اإلخبار ع��������ن املخالفات ثقافة  يجب 
أن تترس��������خ ف��������ي وعي املجتم��������ع خدمة 

للصالح العام". 
ج��������اء ذلك عل��������ى هامش زي��������ارة أجراها 

رئيس االس��������تئناف إل��������ى مكتب تحقيق 
بابل التابع لهيئة النزاهة  برفقة قاضي 
التحقي��������ق املخت��������ص بقضاي��������ا النزاهة 

ونائب املدعي العام. 
وقال رئيس االس��������تئناف "اطلعنا على 
الهيكل التنظيمي للمكتب الذي يتكون 
م��������ن ثمان��������ي ش��������عب وتحتوي  ش��������عبة 
التحقيق والتحري على عشرين محققا، 
بينما يدير الش��������عب األخرى مجموعة 

من املوظفني". 
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بابل: 84 إخبارا عن حاالت فساد خالل ثالثة أشهر

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

hjc.idep2013@gmail.com

 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان

االتجار بالبشر

يعد االتجار بالبش��������ر من أقدم املمارس��������ات البش��������رية ذات السمعة 
السيئة واألثر البالغ على اإلنسانية التي ال  تزال قائمة إلى عصرنا 
ه��������ذا, فبعد أن كانت تقتصر على تجارة الرقيق الذين يتم بيعهم 
في س��������وق النخاس��������ة بعد  أس��������رهم في الح��������روب أو بعد بخطفهم 
م الّرق- وأصبحت  م��������ن ذويهم، تط��������ورت اآلن – بعد أن ألغي وُج��������رِّ
ذات  أبعاد وصور كثيرة، ُيمتهن فيها اإلنس��������ان )النساء واألطفال 
عل��������ى الخص��������وص(، وُيس��������تغل، وُيذل، بش��������تى أن��������واع  التصرفات 
واملمارس��������ات، وُيتعامل به كبضاعة منزوعة اإلنس��������انية، من قبل 
مجموعات إجرامية منظمة  تنشط بشكل سّري في مختلف أنحاء 
العالم، فال تقف عند حدود دولة ما بل تتعداها لتنفث س��������مومها 
وآثارها  السلبية الجسيمة فيها فظاهرة االتجار بالبشر اذن هي 
ظاه��������رة دولية ال تقتصر على دولة معين��������ة.. إنما تمتد  لتتخطى 
الح��������دود الجغرافية وتش��������مل العدي��������د من الدول م��������ع اختالف في 
أنماطه��������ا وصوره��������ا طبقًا لرؤي��������ة كل دولة  ملفهوم ه��������ذه الظاهرة 

ومدى احترامها لحقوق اإلنسان..  
االّتجار بالبش��������ر أو االتجار باألش��������خاص هو بيع وشراء البشر، 
بخاصة والنساء واألطفال ذكور وإناث، وما  يتعلق بهذا النشاط 
من أنش��������طة مكملة، بغرض االس��������تغالل من قبل املّتجر أو من قبل 
غيره. هذا االس��������تغالل  قد يشمل: السخرة، االس��������ترقاق الجنسي، 
االستغالل الجنسي بهدف الربح، الزواج باإلكراه، سلب األعضاء 
 الجس��������دية. قد يحدث االتجار بالبشر في دولة واحدة أو بني أكثر 
م��������ن دولة، وال يتضمن االتجار بالبش��������ر  بالضرورة نقل الضحية 
من مكان آلخر. ويعد االتجار بالبشر في املواثيق الدولية جريمة 
ض��������د الفرد؛  العتدائه عل��������ى حق الضحية ف��������ي االنتقال عن طريق 

اإلكراه وبسبب ما يتضمنه من استغالل يهدف للربح. 
وقد بادر املش��������رع العراقي العام 2012 إلى إصدار قانون مكافحة 
اإلتجار بالبش��������ر رقم )28( لس��������نة 2012  استجابة ملصادقة العراق 
على اتفاقية األمم املتحدة لحظر اإلتجار باألشخاص واستغالل 
بغاء اآلخرين التي  صادقت عليها الجمعية العامة لألمم املتحدة 
بالق��������رار 317 ف��������ي -2كان��������ون األول1949- واتفاقية األم��������م املتحدة 
 ملكافح��������ة الجريم��������ة عبر الوطني��������ة والبروتوكول��������ني امللحقني بها 
والتي اعتم��������دت من قبل الجمعية العامة لألم��������م  املتحدة بقرارها 
)25/55( ف��������ي 15/تش��������رين الثان��������ي 2000، وبروتوك��������ول باليرمو، 
حيث ورد في األس��������باب  املوجبة لقانون مكافحة االتجار بالبشر 
)هذا القانون ش��������رع ملكافحة جرائم االتجار بالبش��������ر والحد منها 
 ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتكبيها لكونها تشكل خطورة بالغة 

على الفرد واملجتمع، وتمثل إهانة لكرامة  اإلنسان(.  
وملكافحة هذه الجريمة نجد ضرورة تطوير التشريعات والقوانني 
ذات الصلة بمكافحة االتجار بالبشر،  ووضع عقوبات رادعة لكل 
من تثب��������ت صلته بهذه الجريمة وتحس��������ني الظ��������روف املجتمعية 
بتوفير التعليم  ومكافحة البطالة وتوفير الدعم الحكومي للفئات 
الفقيرة ، وتفعيل نظم الضمان االجتماعي ووضع برامج  تربوية 
لتعري��������ف املجتمع بجريمة االتجار بالبش��������ر والي��������ات مكافحتها, 
وتفعيل دور منظمات املجتمع املدني  في مكافحة جريمة االتجار 
بالبش��������ر، والتأكيد على الشراكة املجتمعية مع الجهات الرسمية, 
والتنسيق مع  الدول ذات الحدود املشتركة من اجل ضبط الحدود 

للنجاح في مكافحة هذه الجريمة. 

نحو خمسمئة مدان تلقوا أحكاما عقابية من حماكم عراقية

■ محكمة البياع التابعة لرئاسة استئناف الكرخ .. عدسة/ حيدر الدليمي

جرمية انتهاك 
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بغداد / زيد األعرجي

أفصح��������ت محكم��������ة تحقي��������ق األح��������داث 
املركزية عن ارتفاع نسبة مشاركة صغار 
الس��������ن في أعمال الس��������رقات  والتس��������ليب 
والجرائم االخرى ف��������ي العاصمة، عازية 
ذل��������ك إل��������ى الظ��������روف االجتماعي��������ة التي 
يعيش��������ها ه��������ؤالء  األحداث، واس��������تغالل 
العصابات اندفاعهم وبنيتهم الجسدية 

وعدم نضجهم. 
ووجه القضاء محكمة تحقيق األحداث 
املركزية املختصة بنظر قضايا اإلرهاب 
بمتابعة كافة جرائم  االحداث في جانب 
الرصافة من العاصمة، ونظر الشكاوى 
الت��������ي تخصه��������م م��������ن الجرائ��������م االخرى، 
لتختصر  الوقت وتحقق سرعة في حسم 
املختصة  للمحكم��������ة  الدع��������اوى  واحالة 
بعد أن كانت س��������ابقا محكمة واحدة في 
 جانب الكرخ تنظر كافة جرائم االحداث 
في بغداد، بحس��������ب ندى عيسى قاضي 

تحقيق محكمة االحداث  املركزية. 
ل�"القض��������اء"  وقال��������ت القاضي��������ة عيس��������ى 
ان "محكم��������ة تحقيق االح��������داث املركزية 
محكم��������ة تختص س��������ابقا بنظر دعاوى 
 االره��������اب فق��������ط م��������ا اكس��������بها احترافية 
ومهني��������ة عاليتني وانعك��������س على واقع 
ف��������ي جانب الرصافة وس��������رعة  االحداث 

 حسم وإحالة دعاواهم". 
وع��������ن ارتفاع اعداد الس��������رقات والجرائم 
بص��������ورة عامة اش��������ارت عيس��������ى الى ان 
"اس��������تتباب الوض��������ع االمني ف��������ي  البالد 
غالبا ما يؤدي الى ارتفاع نسب الجرائم 

األخ��������رى غي��������ر القتل واإلرهاب، بس��������بب 
توجه الكثير من  املستفيدين من زعزعة 
األم��������ن ال��������ى القي��������ام بجرائم اخ��������رى اقل 
خطورة بعد تضييق الخناق عليهم من 
قبل الدول��������ة  واالجهزة االمنية"، الفتة ان 
"اغلب السرقات والجرائم يكون منفذها 
او مش��������ارك فيها متهما حدثا تحت سن 
 الثامنة عشر لقلة الوعي وانتشار االمية 

والرتفاع نسب البطالة في البالد". 
وأك��������دت ان "اغلب حوادث الس��������رقة التي 
يق��������وم فيها الح��������دث هي ح��������وادث آنية 
تنفذ دون تخطيط او تنظيم مسبق،  وال 
تك��������ون ذات قيمة مادي��������ة عالية، إذ تنفذ 
بصورة س��������ريعة اما عن طريق الصدفة 

او أثناء تأديته لعمل معني". 
وعن هذه الس��������رقات حصل��������ت "القضاء" 
عل��������ى إفادة مدان حدث ج��������اء فيها: "اني 
من مواليد عام 2002 ولم افكر  بالسرقة 
اال ان الصدفة وما وقع امامي من عرض 
للمواد في احد املحال جعلني انتشلها 
دون علم البائع،  واملصادفة االخرى حني 
تعطل��������ت دراجتي )التكت��������ك( فتوقف لي 
رجل ملس��������اعدتي وقام بسحب دراجتي 
ليطلب  مني قي��������ادة دراجته التي تعمل 
وهو اقتاد دراجتي فتبادلنا وعند احد 
مفرق الطرق انقطع حبل الس��������حب ألجد 
 نفس��������ي بعيدا عن دراجتي املعطلة فهنا 
ارتأي��������ت بان اق��������وم باخ��������ذ الدراجة التي 

تعمل بدل دراجتي املعطلة". 
أما عن العصابات املنظمة التي ينتمي 
اليه��������ا الحدث، اش��������ارت عيس��������ى إلى أن 
"الكثي��������ر م��������ن الح��������وادث يك��������ون  ضم��������ن 

أف��������راد العصابة حدث ب��������ل اغلبها تكون 
الح��������وادث  ه��������ذه  وتك��������ون  بمش��������اركته، 
والسرقات منظمة ومخططا  لها مسبقا 
وتس��������تهدف اماك��������ن له��������ا م��������ردود مالي 

عال". 
وع��������ادة م��������ا تش��������رك العصاب��������ات حدثا 
في جرائمها لس��������هولة حركت��������ه وخفته 

بالنظر الى صغر س��������نه وحجمه، يقول 
 أحد املتهمني في إف��������ادة حصلت عليها 
"القض��������اء": "عصابات الس��������رقة طلبتني 
لس��������هولة عب��������وري االس��������يجة  ودخولي 
من الش��������بابيك والفتحات ليسهل لباقي 
أفراد العصابة تنفيذ العملية والدخول 

الى املكان املقصود  سرقته". 

ولك��������ون اغلبهم في س��������ن املراهقة يكون 
اندف��������اع الحدث مفرطا وس��������هل اإلقناع، 
إضافة الى االجر الذي يرتضيه  الحدث 

بسبب عدم معرفته بقيمة األموال. 
وع��������ن آلي��������ة اس��������تغالل األح��������داث وطرق 
استدراجهم أفادت القاضية عيسى بأن 
"أغلب االحداث الذين يتم  اس��������تدراجهم 

هم م��������ن الطبقة دون املتوس��������طة وفقراء 
الحال ويس��������كنون في املناطق الشعبية، 
اضاف��������ة ان اغلبه��������م  يكون��������ون تارك��������ني 
للدراسة وال يجيدون القراءة والكتابة، 

فيسهل استدراجهم وإغراؤهم باملال". 
وعن االس��������باب الرئيس��������ية الت��������ي تودي 
بالح��������دث ألخ��������ذ ه��������ذا املنح��������ى أضافت 
الس��������لبي  "التأثي��������ر  ن��������دى أن  القاضي��������ة 
 النتشار االمية في البالد وارتفاع نسب 
البطال��������ة وزي��������ادة اع��������داد املش��������ردين في 
كاف��������ة املحافظات لها التأثير  األس��������اس 
في ارتفاع نس��������ب جرائ��������م األحداث كون 
اغلب املتهمني واملدانني من قبل املحاكم 
املختص��������ة ال  يجيديون القراءة والكتابة 
وال يعملون ول��������م يخضعوا ألي دورات 
او تدريب من قبل وزارة العمل الشؤون 
 االجتماعية"، الفتة ال��������ى "انعدام دورات 
محو االمي��������ة ودورات التدري��������ب املهني 
التي كانت تس��������تهدف هذه الفئة  املهمة 
من املجتمع ملا لها من دور هام في تقليل 
وتحجيم توجه الشباب واالحداث نحو 

االعمال  االجرامية". 
وزارة  بدع��������وة  عيس��������ى  واختتم��������ت 
إل��������ى  االجتماعي��������ة  والش��������ؤون  العم��������ل 
مح��������و  دورات  بموض��������وع  "االهتم��������ام 
االمي��������ة  والتدريبية، اضافة الى ضرورة 
والبرام��������ج  الترب��������وي  البن��������اء  تفعي��������ل 
الوقائي��������ة للمش��������ردين من خ��������الل منح 
دور  احتوائهم االهتمام الكافي والدعم 
املادي اسوة بدور االيتام لدورها الهام 
في ارشاد فئة مهمة واساسية من  فئات 

املجتمع". 

ويقول القاضي فراس حميد عودة 
قاضي أول محكمة تحقيق الكرادة 
واملناط��������ق  الك��������رادة  "منطق��������ة  إن 
ش��������هدت  املحكم��������ة  التابع��������ة  إل��������ى 
عمليات نصب واحتيال في الفترة 
األخيرة بواسطة عصابات احدها 
تدعي أنها منظمة  إنس��������انية تروم 

تقديم الدع��������م واإلغاث��������ة للعائالت 
الفقي��������رة واملتعفف��������ة يرت��������دي اح��������د 
الخليج��������ي ويدعي  ال��������زي  أفرادها 
بأنه  من حملة الجنسية االمارتية 
وترافق��������ه امرأة معرفة عن نفس��������ها 
بأنها من املنظم��������ة يحملون معهم 
عم��������الت  أجنبية ليس��������ت ذات قيمة 

أو منتهية صالحي��������ة التعامل بها 
ويس��������تبدلونها بالعمل��������ة العراقية 

تاركني خلفهم  الضحايا". 
ويضي��������ف قاض��������ي التحقي��������ق "ت��������م 
تش��������كيل فريق عمل بالتنسيق مع 
املصادر الس��������رية وتم التوصل إلى 
أماك��������ن  تواجد املتهم��������ني والتعرف 

عليه��������م  القب��������ض  والق��������ي  عليه��������م 
واعترفوا صراح��������ة بقيامهم بعدة 
أن  عملي��������ات س��������رقة"، الفت��������ا  إل��������ى 
"التكييف القانون��������ي لهذه الجرائم 
حس��������ب القانون العراقي هو املادة 
444/ ق .ع والتي بموجبها تحيلهم 
 محكم��������ة التحقي��������ق إل��������ى املحاك��������م 

االختص��������اص  حس��������ب  املختص��������ة 
املكاني والزماني". 

وتاب��������ع أن "مناط��������ق الك��������رادة وم��������ا 
م��������ن  الكثي��������ر  تش��������هد  يحيطه��������ا 
السرقات بطرق وأساليب متنوعة 
س��������كاني  تض��������ج  بتن��������وع  كونه��������ا 
ومركز تجاري يح��������وي الكثير من 

ومراكز  واألس��������واق  املستش��������فيات 
الع��������الج والتجميل وم��������ع ذلك  فان 
نوع هذه الس��������رقات ال تش��������مل فقط 
منطقة الك��������رادة، بل مناطق عديدة 
م��������ن بغ��������داد وان م��������ا ع��������رض على 
ه��������ذه  املحكم��������ة هو في م��������ا يخص 

اختصاصها املكاني". 
ه��������م  الضحاي��������ا  "اغل��������ب  ان  وأك��������د 
من يس��������ري الطم��������ع في نفوس��������هم 
ويقوده��������م أن يكون��������وا عرضة ملثل 

هكذا أشخاص"  
   وتكش��������ف األوراق التحقيقي��������ة عن 
ش��������كاوى ض��������د عصاب��������ة مارس��������ت 
عملي��������ات النصب عل��������ى املواطنني 
زوج��������ني  قضي��������ة  ادع��������اء  منه��������ا 
تعرضهم��������ا إلى حادث س��������رقة من 
قبل شخص يرتدي الزي الخليجي 
يدعي بأنه إماراتي  الجنسية ومعه 

امرأة تقوم بجمع التبرعات. 
االوراق  ب�����ح�����س�����ب  ال������ع������ص������اب������ة 
ال���ت���ي ح��ص��ل��ت عليها  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة 
"ال�������ق�������ض�������اء" اص�����ط�����ح�����ب�����ت زوج�������ة 
م��ن��زل��ه��ا  وأعطتهم  إل����ى  امل��ش��ت��ك��ي 
إلى  إض���اف���ة  دوالر  أل����ف   45 م��ب��ل��غ 
بعدها  ع����راق����ي  دي����ن����ار  م����الي����ني   5
وتركوها  بسيارتهم  اصطحبوها 
املسرح  ق����رب  ال����ك����رادة  ف���ي  منطقة 
ال��وط��ن��ي م��س��ت��ب��دل��ني ه���ذه األموال 

بعملة أجنبية من دون قيمة. 
  وف��������ي حادث��������ة مماثلة ف��������ي منطقة 
التق��������ت  الجدي��������دة  بغ��������داد  س��������وق 
النس��������اء  بإح��������دى  العصاب��������ة 
واخبروها نيتهم القيام  باستبدال 
عمل��������ة وإعطاء فائ��������ض العملة إلى 
العائالت الفقيرة واملتعففة وجرى 
اس��������تبدال مبلغ مالي ق��������دره ثالثة 
 مالي��������ني دينار عراق��������ي، وبالكيفية 
نفسها جرى اس��������تبدال مبلغ مالي 
مق��������داره مليون ونصف املليون مع 

ضحي��������ة  أخرى في منطقة س��������احة 
ميسلون". 

وتشير اإلفادات إلى قيامهم بأكثر 
م��������ن خم��������س عملي��������ات بالطريق��������ة 
نفس��������ها ، وتنوعت املبالغ املجباة 
م��������ن عملي��������ة  النص��������ب ه��������ذه مابني 
30 50- إل��������ف دوالر ومبالغ عش��������رة 
مالي��������ني – مائ��������ة وخمس��������ون أل��������ف 
دينار عراقي ت��������وزع  حصص فيما 

بني إفراد العصابة. 
أح��������د املتهم��������ني ق��������ال عن��������د تدوين 
أفادت��������ه ان "ش��������قيقه املتهم الرئيس 
ف��������ي العصاب��������ة اتص��������ل ب��������ه وجرى 
االجتم��������اع في  منطق��������ة الكرادة مع 
املتهم��������ني اآلخري��������ن وت��������م توزي��������ع 
يق��������وم  إذ  األف��������راد  عل��������ى  األدوار 
الش��������قيق باالدع��������اء انه الش��������خص 
 الخليجي ومتهمة بصحبته تدعي 
أنه��������ا صاحبة املنظمة اإلنس��������انية 
ومتهم��������ان آخرين جميعا يقومون 
وكان  والس��������رقة  بعمليات  النصب 
العمل املناط به ه��������و املراقبة أثناء 
عمليات الس��������رقة خشية تعرضهم 

العتداءات". 
ويس��������تذكر املتهم بعض العمليات 
منها "عملي��������ة في منطق��������ة الكرادة 
تحدث��������وا خاللها إلى ام��������رأة وهي 
وأقنعوه��������ا  إح��������دى   )املش��������تكيات( 
بالذه��������اب إلى داره��������ا وجلب مبلغ 
من املال يجهل ق��������دره وبعد إكمال 
عملي��������ة الس��������رقة تم  تقاس��������م املبلغ 
كحص��������ص كان نصيبه منها )مئة 
وخمس��������ون ألف دينار عراقي، وفي 
عملي��������ة أخرى م��������ع ضحي��������ة  ثانية 
في س��������وق بغ��������داد الجدي��������دة أيضا 
تم إقناعه��������ا بالكيفي��������ة ذاتها وتم 
سرقتها بملغ أربعة ماليني دينار 
عراقي  وكان نصيبه منها ثالثمائة 

وخمسون الف دينار عراقي". 

محكمة األحداث تحذر من استخدام العصابات لألطفال في تنفيذ الجرائم

تحقيق الكرادة: نصابون استبدلوا عمالت بال قيمة بماليين الدنانير من المواطنين
الطمع يقود الضحايا إىل الوقوع يف شرك احملتالني

جريمة انتهاك حرمة الموتى  

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

آث��������ار مقطع نش��������ر مؤخ��������را من خالل مواق��������ع التواص��������ل االجتماعي ألحد 
األش��������خاص وهو  يلتقط صورة لجثة ميت  االستنكار واإلدانة من الناس 
ألنه ينتهك حرمة امليت و إن املش��������رع قد أراد إن يحفظ حرمة امليت وعدم 
 اهانته بعد وفاته وقد أحاط ذلك  بسياج من الحماية القانونية بنصوص 

وردت في قانون العقوبات وبعض  القوانني  الخاصة. 
  وإن جريم��������ة انته��������اك حرمة امليت م��������ن الجرائ��������م االجتماعية املنصوص 
عليه��������ا  في قانون العقوب��������ات العراقي  رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل حيث 
نص��������ت امل��������ادة   )374( على ان ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س��������نتني 
 وبغرام��������ة أو بإح��������دى هاتني  العقوبتني م��������ن انتهك عم��������دا حرمة جثة أو 
ا منها أو رفات أدمية وحس��������ر عنها  الكف��������ن  و اذا وقع الفعل انتقاما  ج��������زء
من امليت أو تش��������هيرا به فتكون العقوبة الحب��������س مدة ال تزيد على  ثالث 
سنوات   ( كما نصت املادة )373( منه على ان يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 
على  س��������نتني وبغرام��������ة ال تزيد على مائتي  إلف دين��������ار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني من انتهك أو  دنس حرمة قبر أو مقبرة أو نصب مليت أو شوه 
عمدا  ش��������يئا من ذلك.    وإن اإلنسان  بعد وفاته يصبح جسدا بال روح فإذا 
كان يستطيع رد االعتداء الحاصل عليه في حياته  فال  يستطيع ذلك بعد 

وفاته وإن جريمة انتهاك حرمة املوتى من الجرائم املهمة  لكونها تخالف 
الش��������رع والقانون  حيث أكدت الشرائع الس��������ماوية على ضرورة حمايتها 
من  االعتداء فهي مس��������اكن خصصت لهم لكي يرقدوا  بها بس��������الم ولذلك 
حرص املشرع  حمايتها ولم يجز القانون فتح القبر إال بأمر القاضي في 

حالة االشتباه  بحادث جنائي. 
   وإن املشرع العراقي أراد أن يحفظ للميت حرمته وعدم إهانته بعد وفاته 
ولذلك نظم  املش��������رع العراقي ذلك  في العديد من التشريعات ومنها قانون 
العقوبات العراقي رقم   111 لس��������نة 1969 وقانون حماية املقابر  الجماعية 

رقم )5( لسنة 2006 ونظام  املقابر رقم )18( لسنة 1935. 
  إن املش��������رع العراقي قد راعى وج��������وب احترام حرمة  املوتى من خالل عدم 
املس��������اس بجثته أو قبره أو  النصب املقامة له وهي جنحة  معاقب عليها 
بالحب��������س وان االعتداء عل��������ى حرمة الجثة يتمثل بانته��������اك حرمة  الجثة 
 كتصوي��������ر الجثة وعرضها من خالل مواقع التواصل االجتماعي ونش��������ر 
صور تلك الجثة  وحس��������ر الكف��������ن  عنها أو االعتداء عل��������ى القبر بالتهديم. 
وقد عرف املشرع العراقي املقبرة  في نظام املقابر العراقي رقم   )18( لسنة 
1935 بأنه��������ا األرض املخصصة لدفن  املوت��������ى كما عرف املقبرة الجماعية 

في قان��������ون املقابر  الجماعية رقم )5( لس��������نة 2006  بأنها األرض أو املكان 
الذي يضم رفات اكثر من ش��������هيد تم دفنه��������م أو إخفائهم  على نحو  ثابت 
دون إتباع األحكام الشرعية والقيم اإلنسانية الواجب مراعاتها عند دفن 
املوت��������ى  و بطريقة  يقصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية ونجد 
إن العقوبة التي وضعها  املشرع العراقي لهذه الجرائم  املتعلقة بانتهاك 
حرمة املوتى واملقابر عقوبة بسيطة و ال تتناسب مع خطورة هذه الجريمة 
ونقترح تش��������ديد  العقوبة فيما يتعلق باملادة 374  السيما اذا القصد من 
انته��������ك حرمة امليت هو بث الخوف والفزع من قبل  التنظيمات  اإلرهابية 
اذا ارتكبت الجريمة لس��������بب طائفي وتوحيد التش��������ريعات الخاصة التي 
تنظ��������م  املقابر  ومنها نظ��������ام املقابر رقم )18( لس��������نة 1935 وقانون املقابر 
الجماعية والتش��������ديد  فيما يتعلق بإعمال السحر  والشعوذة والتي أدت 
إلى انتشار الهدم والتدنيس للمقابر ،  إن حماية جثة امليت وقبر اإلنسان 
بعد وفاته  يمثل قيمة قانونية وحق من حقوق  اإلنسان األخرى فلم تعد 
النصوص القانونية التي وضعها املشرع  العراقي كافية لردع  الجناة لذا 
توجب تدخل املش��������رع العراقي ليتخذ اإلجراءات التي يضمن من خاللها 

 ردع  هذه الظاهرة. 

■ محكمة الكرادة تستقبل الكثير من دعاوى النصب واالحتيال

■ محكمة األحداث كشفت عن ارتفاع نسبة مشاركة األطفال في الجرائم.. عدسة/ محمد سامي

بغداد / إيناس جبار  

تتخذ عمليات السرقة 
واالحتيال على املواطنني 

طرقا عديدة وأساليب 
مختلفة أحدثها تمت 
من قبل أفراد  يدعون 

أنهم من منظمات 
إنسانية وينتحلون 

صفة أشخاص خليجيني 
إليهام الضحايا بأنهم 
من خارج البلد،  اذ اقدم 

هؤالء على استبدال 
عمالت بال قيمة بماليني 

الدنانير من مواطنني 
قادهم الطمع إلى الوقوع 

في فخ  السرقة. 
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ريادة تاريخية للعراق يف تقليد النساء مهمة القضاء

قاضيات عراقيات: نضع عواطفنا جانبا.. ونتصدى ألصعب القضايا
بغداد / ضحى كريم ثابت    

قد يكون دور املرأة ش��������به مقتصر على العائلة واملنزل، 
ه��������ذا هو املفهوم الس��������ائد، لكن هن��������اك  تجربة خاضتها 
خالل الس��������نوات املاضية غيرت من مكانتها وأدخلتها 
بمعترك كان مقتصرا  على الرجال، مجال يتطلب جرأة 
ف��������ي القرار وحس��������م لقضاي��������ا معقدة وتحلي��������ل قانوني 

وشرعي، أال  وهو القضاء. 
ورغ��������م اختالف الرؤى الش��������رعية بتولي امل��������رأة ملنصب 
"قاضي��������ة" إال انه ت��������م االتفاق على ع��������دم  وجود أي نص 
شرعي صريح يمنعها من ذلك، ما مكنها من تبوء هذا 
املنصب حس��������ب املعايير  املهنية والكفاءة والقدرة على 

اتخاذ قرار صائب.  
مجلس القض��������اء األعلى، وبعد ع��������ام 2003 بدأ بتجربة 
إدخال النس��������اء في سلك العمل القضائي،  فتقلدت املرأة 
مناصب عدة في اإلدعاء العام وحتى مكافحة اإلرهاب، 

وأثبتت املرأة في هذه  املحاكم جدارتها. 
عمل املرأة في مجال محاكم األس��������رة واألحداث والعنف 
األس��������ري، وإثب��������ات جدارته��������ا في ه��������ذه  املحاك��������م جعل 
مجل��������س القضاء يتجه نحوها لتعزي��������ز دورها في هذا 
ا  املجال، إضافة إلى تعزيز ه��������ذه  املحاكم وجعلها جزء
م��������ن املجتمع لحل مش��������كالته، بع��������د أن تمكنت املرأة من 

تنشيط هذا النوع  من املحاكم.    
دستوريا، فأن املادة ١٦ من الدستور نصت على مبدأ 
"تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع  العراقيني وتكفل 

الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك"، وبناء على هذه 
املادة وإيمانا بدور  املرأة الفاعل جاء قبول املعهد 

القضائي للنساء، وهو فرصة أتيحت لهن شأنها في 

ذلك شأن  الرجل
القاضية اريج خليل، مدع عام في اس��������تئناف الرصافة 
قال��������ت ل�"القض��������اء" إنه "من خالل خوض��������ي  لهذه املرحلة 
الدراسية، وجدت ان املعهد القضائي هو املكان املناسب 
الذي يلبي طموح  املرأة الناجحة ولم أملس أثناء الدراسة 

أي تمييز في التعامل بني طالب وطالبات املعهد".    

العاطفة واألنوثة  
وع��������ن األنوث��������ة والعاطف��������ة وكيفي��������ة تحك��������م املرأة 
القاضي��������ة به��������ا، بينت خليل أن "العواطف ليس��������ت 
حكرا  على النساء فقط، فمن املؤكد ان هناك العديد 
من الرجال تتول��������د لديهم عاطفة أيضا إزاء بعض 
 القضايا املطروحة أمامهم، وان التحكم بالعاطفة 
هن��������ا بالنس��������بة للقاضي ب��������كال الجنس��������ني يتعلق 
بمدى  مهنيت��������ه في أداء عمل��������ه، وان الحكم العادل 
قد يكون ملبيا للعاطف��������ة أيضًا، ألن هناك العديد 
من  القضايا تحتاج إلى اإلنس��������انية وتطبيق روح 
القان��������ون بش��������كل ال يتعارض م��������ع مهنية القاضي 

 ونزاهته". 
وتصدت امل��������رأة القاضية خ��������الل عملها في الوقت 
الراه��������ن الى قضاي��������ا مهمة، وخاصة ف��������ي محاكم 
 البداءة املتخصصة بالقضايا التجارية ومحاكم 
األح��������داث، وخالل عمله��������ا في ه��������ذه املحاكم مرت 
 عليها جميع أنواع القضايا، فكل قاضية تمارس 
عمله��������ا املخصص له��������ا بغض النظر ع��������ن طبيعة 
 القضايا املعروضة عليها، وتقوم بدورها بإصدار 

أحكام مسببة مبنية على تحليل سليم للقانون. 

الشرع واالجتماع
مس��������ألة موقف الدين من قضاء امل��������رأة مهمة جدا، وبما 
ان��������ه لم يرد نص قطعي الثبوت في تولي  املرأة للقضاء، 
لذل��������ك يبقى األم��������ر مت��������روكا لظ��������روف كل مجتمع وكل 

عصر. 
أم��������ا علم النف��������س واالجتم��������اع، فيعتم��������د العاملون فيه 
على تحليل الدور االجتماعي للمرأة، وإتباع   أس��������اليب 
التحلي��������ل النفس��������ي ال��������ذي يرتب��������ط بكاف��������ة التصرفات 
واالنفعاالت الخاصة بالنس��������اء عند التعامل  مع موقف 
م��������ا، ويرى هذا األس��������لوب في التحليل أن امل��������رأة تتعلم 
كيفي��������ة التص��������رف والتفاع��������ل م��������ع  األح��������داث باالعتماد 
على الخبرات املكتس��������بة من العائلة واملدرس��������ة والعمل 

واملحيط االجتماعي. 
كما أن هذا األسلوب يرى أن املرأة هي إنسان ال يختلف 
عن الرجل فكريًا أو نفسيًا، بل هي  بإمكانها التأقلم مع 
الظروف املحيطة بها وتحمل املس��������ؤولية االجتماعية 
ف��������ي غي��������اب دور الرجل،  عن طريق اكتش��������اف الوس��������ائل 
املناسبة للسيطرة على كافة األمور التي تتعامل معها 

سواًء بشكل  مباشر ام غير مباشر.     

تاريخيا...  
ان هناك العديد من التجارب التي  تزخر بها املحاكم 
ح��������ول املرأة القاضية وجلها من القضايا املهمة التي 
كان له��������ا دور كبير في  انجاح مهم��������ة املرأة في تولي 

هذه الوظيفة.   
واليوم، فان النس��������اء الالئي يجدن انفسهن مؤهالت 
لهذا الطموح يتقدمن س��������نويا لالشتراك في  امتحان 

الكف��������اءة التحريري للقبول في املعهد القضائي، وان 
نسبة املشاركة كبيرة، إال ان اجتياز  االمتحان مرتبط 
بخطة املجلس االستراتيجية في هذا الجانب ونيته 
في اختيار العناصر الكفوءة  حصرا، بالش��������كل الذي 
جعل القبول في ه��������ذا املجال يقتصر على من يمتلك 
كف��������اءة قانوني��������ة ممتازة  بالنس��������بة لكال الجنس��������ني، 
فضال ع��������ن املؤهالت األخرى التي تتعلق بالس��������لوك 

والسمعة والنزاهة  والخدمة القضائية. 
الخوف من ممارس��������ة القضاء، وه��������و من األمور التي 
تتوج��������س لدى بع��������ض النس��������اء، هذا األمر،  بحس��������ب 
القاضي��������ة اري��������ج خلي��������ل "يوجد ل��������دى الرج��������ل ايضا 
ف��������ي تصدي��������ه الي قضي��������ة مهمة تعرض علي��������ه،  لذلك 
ان الخ��������وف ال��������ذي قد يك��������ون لدى امل��������رأة بحكم حبها 
وعاطفته��������ا تجاه م��������ن تحبهم من عائلته��������ا ال  يقف 
عائق��������ا امام مهمتها في القض��������اء، وقد اثبتت العديد 
م��������ن التجارب الناجحة ذلك، حي��������ث تولت  العديد من 
النس��������اء في فترة م��������ا بعد عام ٢٠٠٣ مه��������ام قاضيات 
التي كانت من اخط��������ر املراحل التي  واجهت القائمني 

على تحقيق العدالة". 
وتابعت خليل في حديثها إلى "القضاء": "اجد ان من 
اهم س��������بل انجاح مهمة املرأة هو ضرورة  مشاركتها 
ف��������ي جميع مج��������االت القض��������اء، وفي أعل��������ى املناصب 
القضائية على قدم املس��������اواة مع  القضاة من الرجال 
م��������ع ضمان تكاف��������ؤ الف��������رص للجنس��������ني انطالقًا من 
مبدأي الكفاءة واملساواة دون  تمييز، وكذلك مشاركة 
مجل��������س القض��������اء في اس��������تحداث تش��������ريعات تراعي 
االعتبارات العائلية  للقضاة نس��������اًء ورجااًل، باعتبار 

أن األسرة هدف ومسؤولية كل من الرجل واملرأة". 

قاضي��������ة اخرى، وهي أنوار حس��������ني، وجدت ان "هناك 
رغب��������ة كبي��������رة واقباال ش��������ديدين من قبل النس��������اء  من 
خريجات القان��������ون والحقوقيات للدخول في س��������لك 
القضاء، الس��������يما وان املرأة اثبت��������ت كفاءتها  في هذا 

املجال".  
وتابعت حس��������ني "ال يوجد خوف من ممارسة هذه 
املهنة"، متس��������ائلة "ملاذا الخوف اذا كانت  القاضية 
متمكن��������ة ف��������ي عمله��������ا ولديه��������ا امكاني��������ة قانونية 

تؤهلها للمهنة؟". 
وح��������ول نجاح امل��������رأة العراقية في مجل��������س النواب 
والحكوم��������ة، مقارنة بعملها ف��������ي القضاء، قالت إن 
  "املؤشر على ذلك هي القرارات التي تصدرها املرأة 
القاضي��������ة والتي يت��������م تصديقها م��������ن قبل  محكمة 
التميي��������ز االتحادية، وكذل��������ك اآلراء القانونية التي 
يتم إبداؤها من قبل املدعيات العامات  في القرارات 
التي تصدر من محاك��������م الجنايات كافة والتي يتم 

األخذ بها من قبل محكمة التمييز  االتحادية". 
ولفت��������ت إلى أن��������ه "لدينا قاضيات عمل��������ن في مجال 
االح��������وال الش��������خصية واخريات في مج��������ال محاكم 
 الب��������داءة والجن��������ح وكذل��������ك الجناي��������ات، ومنهن من 
تتولى منصب املدعي العام امام محاكم الجنايات 

 وقد اثبنت كفاءتهن في هذا املجال".   
وحول الف��������رق بني املرأة القاضية والرجل القاضي، 
بين��������ت "عندما يقوم القاضي باصدار قراره  س��������واء 
كان ذك��������را او انث��������ى، يتج��������رد م��������ن كاف��������ة مش��������اعره 
وعواطفه ويضع نصب عينيه ما تحصل لديه  من 
األدلة في القضية الت��������ي ينظرها لكي يكون حكما 

عادال". 

نحو خمسمئة مدان تلقوا أحكاما عقابية من حماكم عراقية

 احملاكمات جرت بتوفر كافة الضمانات للمتهمني وبحضور ممثلي سفارات بلدانهم

القضاء أخضع أكثر من 800 إرهابي أجنبي إلجراءاته خالل عام ونصف

 وكش��������فت إحصائية ملجلس القضاء 
"القضاء"  عليه��������ا  األعلى تحصل��������ت 
أن ع��������دد اإلرهابي��������ني األجانب ومن 
 مختل��������ف الجنس��������يات الذين اتخذت 
بلغ  القانونية  اإلج��������راءات  بحقه��������م 
 2018 ع��������ام  خ��������الل  إرهابي��������ني   810
والنص��������ف  من عام 2019، ولفتت إلى 
ص��������دور أح��������كام مختلف��������ة بحق 514 
منهم م��������ن الذكور واالن��������اث، فيما ال 
تزال قضايا   202 متهمني من الذكور 
واإلن��������اث قيد التحقيق فضال عن 44 
متهما مازالوا قيد املحاكمة، مؤكدة 
اإلف��������راج  ع��������ن 11 متهم��������ًا ل��������م تثبت 

إدانتهم بالتهم املنسوبة لهم. 
املتبع��������ة  اإلج��������راءات  تختل��������ف  وال 
ف��������ي محاكم��������ة اإلرهابي��������ني األجانب 
عن إج��������راءات محاكم��������ة اإلرهابيني 
املحليني  س��������واء في مرحلة التحقيق 
واملحاكمة، كما يقول القاضي احمد 
األمي��������ري رئيس املحكم��������ة الجنائية 
املركزي��������ة  املختصة بقضايا اإلرهاب 
الفتا إل��������ى أن "جميعه��������م يحاكمون 
اإلره��������اب  مكافح��������ة  قان��������ون  وف��������ق 

العراقي". 
وأض��������اف األمي��������ري في حدي��������ث إلى 
القض��������اء  "مجل��������س  أن  "القض��������اء" 

األعلى أوعز بنقل محاكمات جميع 
العاصمة  ال��������ى  األجانب   اإلرهابيني 
بغ��������داد ك��������ون اغل��������ب الس��������فارات في 
العاصمة وليتمكن ممثلو س��������فارات 
تج��������ري  مم��������ن  دول  اإلرهابي��������ني 
محاكمته��������م م��������ن حضور جلس��������ات 
املحاكم��������ة "، مش��������يرا ال��������ى ان "ه��������ذا 
االج��������راء يع��������زز  الضمان��������ات للمتهم 
التي نص عليه��������ا القانون ما يحقق 
محاكمة عادلة للمتهمني االجانب". 

ويؤك��������د االميري ان "اغلب جلس��������ات 
علن��������ي  بش��������كل  تت��������م  املحاكم��������ات 
وبحض��������ور وس��������ائل إع��������الم محلية 

وعاملي��������ة  وفضال عن ممثلني لبعض 
املنظمات، وتس��������مح املحكمة للمتهم 
ب��������ان يطل��������ب توكيل محام م��������ن بلده 
وق��������د  لذل��������ك  واملحكم��������ة  تس��������تجيب 
تنت��������دب له محامي��������ًا عندما ال يوجد 

محام يتوكل عنه". 
وعن االجراءات املتبعة في املحاكمات 
يقول القاضي "بعد أن يكمل قاضي 
التحقيق جمع االدلة  حول  الجريمة 
املنس��������وبة للمته��������م، يحي��������ل األخير 
عل��������ى محكم��������ة الجناي��������ات وتعرض 
الدعوى على دائرة املدعي العام  امام 
املحكمة الجنائية املركزية لتدقيقها 

ف��������ان كان هناك خل��������ل او نقص تعاد 
الدعوى ام��������ا اذا كانت مكتملة  تحال 
الى املحكمة لتس��������جل ويحدد موعد 

للمرافعة". 
وأكمل االميري "ثم تباش��������ر املحكمة 
إج��������راءات محاكمة املتهم وبجلس��������ة 
علنية وبحضور ممثل عن س��������فارة 
 دولته وحضور وسائل اعالم محلية 
وعاملي��������ة وبعض املنظم��������ات وكذلك 
املواطنني"، منوها ال��������ى أن   "املحكمة 
االدل��������ة ومواجهة  تق��������وم بمناقش��������ة 
املته��������م بها واالس��������تماع ال��������ى اقواله 
ويحق له الدفاع عن نفسه وبعد ذلك 
 تس��������تمع الى مطالع��������ة االدعاء العام 
والى املحامي وكيل املتهم وبعد ذلك 
توج��������ه التهمة له بع��������د ثبوت إدانته 
 ليصدر قرار الحكم بعد ذلك بحقه". 

ويوضح رئيس املحكم��������ة الجنائية 
املركزي��������ة أن "املحكم��������ة تس��������عى إلى 
تحقيق العدالة من خالل اإلجراءات 
 املتبع��������ة وتوفر الضمان��������ات للمتهم 
ف��������ان جلس��������ات املحاكم��������ات  وله��������ذا 

تتطلب وقتًا طوياًل". 
ويستش��������هد القاضي احمد بحادثة، 
جلس��������ات  إح��������دى  "أثن��������اء  فيق��������ول 
الروس  اإلرهابيني  املحاكمات ألحد 
وبعد ان  طالت جلس��������ة املحاكمة فان 
ممثل الس��������فارة الروس��������ية اس��������تأذن 
من��������ي للخ��������روج الن الجلس��������ة كانت 
ق��������د طالت كثيرا إال  إن��������ي طلبت منه 

االنتظار لحني صدور الحكم". 
وينوه الى ان "الوقت الذي تستغرقه 
املحاكم��������ة يختلف من قضية ألخرى 
لإلره��������اب  باالنتم��������اء  فاملتهم��������ون 
فق��������ط  قضاياه��������م ال تس��������تغرق وقتا 
القضايا  تس��������تغرقه  كالت��������ي  طوياًل 
التي يك��������ون فيها املتهمون مرتكبني 
كالقتل والخطف  لعمليات  اجرامية 

والتفجير.. الخ". 
ان  االمي��������ري  القاض��������ي  ويؤك��������د 
ارتكبوا  ممن  االجان��������ب  "اإلرهابيني 

عملي��������ات اجرامية داخ��������ل العراق او 
ملج��������رد  انتمائه��������م لتنظي��������م داع��������ش 
االرهاب��������ي فإنه��������م يحاكم��������ون وفقًا 
الح��������كام قان��������ون مكافح��������ة االرهاب 

العراقي". 
وب��������ني ان "القانون ال يف��������رق بني من 
كان له دور بس��������يط ودور رئيس في 
ارتكاب األعم��������ال االجرامية فتنظيم 
 داع��������ش هو منظم��������ة إجرامية فكرية 
لذل��������ك هناك أن��������اس دوره��������م تجنيد 
التواص��������ل  مواق��������ع  عب��������ر  املقاتل��������ني 
وأناس  عملوا ف��������ي الطبابة وغيرهم 
ممن قدم الدع��������م"، مضيفا "لوال هذا 
الدعم واملس��������اهمة م��������ن قبل الجميع 
 حس��������ب 

ٌ
واألدوار  الت��������ي يؤديه��������ا، كل

عمله مل��������ا تمكن التنظي��������م من تنفيذ 
واالس��������تمرار  االجرامي��������ة  عمليات��������ه 

بالقتال". 
"اغل��������ب  ويكش��������ف االمي��������ري ع��������ن أن 
االرهابيني األجانب وتحديدًا االناث 
يعترف��������ن أمام املحكم��������ة بأنهن تركن 
 بلدانه��������ن وانتقل��������ن لنص��������رة تنظيم 

الدولة اإلسالمية". 
من جانبه، يقول القاضي علي حسني 
جفات، قاض��������ي أول محكمة تحقيق 
الكرخ املختصة بقضايا االرهاب  إنه 
"بعد عام 2014 وعندما أعلن التنظيم 
اإلرهابي دولت��������ه املزعومة بدأ بنداء 
املقاتل��������ني املهاجري��������ن الع��������رب  وم��������ن 
بلدان أخرى كأوربا وامريكا وشرق 
اسيا حتى أصبح عدد امللتحقني في 

صفوف التنظيم في تزايد  كبير". 
ويضي��������ف جف��������ات ف��������ي مقابل��������ة مع 
"القض��������اء" أن "الكثي��������ر م��������ن املقاتلني 
انتقل��������وا للع��������راق وبايع��������وا التنظيم 
داخل��������ه فضال  عن قيامه��������م بعمليات 

إجرامية واشتراكهم في املعارك". 
التنظي��������م  "أف��������راد  أن  إل��������ى  ولف��������ت    
األجانب الذين الق��������ي القبض عليهم 
داخ��������ل األراضي العراقية فضال عّمن 
ارتكب��������وا  عملي��������ات او س��������اهموا بها 

وتمكنوا من اله��������رب الى دول أخرى 
فان محاكماتهم ستكون أمام املحاكم 
العراقية  وفقا للقانون العراقي، فلو 
فرضنا أن اح��������د اإلرهابيني األجانب 
املقيمني في سوريا طلب من مقاتليه 
تنف��������ذ  عملي��������ة ف��������ي الع��������راق وج��������رى 
تنفيذه��������ا فان��������ه س��������يكون مطلوب��������ا 

للقضاء العراقي وسيحاكم أمامه". 
أما ع��������ن اإلج��������راءات التحقيقية أفاد 
القاضي جفات ب��������أن "اغلب املتهمني 
يتم القبض عليهم في ارض املعركة 
بإش��������راف  التحقي��������ق  يك��������ون   لذل��������ك 
املحكم��������ة ويجري اس��������تجواب املتهم 
وان املحكم��������ة ال تعتم��������د عل��������ى أقوال 
املتهم  فقط بل تعمل على جمع األدلة 

وتقارير األجهزة األمنية املختلفة". 
تطل��������ب  "املحكم��������ة  أن  واس��������تطرد 
م��������ن األجه��������زة األمني��������ة الت��������ي عم��������ل 
بتزويدها  قواطعه��������ا  املتهم ضم��������ن 
باملعلومات  املتوف��������رة بحقه وتعمل 
األدل��������ة  تمحي��������ص  عل��������ى  املحكم��������ة 
والتقاري��������ر وتس��������تجوب املتهم على 
ض��������وء ذل��������ك بحض��������ور  محامي��������ه او 

تنتدب له محاميا". 
ويؤك��������د القاضي املخت��������ص بقضايا 
وثائ��������ق  عل��������ى  "العث��������ور  اإلره��������اب 
اس��������ماء  وس��������جالت وقوائ��������م تض��������م 
املقاتلني  وإص��������دارات إعالمية خالل 
تنفيذهم املع��������ارك تعتمدها املحكمة 
ف��������ي تحقيقاته��������ا وتوجي��������ه االتهام 
للمته��������م وال تعتمد  عل��������ى االعتراف 

فقط". 
تس��������تغرقها  الت��������ي  امل��������دة  ع��������ن  أم��������ا 
التحقيق��������ات يق��������ول جف��������ات "إذا كان 
املته��������م بجريم��������ة انتم��������اء فق��������ط فان 
مع��������دل الزم��������ن  إلج��������راء التحقيق��������ات 
والتحقق من انتمائه من عدمه يكون 
6 أش��������هر تقريبا ام��������ا اذا كان االتهام 
بارت��������كاب عملي��������ات  فان امل��������دة تكون 
أطول قد تستغرق س��������نة تقريبا الن 

ذلك يتطلب إجراءات أطول". 

عدل التعدي��������ل الخامس لقانون املرافع��������ات املدنية رقم 3 
لس��������نة 1977 عبارة "محكم��������ة  التمييز" بعب��������ارة   "املحكمة 
املختص��������ة بنظ��������ر الطع��������ن" الت��������ي وردت في امل��������واد 205/ 
و218  و1/215  و210  و211  و209   1 و208/   1 و  207/   1
و223 م��������ن قان��������ون  املرافع��������ات.. وه��������ذه امل��������واد وردت في 
الفصل الخامس من القانون  املذكور الخاصة  بالتمييز.. 
واملقص��������ود بعب��������ارة "املحكم��������ة املختصة بنظ��������ر الطعن" 
هو محكم��������ة  التميي��������ز  ومحكم��������ة االس��������تئناف بصفتها 

التمييزية. 
أما املادة 214 من قانون املرافعات فلم يش��������ملها التعديل 
املذكور بالرغم من ورودها  ضمن أحكام التمييز  وبالرغم 
من ورود عبارة "محكمة التمييز" فيها والتي نصت على 
 انه "إذا رأت محكمة التمييز نقض  الحكم املميز ملخالفته 
للقان��������ون او للخطأ في تطبيق��������ه  وكان املوضوع صالحا 
للفصل في��������ه وجب عليه��������ا ان  تفصل فيه وله��������ا في هذه 

الحالة دعوة  الطرفني وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة 
لذلك، ويكون قراره��������ا قابال  للطعن فيه  بطريق تصحيح 

القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة". 
إذًا فصالحية الفصل في موضوع الدعوى املميز قرارها 
بموج��������ب املادة اع��������اله  مقتص��������رة على محكم��������ة  التمييز 
وحده��������ا كما كان االم��������ر قبل التعدي��������ل، وان قرار محكمة 
 التميي��������ز ف��������ي ذلك قاب��������ل للطع��������ن فيه بطري��������ق  تصحيح 
القرار امام الهيئة املوس��������عة، وهذا ما  اكدته املادة 219 من 
قان��������ون املرافعات حيث نصت على ان��������ه   "ال يجوز الطعن 
في  قرارات محكمة التمييز وقرارات محكمة االس��������تئناف 
بصفته��������ا التمييزية اال عن  طريق  طل��������ب تصحيح القرار 
امام املحكمة التي اصدرت القرار املطلوب تصحيحه وال 
يقبل  هذا الطعن اال  بالنس��������بة للق��������رارات املصدقة للحكم 
والق��������رارات الصادرة عن محكمة التمييز   )لم تقل املحكمة 
املختص��������ة بنظر  الطعن( بنقض��������ه اذا فصلت في الدعوى 

موض��������وع الطعن  طبقًا ملا هو مبني في املادة 214 من هذا 
القان��������ون،  علما ان ه��������ذه املادة هي االخ��������رى  معدلة كذلك 

بموجب التعديل الخامس. 
اما محاكم االستئناف حيث أن اختصاصاتها التمييزية 
وردت عل��������ى س��������بيل الحصر في  القوانني التي ش��������رعتها 
 ولي��������س من بينه��������ا التص��������دي ملوضوع الدع��������وى املميزة 
عل��������ى وفق  امل��������ادة 214 مرافعات لعدم ش��������مول هذه املادة 
 بالتعدي��������ل، فانها لذلك ال تملك صالحية  الفصل بموجب 
ه��������ذه امل��������ادة.. ومع ه��������ذا فقد ص��������درت ق��������رارات عديدة من 
 محاك��������م االس��������تئناف  بصفته��������ا التمييزي��������ة وهي تفصل 
ف��������ي موضوع الدع��������وى املميزة ك��������ون أن الدع��������وى  مهيأة 
 للفصل اس��������تنادًا الى احكام املادة 214 مرافعات في حني 
ان ه��������ذه امل��������ادة خولت محكمة  التميي��������ز فقط حق  الفصل 
ف��������ي موضوع الدع��������وى املميزة ولم تش��������رك في��������ه محاكم 

االستئناف  بصفتها التمييزية. 

القاضي نعمان كريم أحمد
 عضو محكمة التمييز االتحادية

بغداد /  سيف محمد

خضع إرهابيون أجانب،  
لتحقيقات من قبل القضاء 
العراقي فضال عن  صدور 

أحكام عقابية مختلفة بحق 
الكثير منهم في محاكمات 

وفرت كافة الضمانات 
للمتهمني، بحسب قضاة 

 مختصني بمكافحة 
اإلرهاب. 

اته  واتخذ القضاء إجراء
بحق 810 إرهابيني أجانب 

من جنسيات مختلفة 
خالل عام ونصف العام، 

وأكد  القضاة ان جميع 
اإلرهابيني األجانب ممن 
ارتكبوا عمليات إجرامية 

داخل األراضي العراقية او 
ملجرد  انتمائهم للتنظيم 

اإلرهابي سيحاكمون وفقًا 
لقانون مكافحة اإلرهاب 

العراقي. 

■ قاعة محاكمة في المحكمة الجنائية المركزية.. عدسة/ حيدر الدليمي

هل تملك محكمة االستئناف 
بصفتها التمييزية صالحية الفصل 

في موضوع الدعوى  المميزة؟
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4th Year  Issue (43) May 2019  ●

 * لنبد�أ من حادثة �لعبارة �لتي �أغرقت 
�لع�شر�ت من �لأبرياء، كيف تتحدث عنها؟

 - حادثة العبارة فاجعة مؤملة ملدينة املوصل 
ب��������ل إن م��������دن العراق من ش��������ماله الى جنوبه 
 استشعرت ألم تلك الحادثة، فيوم الخميس 
٢١ آذار 2019 تاريخ حزين للموصليني ألنه 
دّون  غرق عبارة س��������ياحية تابعة لجزيرة ام 
الربيعني بنه��������ر دجلة في منطق��������ة الغابات 
بالساحل األيس��������ر  من مدينة املوصل كانت 
العائ��������الت، وراح  م��������ن  تق��������ل ٢٨٠ ش��������خصا 
ضحي��������ة الحادث م��������ا يقارب   ١٢٠ ش��������خصا 
ونجا البعض وفقد آخ��������رون لم يتم العثور 

على جثثهم إلى اآلن.  

 * هل و�شلت �لق�شية �إىل حمكمة 
�جلنايات؟ وكيف جرى �لتحقيق فيها؟

 - اإلج��������راءات ب��������دأت بتدخل مباش��������ر من قبل 
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي فائق 
زي��������دان  ال��������ذي أمر بتش��������كيل هيئ��������ة قضائية 
مؤلف��������ة م��������ن ثالث��������ة قضاة رئيس��������ها يش��������غل 
منص��������ب نائ��������ب رئي��������س  اس��������تئناف واملدعي 
العام للمنطقة االستئنافية، تسلمت اللجنة 
مهامها وباش��������رت بأعماله��������ا ودونت  اقوال 
قس��������م من املدعني بالحق الشخصي من ذوي 
املجنى عليهم والشهود واتخذت االجراءات 
 القانوني��������ة بحق املتهمني الذي��������ن لهم عالقة 
بالحادث��������ة وص��������درت أوامر قب��������ض بحقهم، 
وقب��������ض عل��������ى  قس��������م منه��������م وت��������م توقيفهم 
ودون��������ت أقوالهم، وان القضي��������ة لم تحل بعد 
إلى محكمة الجنايات كونها  رهن التحقيق. 

 * �لإرهاب هو �مللف �لأبرز يف �ملو�شل، 
كيف تقيم عدد �لدعاوى مقارنة بالعام 

�ملا�شي؟
 - ملف اإلرهاب في الوق��������ت الحاضر هو األبرز 
ف��������ي عم��������وم العراق الس��������يما محافظ��������ة نينوى 
 والقض��������اء واألجه��������زة األمني��������ة ف��������ي املحافظة 
تس��������عى ج��������ادة إلى اس��������تئصاله، فف��������ي نينوى 
تدخ��������ل رئي��������س  مجلس القض��������اء األعل��������ى بعد 
تحرير املدينة من بطش داعش اإلرهابي بشكل 
مباشر وأمر بإعادة  تش��������كيل محكمة جنايات 
نينوى وخصص الهيئ��������ة األولى لتتولى ملف 
اإلرهاب بعد أن كان��������ت  الدعاوى تنظر من قبل 
املحاك��������م ف��������ي بغ��������داد وباش��������رت بأعمالها منذ 
حزيران عام ٢٠١٧ وأصدرت  قرارات فاصلة في 

دعاوى الجرائم اإلرهابية. 

 * بالأرقام.. ما هو عدد �لأحكام �لتي 
�أ�شدرتها حمكمتكم؟

 - قض��������ت املحكمة ٥٦٠ حكم��������ا باإلعدام و٣٩٦ 
حكما بالس��������جن املؤبد و٥٣٦ حكما بالسجن 
 املؤقت ملدة خمس��������ة عشرة س��������نة، أما قرارات 
اإلفراج بلغت ٣٥٢ قرارا. لذا فأن عدد دعاوى 
 اإلرهاب التي حس��������مت من قب��������ل هيئتنا منذ 
تاري��������خ تش��������كيلها حت��������ى اليوم ه��������و )١٨٤٤( 
دعوى  باس��������تثناء الجرائم العادية وأرسلت 
هذه الدعاوى الى محكمة التمييز االتحادية 
وت��������م تصديق ٨٥٨  دع��������وى ونقضت دعويان 

فقط والبقية لم ترد حتى اآلن. 

 * كيف مار�شت �ملحكمة �أعمالها خالل 
�حتالل د�ع�ش �لإرهابي مدينة �ملو�شل؟ 

 - عل��������ى الرغ��������م من دخ��������ول عصاب��������ات داعش 
اإلرهابي��������ة املوص��������ل، اس��������تمر عم��������ل محاكم 
نين��������وى لكن  ف��������ي مواق��������ع بديل��������ة بعدما قام 
رئيس محكمة اس��������تئناف نينوى االتحادية 
القاضي السيد س��������الم محمد  البدراني ببذل 
أقصى الجهود إلع��������ادة العمل القضائي في 
املناطق التي لم يص��������ل إليها التنظيم إذ  قام 
بافتتاح مقر بديل لرئاس��������ة االس��������تئناف في 
قضاء الش��������يخان وكذلك فتح مق��������رات بديلة 
للمحاكم ف��������ي  اماكن عدة وباش��������رت املحاكم 
بأعمالها خدم��������ة للمواطنني النازحني وملدة 

ثالث سنوات تقريبا. 

 * ما هو �لإجر�ء �ملتبع بالن�شبة للدعاوى 
�لإرهابية يف �خت�شا�ش حمكمتكم، 

فبع�شها ينظر من  قبل حماكم بغد�د �أو 
�ملحافظات؟

 - م��������ع ب��������دء عملي��������ات تحري��������ر نين��������وى جرت 
عملي��������ات القبض على متهم��������ني منتمني إلى 
التنظيم م��������ن  قبل األجهزة األمنية وبس��������بب 
ظ��������روف املحافظ��������ة األمني��������ة يتم تس��������فيرهم 
وإحال��������ة دعاواهم إلى محاك��������م  التحقيق في 
بغ��������داد وتت��������م محاكمتهم هن��������اك، ولكن بعد 
إع��������ادة تش��������كيل محكم��������ة جناي��������ات نين��������وى 
الهيئة  األولى وبإشراف من قبل رئيس هيئة 
اإلش��������راف القضائي ورئيس االس��������تئناف تم 
اإليعاز بعدم  إحالة املتهمني إلى تلك املحاكم 
وان يت��������م النظر فيها م��������ن قبل قضاة محكمة 

الجنايات في نينوى. 

 * بح�شب ما ي�شلكم من �عرت�فات، 
هل هناك ت�شكيل جديد لتنظيم د�ع�ش 
�لإرهابي، وما هي  �ملناطق �لرخوة يف 

�ملدينة؟
 - ال يوج��������د تش��������كيل جديد باملعن��������ى الدقيق 
للكلم��������ة، لك��������ن جرى رص��������د حاالت م��������ن هذا 
النوع إذ أن  متهمني عادوا وجددوا االنتماء 
واملبايعة للتنظيم اإلرهابي، وأود ان اوضح 
ان زمالئي قضاة  التحقيق السيما القاضي 
رائد حميد املصلح له الدور االكبر في تتبع 
ذل��������ك االمر وكش��������ف ورص��������د  ه��������ذه الحاالت 
بالتع��������اون م��������ع االجهزة االمني��������ة واملصادر 
وقد ت��������م القبض على متهم��������ني منتمني الى 
 التنظيم قبل أحداث 10 / 6 / 2010، وجددوا 
بيعته��������م بعد التحرير وتم��������ت إحالتهم إلى 
محكم��������ة  الجنايات ونال��������وا جزاءهم العادل. 
كم��������ا أبني لك ان املناط��������ق الرخوة التي ينمو 
فيه��������ا اإلرهاب هي  مناط��������ق قضائي البعاج 
ج��������دا  واس��������عة  منطق��������ة  كونه��������ا  والحض��������ر 

ويصعب تأمينها بشكل جيد. 

 * ما هو �إجر�وؤكم بالن�شبة للمتهمني 
�لهاربني؟ 

 - س��������ؤال مهم جدا، اعتقد أن قضايا املتهمني 
الهاربني أهم بكثير م��������ن املتهمني املوقوفني 
الن  املته��������م املوق��������وف أصبح ره��������ن التحقيق 
اي بيد الس��������لطات التحقيقي��������ة لكن الهاربني 
مازال��������وا أحرارا  طلقاء ومن املمكن ان يقوموا 
بأي عمل إرهاب��������ي غايتهم منه زعزعة االمن 
في املدين��������ة واثب��������ات  وجود التنظي��������م. وفي 
خطوة جادة من قبل محكمة تحقيق نينوى 
املختص��������ة في قضاي��������ا االرهاب تم  تش��������كيل 
ش��������عبة أطلق عليها اسم وحدة الهاربني في 

مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى 
 تتضم��������ن أس��������ماء جميع املتهم��������ني الصادرة 
بحقهم اوامر قبض على ضوء أدلة قانونية 
منها اقوال  مش��������تكني والشهود او على ضوء 
الوثائ��������ق التي تتضمن أس��������ماء األش��������خاص 
املنتم��������ني إلى ذلك  التنظي��������م التي عثر عليها 
في مضافات داعش وتم تخصيص عدد من 

الضباط بغية متابعتهم  والقبض عليهم. 

 * هل جرى �لقب�ش على �أ�شماء منهم؟ 
  - نعم، تم القبض على الكثير منهم وهم قيد 
التحقي��������ق ومنهم من أحيل عل��������ى الجنايات 
وصدرت  بحقه أحكام وان من لم يتم القبض 
عليه بعد اس��������تنفاد طرق اإلجبار بالحضور 
وإكم��������ال التحقي��������ق  بحق��������ه تت��������م إحالته إلى 

محكمة املوضوع إلجراء محاكمته غيابيا. 

 * ما هي �أبرز ق�شية �إرهابية نظرتها 
�ملحكمة موؤخرً�؟ 

 - ان م��������ن ابرز القضاي��������ا التي نظرتها املحكمة 
ه��������ي الحكم باإلعدام ش��������نقًا حتى املوت بحق 
املفت��������ي  والقاض��������ي الش��������رعي للتنظي��������م ف��������ي 
قض��������اء س��������نجار الذي أفت��������ى واص��������در الحكم 
بقتل املواطن��������ني من  الطائف��������ة االيزيدية ومن 
املنتسبني للقوات األمنية. وأود أن أضيف إن 
إحدى املناطق التابعة  ملحافظة نينوى أقامت 
احتفاالت بس��������بب صدور أحكام باإلعدام في 
يوم واحد بحق س��������تة أشقاء  إرهابيني عاثوا 
جرم��������ا في املوصل كونه��������م انتموا الى تنظيم 
القاع��������دة اإلرهاب��������ي وبع��������ده تنظي��������م  داعش، 
وحمل��������وا الس��������الح وارت��������دوا ال��������زي األفغاني 
وقاموا بقتل املواطنني وش��������اركوا في املعارك 

 ضد القوات األمنية وفي صد تقدمها. 

 * �شودرت �أمالك �لأقليات يف �ملو�شل 
�إبان �حتالل د�ع�ش للمدينة، ما هو دور 

�لق�شاء بهذ�  �ل�شدد؟
 - نع��������م أقدم التنظيم اإلرهاب��������ي بعد احتالله 
املدينة على مصادرة جميع األموال العائدة 
للمواطنني  من إخواننا من املكونني املسيحي 
وااليزيدي باإلضافة إلى ممتلكات املنتسبني 
من األجهزة  األمنية واملواطنني الذين غادروا 
املدينة باعتبارهم من "املرتدين" كونهم تركوا 
"دولة  الخالف��������ة" املزعومة، محكمتنا أصدرت 
أحكام��������ا بح��������ق مرتكبيها الذي��������ن تم القبض 
عليه��������م وأعطت  للمواطن��������ني املتضررين من 
ذلك الحق بمراجعة املحاكم املدنية للمطالبة 

بالتعويض. 

 * هل حاكمتم متهمني بجر�ئم �إبادة 
�لأقليات، ل�شيما قتل وخطف مو�طنني 

من �لطائفة  �ليزيدية، حتدث لنا عن هذ� 
�مللف؟

 - نعم حاكمنا العديد من املجرمني املشاركني 
ف��������ي جرائ��������م اإلب��������ادة الجماعي��������ة، فكم��������ا هو 
مع��������روف أن  التنظيم قد قام في املناطق التي 
يقطنه��������ا األغلبية من اإلخوة االيزيدية بقتل 
الرجال وسبي النس��������اء  واألطفال وإجبارهم 
الدي��������ن اإلس��������المي وس��������رقة  اعتن��������اق  عل��������ى 
ممتلكاتهم، كم��������ا حدث مثال في قرية  كوجو 
التابع��������ة لقض��������اء س��������نجار إذ ق��������ام التنظيم 
بجم��������ع املواطن��������ني في مدرس��������ة القرية وعزل 
النساء  واالطفال واخذوا الرجال الى منطقة 
قريبة منها وقاموا بقتلهم جميعا ثم أسروا 
النساء واألطفال  وسرقوا أموالهم وأصدرنا 
أحكام��������ا باإلعدام بحق أكثر م��������ن متهم بهذا 

النوع من الجرائم
  وأود أن اذكر انه قبل أسابيع أصدرنا حكما 
باإلع��������دام بحق متهم م��������ن الطائفة االيزيدية 
اعتنق  الدين اإلسالمي منذ عام ٢٠٠٧ وبعد 
دخ��������ول تنظيم داعش اإلرهاب��������ي انتمى إليه 

وشارك في  مجزرة قرية كوجو. 

 * هل �شهدت �ملدينة خالفات ونز�عات 
عائلية �أو ع�شائرية بعد حتريرها من 

�لإرهاب؟ 
 - كال ل��������م تحصل ولم ترد ال��������ى محكمتنا اي 
جريم��������ة من هذا النوع الن املجتمع املوصلي 
مجتم��������ع  مثقف ت��������رك أمر محاس��������بة عناصر 
تنظيم داع��������ش اإلرهابي وعائالتهم للقضاء 

العراقي. 

 * ماذ� عن جر�ئم �لقتل �لعتيادية، هل 
لها وجود، وما �أ�شبابها يف �ملو�شل؟ 

 - نعم هن��������اك جرائم قتل عادي��������ة حصلت في 
مدين��������ة املوصل كما في بقي��������ة املدن العراقية 
واغلبه��������ا  بس��������بب الخالف��������ات اآلني��������ة نتيجة 
املش��������اجرات او عداوات شخصية او ألسباب 
اخ��������رى وهناك دع��������اوى  وردت الى محكمتنا 
بخصوص ذلك، قس��������م منها ص��������درت احكام 

فيها والقسم االخر قيد النظر. 

 * �ل�شرقات، �إحدى �جلر�ئم �لتي 
تنظرها �جلنايات، ماذ� عنها يف 

�ملو�شل، وما هي �لأهد�ف  �لتي ينتخبها 
�لل�شو�ش؟

 - س��������رقات كثي��������رة تقع في محافظ��������ة نينوى 
والبطال��������ة  االقتص��������ادي  العام��������ل  وس��������ببها 
السيما أن املدينة  عاشت ثالث سنوات تحت 
ظل��������م تنظيم داع��������ش، وان اكثر م��������ا يتعرض 
للس��������رقة هي الدور  واملحالت ودوائر الدولة 
املتضررة واملهجورة وق��������د احيل العديد من 
املتهم��������ني ونال��������وا جزاءهم  الع��������ادل من قبل 

محاكم الجنايات. 

  * من خالل �لدعاوى �ملنظورة، كيف 
كان �لإرهاب يهرب �لنفط، وهل ما 

ز�لت تردكم مثل هذه  �لدعاوى؟
 - يع��������د النفط م��������ن أهم ركائز دع��������م املجاميع 
اإلرهابي��������ة باعتباره مص��������در التمويل االول 
لعناصره  فبعد احداث العاش��������ر من حزيران 
2014 وس��������يطرة داعش على امل��������دن العراقية 
)نينوى وصالح  الدين واالنبار( وخروجها 
عن نط��������اق الدول��������ة، ق��������ام التنظي��������م بتهريب 
النف��������ط عبر االراضي الس��������ورية  وبيعه هناك 
ولكن بعد التحرير وعودة املدن الى احضان 
الع��������راق ف��������ال وج��������ود للتهري��������ب الن  التنظيم 

انتهى..ولم ترد اي دعوى بخصوص ذلك. 

 * ن�شمع كثري� عن �لف�شاد �لإد�ري 
و�ملايل يف �ملو�شل، هل وردتكم 

دعاوى بهذ� �ل�شدد، وما  هي �مل�شاريع 
�لتي يكتنفها �لف�شاد يف �لعادة؟

 - بالتأكيد هناك جرائم فساد إداري ومالي في 
محافظة نين��������وى وهناك دعاوى عديدة بحق 
 مس��������ؤولني وموظفني منظورة ل��������دى محكمة 
تحقي��������ق نين��������وى املختصة بقضاي��������ا النزاهة 
وقد أحيل قس��������م  منهم ال��������ى محاكم الجنايات 
وص��������درت قرارات بحقهم فقبل ايام عدة صدر 
حكم بالس��������جن ملدة خمس  س��������نوات وش��������هر 
واحد بحق مدير التسجيل العقاري/ الزهور 
ف��������ي الجانب األيس��������ر ع��������ن قضية فس��������اد  وفق 
أحكام املادة )٣٤٠( ق.ع وكذلك حكم آخر بحق 
ضابط استخبارات برتبة عقيد بالسجن  ملدة 
خمس سنوات وشهر واحد وفق أحكام املادة 

)٣١٠( ق.ع عن جريمة الرشوة. 

 * ما �شحة ما �أ�شيع حول ملفات ف�شاد 
حكومة �ملو�شل �ملحلية وحمافظها 

�ل�شابق �ملقال  موؤخر�، و�ين و�شلت 
�لدعاوى؟

 - نعم هناك دعاوى بح��������ق الحكومة املحلية 
ومحافظه��������ا املق��������ال وعدد م��������ن املوظفني في 
املحافظ��������ة  ع��������ن جرائ��������م فس��������اد اداري ومالي 
وألهمي��������ة املوض��������وع تدخل رئي��������س مجلس 
القضاء االعلى القاضي  الس��������يد فائق زيدان 
واوعز بتش��������كيل هيئة قضائي��������ة مكونة من 
ثالثة قضاة يرأس��������ها قاض يش��������غل  منصب 
نائب رئيس االستئناف ويمثل االدعاء العام 
املدع��������ي العام للمنطق��������ة االس��������تئناف تنظر 
ف��������ي  القضاي��������ا الخاصة بالنزاه��������ة ومنها ما 
يتعلق بملفات الفس��������اد اإلداري واملالي الذي 
يخص الحكومة  املحلية وباشرت بأعمالها 
وأصدرت أوامر قبض بحق املتهمني وكذلك 
قرارات بمنع س��������فرهم  ومازالت تلك القضايا 
ره��������ن التحقيق ولم تتم إحالتها إلى محكمه 

الجنايات املختصة. 

 * ما هي �ملعوقات �لتي تو�جه 
حمكمتكم، وهل حتتاج �إىل هيئة �أخرى 

بالن�شبة للدعاوى  �لو�ردة؟
 - العم��������ل القضائ��������ي في محاكم اس��������تئناف 
نينوى االتحادية يجري بش��������كل جيد جدا، 
وان جميع  زمالئي القضاة وأعضاء االدعاء 
الع��������ام وكذلك املوظفني يعملون نهارا وليال 
ولساعات متأخرة  في سبيل خدمة املواطن، 
أما بالنس��������بة للعمل في محاك��������م الجنايات 
وان  املنظم��������ات  جي��������د  الث��������الث  بهيآته��������ا 
الدولي��������ة لها حضور ش��������به دائم��������ي ملتابعة 
إج��������راءات املحاكمة وخصوصا في الجرائم 

 اإلرهابية. 
ونحتاج الى فت��������ح هيئة رابعة لزخم العمل 
وضغط��������ه على قضاة الجناي��������ات باالضافة 
الى كث��������رة  الدعاوى ال��������واردة ال��������ى الهيئات 

الثالث. 

 * هل يرجع �ملو�طن �ملو�شلي �إىل 
�لق�شاء و�لأمن يف حال وجود خطر، 
ما هي درجة ثقة  �ملو�طن هناك بالدولة 

وموؤ�ش�شاتها؟
 - س��������ؤال مهم جدا، نعم بع��������د تحرير محافظة 
نين��������وى من دن��������س داعش اإلرهاب��������ي أصبحت 
للمواطن  املوصلي ثقة عالية جدا بعمل القضاء 
ف��������ي نين��������وى واألجه��������زة األمني��������ة وخصوصا 
بعد ص��������دور  أح��������كام بحق اإلرهابي��������ني، حيث 
أصب��������ح للمواطن ال��������دور الكبير في اإلبالغ عن 
الجرائم وع��������ن  عناصر تنظي��������م داعش وهناك 
االف الحاالت الت��������ي قام بها املواطنني باإلدالء 
بش��������هادتهم طوعا ضد  عناصر داعش ناهيك 
عن قيام العائالت من مدينة املوصل بتس��������ليم 
أوالدها مّمن انتم��������وا لتنظيم  داعش اإلرهابي 

إلى األجهزة األمنية. 

الحكيم إص��دار محكمته ٥٦٠  القاضي عدي عبد  أكد قاضي محكمة جنايات نينوى نائب رئيس االستئناف 
حكما  باإلعدام ضد إرهابيني في أقل من عامني، الفتا إلى حسم )١٨٤٤( دعوى إرهابية خالل هذه  املدة. 

وقال عبد الحكيم في حوار موسع مع "القضاء" إن "اآلالف من اإلخبارات عن اإلرهابيني  تصلنا عن طريق املواطن 
الذي تعززت لديه الثقة بالقضاء بعد األحكام القاطعة بحق  اإلرهابيني"، الفتا إلى أن "املواطنني تفاعلوا مع هذه 
األحكام كثيرا وليس بعيدا أن إحدى  الضواحي املوصلية أحيت احتفاالت بعد صدور حكم اإلعدام بحق ستة 
اشقاء إرهابيني عاثوا  جرما في املدينة".  وتحدث قاضي محكمة الجنايات عن ملفات كثيرة تتعلق بالفساد 

وجرائم القتل والسرقة. 

نائب رئيس استئناف نينوى: أصدرنا 560 حكما 
باإلعدام في أقل من عامين

* قضت املحكمة ٥٦٠ حكما باإلعدام و٣٩٦ حكما بالسجن املؤبد 
و٥٣٦ حكما بالسجن  املؤقت ملدة خمسة عشرة سنة، أما قرارات 

اإلفراج بلغت ٣٥٢ قرارا

* قضينا حكما بإعدام املفتي والقاضي الشرعي لتنظيم داعش في 
قضاء سنجار وهو من  أفتى بقتل املواطنني من الطائفة االيزيدية

القاضي يحذر: إرهابيون يجددون "البيعة".. والبعاج واحلضر مازالت رخوة

■ القاضي عدي عبد الحكيم

الحوار كامال في ما يلي:

أجرى الحوار / مروان الفتالوي

* صدر حكم بالسجن ملدة خمس سنوات وشهر واحد بحق مدير 
التسجيل العقاري/  الزهور في الجانب األيسر عن قضية فساد  

ضاحيــة يف املوصــل أقامــت احتفــااًل بعــد إعــدام ســتة أشــقاء إرهابيني
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البصرة / محمد سامي

صدقت محكمة تحقي��������ق البصرة الثالثة أقوال 
مجموعة قامت بمحاولة نصب واحتيال على 
احد األطباء من  خالل تمثيلية يقوم بها أفرادها 

إليقاع الطبيب في فخ التحرش املزمع. 
وقال قاضي تحقيق البصرة الثالثة ان "عصابة 
مكون��������ة من ثالث��������ة رجال وامرأة وج��������دوا حيلة 
جديدة وقام��������وا  بتنفيذها البتزاز احد األطباء 
ف��������ي محافظة البصرة والذي لج��������أ الى القضاء 

بعد الضغط عليه من قبل أفراد  العصابة". 
وتكش��������ف االوراق التحقيقي��������ة الت��������ي حصل��������ت 
عليها "القضاء" ع��������ن تمثيلية معّدة باحترافية 
إليقاع الضحية ف��������ي  الفخ وتتلخص بان رجال 
وام��������رأة مث��������ال دور زوجني وذهبا ال��������ى العيادة 
الخاصة بأح��������د األطباء وعندم��������ا حان  دورهم 
دخلت الزوجة فقط وامتنع الرجل من الدخول 
بحجة انه منش��������غل بمكاملة هاتفي��������ة وأذن لها 

بالدخول  لوحدها. 
  واوضحت املرأة خالل التحقيق انها دخلت الى 
الغرفة الخاصة بالطبيب وأبلغته أنها تعاني 
م��������ن جرح قديم  في أعلى منطقة الركبة برجلها 
اليسرى، وان الجرح ملتهب ما يسبب لها آالما 
من��������ذ زمن، كما تدعي، حتى  طلب الطبيب منها 

الجلوس على السرير الخاص بالكشف. 
وأضاف��������ت املتهمة أنها جلس��������ت على الس��������رير 
وقامت بإظه��������ار املنطقة الت��������ي تفاجأ الطبيب 
بأنها تخلو من أي  جرح في املكان، وعند سؤال 
الطبيب عن الجرح، قالت له ضع يدك على هذا 
املكان وتلمس��������ه وعندها  صرخت بصوت عال، 

وادعت أن الطبيب يتحرش بها. 
وتذكر األوراق التحقيقية بأن دور املتهم الثاني 
الذي مث��������ل دور زوجه��������ا ق��������د كان ينتظر منها 
ه��������ذا النداء  فدخل بش��������كل مفاجئ وقام بضرب 
الطبي��������ب والص��������راخ علي��������ه بحجة ان��������ه تحرش 

بزوجته، فاجتمع الن��������اس حولهم  وقاموا بفك 
الصراع واخرجوا الرجل من العيادة.  

وفي الي��������وم التالي جاء دور املتهم الثالث الذي 
ذهب الى عي��������ادة الطبيب وطلب لقائه وعندها 
ق��������ام باخب��������اره بانه  تح��������رش بزوج��������ة ابن عمه 
وعلي��������ه أن يصلح هذا الخطأ الذي ارتكبه وهو 
التح��������رش بش��������رفهم م��������ن خالل ح��������ل  املوضوع 
الطري��������ق  املوض��������وع  يأخ��������ذ  ان  قب��������ل  س��������لميا 

العشائري أو يؤدي إلى قتله. 
وبحس��������ب إفادة املش��������تكي، أنه في اليوم التالي 
وعند الساعات األولى من الصباح طرقت باب 

بي��������ت الطبيب  وعند فت��������ح الباب ب��������دا أن هناك 
رجال كبيرا في الس��������ن ويرتدي ال��������زي العربي، 
تق��������دم وعرف الطبيب بنفس��������ه على  أنه عم زوج 
تل��������ك املرأة وق��������ام بتهديده للم��������رة األخيرة واال 
يتحول املوضوع الى نزاع عشائري في حال لم 

 يذهب الى زوجها ودفع مبلغ من املال. 
وق��������ال الطبي��������ب خالل الب��������الغ ال��������ذي قدمه أمام 
قاض��������ي التحقيق بأنه في ه��������ذا الوقت، تأكد ان 
ه��������ؤالء عصابة وقام��������وا  به��������ذه التمثيلية لكي 

يبتزوه بأموال وعليه قام بتقديم الشكوى. 
من جانبه، قال الس��������يد قاضي تحقيق البصرة 

الثالث��������ة "كان التحرك على ه��������ذه املجموعة من 
خالل اس��������تدراجهم  عن طري��������ق الطبيب بحجة 
تس��������ليمهم مبلغ من املال وإنهاء املوضوع وتم 
إلقاء القبض على احدهم فقام  باالعتراف بهذه 

الجريمة وتم االستدالل على باقي املجموعة". 
واكد قاضي التحقيق ان "هذه املجموعة اعترفت 
على اكثر من حادثة مش��������ابهة وبأكثر من مكان 
وان��������ه ال  توجد أي صلة قراب��������ة بني املتهمة واي 
متهم آخر باملجموعة وإنها من سكنة محافظة 
بغداد وتم تصدي��������ق  اقوالهم وفق أحكام املادة 

430 من قانون العقوبات". 

طبيب يقع في الفخ بعد الكشف 
على محتالة ادعت "تحرشه بها" 

القادسية / إيناس جبار  

وجدت جثته مرمية في  احد الهياكل  
املهجورة بمدينة الديوانية ومصابة 
بطلق ناري  في الرأس  احد املارة ابلغ 
الجهات املختصة  لتب��������دأ اإلجراءات 
القص��������ص  تضارب��������ت   ، القانوني��������ة 
األقوال إثناء التحقيقات مع الشهود 
وأجمع��������ت إن املجني عليه يوم مقتله 
كان عائد من لعبة " رووليت " ويحمل 

معه مبالغ مالية .
 الوصول إلى القاتل 

وخ��������الل  س(   .ر.  )ا  الش��������اهد   ذك��������ر 
التحقيقات  والذي لم تكن له ش��������هادة 
عياني��������ة بأن " املجني عي��������ه كان ظهر 
ي��������وم  الح��������ادث يلعب لعب��������ة الروليت 
وغ��������ادر بع��������د ذل��������ك  املقهى إل��������ى داره  
وش��������اهده ق��������د أخرج كيس��������ا )اس��������ود 

الل��������ون(  فيه مبال��������غ نقدية  اخذ منها 
خمسمائة دوالر أمريكي  أما الشاهد  
األخر)  فقد تمحورت ش��������هادته بأنه 
قد سلم  املجنى عليه اثنان وثمانون  
ورقة فئ��������ة مائ��������ة  دوالر أمريكي  قبل 
لحادث  بي��������وم كقرضه  ل��������ه ، واجمع 
من في منزله بأنه  خرج من داره يوم 
الحادث بعد أن ورده اتصال ولم يعد 

بعد ذلك.
كم��������ا دون  ضاب��������ط تحقي��������ق مرك��������ز 
الش��������رطة في إفادته كشاهد انه اجري  
الكش��������ف عل��������ى الجثة  إما الش��������اهدان 
اآلخران والذين هم ضباط في قس��������م 
تحقي��������ق األدل��������ة الجنائية  / ش��������عبة  
مس��������رح الجريمة  وقد أجروا الكشف  
عل��������ى محل الح��������ادث  وجث��������ة املجنى 

عليه.
وبين��������ت التحقيق��������ات  أن " صاح��������ب 

املسدس وهو  صديق املتهم  أفاد من 
جانب��������ه انه قبل ش��������هرين من الحادث 
سلمه  املس��������دس لغرض بيعه  إال انه 

لم يقم ببيعه  ولم يعيده إليه.
  وورد ف��������ي التقري��������ر الطب��������ي العدلي  
التش��������ريحي للجثة  إن س��������بب وفاته 
الحقيقي هو كسور  قاعدة  الجمجمة  
وتهتك نس��������يج الدماغ  اثر طلق ناري  
كما  ورد  بتقرير قسم  تحقيق األدلة  
الجنائية / ش��������عبة  الطبعة الجرمية  
بأن��������ه  ومن خ��������الل البح��������ث  في محل  
الحادث  بواس��������طة  جهاز  الس��������ونار 
الخاص بكش��������ف املعادن  ت��������م العثور 
على ظرف فارغ  يعود ملسدس  تحت 
الت��������راب  والعثور عل مق��������ذوف ناري  
يبعد  عن مكان الظرف الفارغ مسافة  
سبعة أمتار  مما يدل على أن الحادث  

قد وقع  بطلق ناري  . 

وفي مرحلة التحقي��������ق االبتدائي مع 
املتهم  فقد دونت  له عدة أقوال  بينت 
جميعها   قيامه بقتل  املجنى عليه ، 
واعترف املتهم في التحقيقات األولية 
بأن��������ه ذهب م��������ع الضحي��������ة  وقد طلب 
األخير منه  ممارس��������ة الفعل الجنسي  
وقام بقتله بواس��������طة ) درنفيس (  ثم  
عاد  دون أقوال أخرى ذ كر فيها  بان 
سبب  الحادث هو مشاجرة أنية  بينه 
وب��������ني  املجني عليه  كون��������ه اخذ منه  
مبلغ مالي  يستحقه املتهم من مقاولة  
س��������ابقة بينهما  اشتركا في تنفيذها   
فقتله بطلق الرصاص بمسدس كان 
يحمل��������ه  أخذه من صدي��������ق له بحجة 
بيعه ودونت أقوال صاحب املس��������دس 
كش��������اهد خالل التحقيق  وأفاد أيضا 
أن " أقواله املدونة سابقا إمام قاضي 
الخفر  ح��������ول قيامه قتل املجنى عليه  

دفاع��������ا عن ش��������رفه ليس��������ت صحيحة  
وأدل��������ى به��������ا لغ��������رض التخفي��������ف من 
العق��������اب  ومن ث��������م دون أقواله ملحقة   
اعت��������رف فيه��������ا  ب��������ان س��������بب  تنفيذه 
جريم��������ة القتل ه��������و على اثر ش��������جار 
إن��������ي بينهم��������ا وأطل��������ق الرصاص من 
مسدسه  وأصابه برأسه وارداه قتيال   
في الحال ، وتج��������د املحكمة أن املتهم 
اعت��������رف تحقيقا ومحاكم��������ة  بصحة 
إق��������راره وكونه ج��������اء مطابق   مفصال 
لنتائ��������ج  وقائ��������ع الدع��������وى  وتع��������زز 

بمحضر كشف الداللة . 
محكمة جنايات القادسية قضت على 
املتهم بالسجن ملؤبد استنادا للمادة 
405 من قانون العقوبات  واحتساب 
موقوفيت��������ه  وصدر القرار  اس��������تنادا 
إلحكام ملادة 128/أ  األصولية  حكما 

وجاهيا  قابال للتميز.

خالف مالي  يؤدي إلى قتل الضحية والسجن المؤبد للقاتل

)1(
 29 / الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ:
ان القرار املتضمن فسخ الحكم البدائي والزام الشخص 
الثال��������ث بمبل��������غ التعوي��������ض ورد الدع��������وى ع��������ن املدعى 
عليهما يكون بمثابة تصحيح  لخصومة معدومة الن 
الدعوى اساس��������ا لم تكن في مواجهة الش��������خص الثالث 
وبالتالي فان ردها عن املدع��������ى عليهما يقتضي ردها 
عن  الش��������خص الثال��������ث والقول بخالف ذل��������ك يؤدي الى 
تصحيح خصوم��������ة معدومة وليس اكم��������ال لخصومة 

ناقصة .  
القرار:

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيأة املوس��������عة املدنية في محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة وجد أن الطع��������ن التمييزي واق��������ع ضمن املدة 
القانونية  والش��������تماله على اس��������بابه قرر قبوله شكاًل ولدى عطف 
النظ��������ر على الحكم املميز وجد ان��������ه غير صحيح ومخالف للقانون 
رغ��������م اتباع  املحكمة لق��������رار النقض الص��������ادر من محكم��������ة التمييز 
االتحادية بالع��������دد 2730/2729/الهيأة االس��������تئنافية عقار/2018 
ف��������ي 2018/7/25 ألن  الثابت من وقائ��������ع الدعوى ان املدعني/ املميز 
عليهم قد اقاموا الدعوى البدائية مختصمني فيها املدعى عليهما 
وزي��������ر املالية ومحاف��������ظ  كركوك اضافة لوظيفتهم��������ا طالبني الحكم 
بالزام املدعى عليهما بالتعويض املبلغ الوارد في عريضة الدعوى 
واثن��������اء نظر الدعوى طلب  وكيل املدعني ادخال مدير عام الش��������ركة 
العامة لتصنيع الحبوب اضافة لوظيفته شخصًا ثالثًا في الدعوى 
وقد اجاب��������ت املحكمة طلب��������ه  وبالتالي فان الق��������رار املميز املتضمن 
فس��������خ الحك��������م البدائي والزام الش��������خص الثالث بمبل��������غ التعويض 

ورد الدع��������وى عن املدعى عليهما يكون  بمثابة تصحيح لخصومة 
معدومة ألن الدعوى اساس��������ًا لم تكن في مواجهة الشخص الثالث 
وبالتالي فان ردها عن املدعى عليهما يقتضي  ردها عن الشخص 
الثالث والق��������ول بخالف ذلك يؤدي الى تصحيح خصومة معدومة 
وليس��������ت اكمال الخصومة ناقصة وحي��������ث ان  الخصومة تكمل وال 
تصحح ومعه كان على املحكمة ان تقضي برد الدعوى لعدم توجه 
الخصومة اس��������تنادًا ألح��������كام امل��������ادة )1/80( من  قان��������ون املرافعات 
املدني��������ة أي ان تقض��������ي بتأييد الحكم البدائي املس��������تأنف من حيث 
النتيجة ألن محكمة البداءة قد ردت الدعوى لس��������بب آخر  وملخالفة 
الحك��������م املميز لوجهة النظر القانوني��������ة املتقدمة قرر نقضه واعادة 
اضب��������ارة الدع��������وى ال��������ى محكمتها التباع م��������ا تقدم عل��������ى ان يبقى 
 رس��������م التمييز تابعًا للنتيجة وصدر القرار اس��������تنادًا ألحكام املادة 
)3/210( مرافعات مدنية وباالتفاق في 15/جمادي األولى/1440ه� 

 املواف��ق 2019/1/21م. 

)2(
 2513  /الهيئة االستئنافية عقار/2017 

املبدأ : 
منح اجازة تأسيس مشروع عمل ونفاذ هذه االجازة ال 
تمنع من ايقاف العمل في ذات املش��������روع في حال ثبوت 
مخالف��������ة صاحب املش��������روع  ألحكام القان��������ون واألنظمة 
املرعية وعدم االمتثال لتطبيق قانون حماية وتحسني 

البيئة النافذ .  

القرار : 

لدى التدقيق واملداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته 

القانونية قرر قبوله ش��������كال ولدى عطف النظ��������ر على الحكم املميز 
وج��������د  بانه غير صحيح ومخال��������ف للقانون الن املدعي قد طلب في 
عريضة دعواه البدائية الحكم بالزام املدعى عليه اضافة لوظيفته 
بمنع  معارضته له باالنتفاع بمعمل ثلج االحرار العائد له املشيد 
عل��������ى القطعة املرقم��������ة 1021/1م4 االح��������دب والتي اس��������تاجرها من 
مديري��������ة بلدية  االح��������رار بموجب عقد االيجار الصحاب املش��������اريع 
الصناعي��������ة واملش��������مولني بقانون االس��������تثمار الصناعي للقطاعني 
الخ��������اص واملختل��������ط رق��������م   20 لس��������نة 1998 ولدى امع��������ان النظر في 
موضوع الدعوى ووقائعها ومستنداتها املبرزة تجد هذه املحكمة 
ان االس��������باب الت��������ي س��������اقها  محكمة الب��������داءة ومن بعده��������ا محكمة 
االس��������تئناف باجابة دعوى املدع��������ي والحكم بمنع معارضة املدعى 
عليه له باالنتف��������اع بمعمل الثلج  واملتمثل��������ة بحصول املدعي على 
اجازة تأس��������يس املش��������روع املرقمة 20320 ف��������ي 1997/1/8 وانها ما 
تزال س��������ارية املفعول فان هذا  السبب ال يمكن لن يكون وحده كافيا 
وسندا قانونيا إلجابة دعوى املدعي الن محكمة التمييز االتحادية 
وبموج��������ب قرارها املرقم 3/هيئ��������ة  تعيني مرج��������ع/2017 قد عقدت 
االختصاص بنظر دعوى منع املعارض��������ة باالنتفاع بمعمل الثلج 
العائد للمدعي الى محكمة البداءة والن  جوهر النزاع الحاصل ما 
بني الطرفني هو تمس��������ك املدعى عليه اضاف��������ة لوظيفته بان املدعي 
مارس عمله في معمل الثلج دون الحصول  على موافقة املدعى عليه 
وبهذا فانه قد خالف احكام املادة )11( من قانون حماية وتحسني 
البيئة رقم 27 لسنة 2009 ولغرض ازالة  هذه املخالفة فقد تم انذاره 
بذلك بموج��������ب االنذار بالعدد 1705 في 2014/5/20 وعلى اثر ذلك 
ولعدم امتثال املدعي بازالة املخالفة  صدر امر غلق املعمل بموجب 
كتاب وزارة البيئة/الدائرة القانونية/قسم الحقوق بالعدد 732 في 
2014/7/22 وملدة ثالثون يوما قابلة  للتجديد بشكل تلقائي لحني 
الحصول على املوافقات البينية مما كان على املحكمة ان تتعاطى 
وفق��������ا له��������ذه الوقائع والتحقق م��������ن صحتها  من عدم��������ه الن مجرد 
منح املدعي اجازة تاس��������يس مشروع معمل الثلج سنة 1997 ونفاذ 
هذه االجازة ال يمكن التس��������ليم له مطلقا   بمشروعية االعمال التي 
يجريه��������ا في معمل الثلج وانه ال يخالف القوانني واالنظمة املرعية 

الن االدعاء من قب��������ل املدعي بوجود  املعارضة من قبل املدعى عليه 
واق��������راره بها ال يعني عدم وقوع املخالف��������ة التي صدرت من املدعي 
وتحققها ويترتب على هذا بان  ثبوت صحة املخالفة الصادرة من 
املدع��������ي الحكام القانون تجعل معارضة املدعى عليه وغلق معمله 
قد استندت الى حكم القانون  واالنظمة املرعية والقول بخالف ذلك 
تعطيل لدور الجهات ذات العالقة من ممارسة دورها الرقابي على 
اعمال اصحاب املعامل عند  مباشرتهم اعمالهم اليومية وفيما اذا 
كان��������ت هذه االعمال ومزاولتها ق��������د راعت تطبيق احكام النصوص 
القانونية املتعلقة بحفظ وتحس��������ني  البيئ��������ة من عدمه زد على ذلك 
ف��������ان املدع��������ى عليه اضاف��������ة لوظيفته ل��������م يعارض املدع��������ي باجازة 
املش��������روع املمنوحة له او طل��������ب القائها او  عدم نفاذها بل اقتصرت 
معارضته والتي انتهت الى غلق املعمل بسبب عدم امتثال املدعي 
لتطبي��������ق احكام املادة )11( من قانون  حماية وتحس��������ني البيئة رقم 
27 لسنة 2009 والتي نصت ) تمنع الجهات ذات النشاطات املؤثرة 
على البيئة من ممارس��������ة عملها دون  اس��������تحصال موافقة الوزارة ( 
والن الثاب��������ت بان معمل الثلج العائد للمدعي قد تم تش��������ييده منذ 
س��������بعينات القرن املنصرم وقد ال للمدعي بعد  ش��������رائه سنة 1988 
مما يكون من صميم عمل الوزارة التحقق فيما اذا كانت االنش��������طة 
التي تمارس االعمال في معم��������ل الثلج مواكبة  للتطورات الحديثة 
بضرورة الحف��������اظ على البيئة وفقا للتش��������ريعات الصادرة حديثا 
ومن ضمنها احكام قانون تحس��������ني البيئة رقم 27 لسنة   2009 مما 
يقتضي التحقق بذلك وتكليف املدعي بان نشاطاته كانت سليمة 
من الناحي��������ة البيئية والصحي��������ة وتكليف املدع��������ي باثبات دفوعه 
 بكافة طرق االثبات وان اقتضى انتخاب خبراء مختصني بشؤون 
البيئة وعلى ضوء هذه التحقيقات اصدار حكمها العادل وملا كان 
 الحكم املميز قد جاء على خالف ذلك مما اخل بصحته وتاسيس��������ا 
عل��������ى ما تقدم ق��������ررت املحكمة نقض الحكم املمي��������ز واعادة اضبارة 
 الدعوى الى محكمتها للس��������ير فيها وفق��������ا للمنوال املتقدم على ان 
يبقى رس��������م التمييز تابع��������ا للنتيجة وصدر الق��������رار باالتفاق وفق 
املادة   )3/210( مرافعات مدنية في 1/ربيع الثاني/1439ه� املوافق 

2017/12/19م. 

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

■ مبنى قصر القضاء في البصرة.. عدسة/ حيدر الدليمي

  اختلف الفقهاء املس��������لمون في إمكانية التداوي باملحرمات كالدم والخمر واملسكرات 
وغيره��������ا, فمنه��������م من  أجاز ذلك ومنهم م��������ن مانع ولكل منهم دلي��������ل معتمد لديه وقد 
ظهرت آراء أو مذاهب في ذلك، اال ان الجميع  متفق على ان الحفاظ على النفس هو من 
الضرورات امللحة التي تبيح املحظورات لذلك يكون الفقهاء  القائلون بجواز التداوي 
بجميع املحرمات هم اكثر حجة من غيرهم حيث استدلوا في قولهم على قوله تعالى 
ِه ۖ َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر   ِبِه ِلَغْيِر اللَّ

َّ
َم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِهل ْيَتَة َوالدَّ َم َعَلْيُكُم امْلَ َما َحرَّ   "ِإنَّ

ِحيٌم". فأجازوا اس��������تعمال املحرمات في  َه َغُفوٌر رَّ  اللَّ
َّ

َب��������اٍغ َواَل َع��������اٍد َفاَل ِإْثَم  َعَلْي��������ِه ۖ ِإن
حال��������ة الضروةر واالضطرار الن الضرورات  تبيح املحظورات ، على ان تقدر الضرورة 

بقدرها وبما ال يزيد عن الحاجة. 
  ويقينًا أن العالج س��������بيل للمحافظة على الصحة ويعتب��������ر ضرورة تلجئ صاحبها 
الستعمال املمنوع شرعًا  فتباح له كإباحتها للجائع بسبب الحاجة خوفًا من الهالك، 
اي يبق��������ى الع��������الج باملحظورات هو االس��������تثناء كون  ان األصل ه��������و العالج باملباحات 
وه��������و أم��������ٌر ال خالَف فيه في الش��������ريعة والقانون ، اال انه يبقى لالس��������تثناء نطاقه  فقد 
تس��������تجد امور تس��������تلزم اس��������تعمال املمنوع الن املرض هو حال��������ة ملحة وهي ضرورة 
تبيح اس��������تعمال  املحظورات ومنها املخ��������درات التي هي عقاقير تصيب من يتعاطاها 
باإلدمان مما يش��������كل ض��������ررًا على  الصحة العامة وتفتك بها وتؤثر س��������لبا على الفرد 

واألسرة واملجتمع ككل.  
  وقد استدل القائلون بجواز تناول املحرمات عند الضرورة بالعقل، فقالوا ان التداوي 
باملحرم��������ات ال يكون  حرامًا عند الضرورة، فاس��������تعمال املخدر عن��������د اجراء العمليات 
الجراحية جائز مع ان املخدر يغيب العقل  وهذا حرام، فدل ذلك على جوازه مع حرمته 
عند الضرورة ما دام ال يوجد ما يس��������د مس��������ّده أو يقوم مقامه من  املباحات وذلك من 

باب التيسير على الناس ورفع الحرج واملشقة عنهم .  
  وقد عالج املشرع العراقي في القانون رقم 50 لسنة 2017 قانون املخدرات واملؤثرات 
العقلي��������ة ذلك ،  حيث ذكر جميع ان��������واع املواد املخدرة ومصادرها في الجداول امللحقة 
بالقانون وقد أحس��������ن املش��������رع العراقي  صنعًا عندما ذكر في البند أوال من املادة ) 1 ( 
أن املخدر كل مادة طبيعية أو تركيبة من املواد املدرجة  في الجداول امللحقة بالقانون 
,ويتضح من النص أن املشرع لم يضع تعريفًا للمخدر بل حدد على سبيل  الحصر ما 
يعتبر كذلك ,ألن التقدم العلمي قد يؤدي إلى إيجاد أي جديد في مادة معينة بش��������أن 
اعتبارها مخدرًا  من عدمه ,فضاًل عن أن التحديد يستلزم خبرة فنية في اتخاذ القرار 

لكي يمكن مواكبة ما يستجد من  تغيرات واكتشافات مستقبلية. 
  فيما أباح املش��������رع للوزير املختص }وزير الصحة{ حق التعديل في الجداول امللحقة 
بما يحقق النفع العام  وكذلك الحال بالنس��������بة للمؤثرات العقلية ، وأكد القانون على 
عدم جواز حيازة هذه املواد او استعمالها او  التعامل بها بيعا وشراء اال وفق القانون 
حي��������ث اجاز القانون لألطباء والصيادلة واملذاخر املجازة رس��������ميا  ذلك ورتب احكاما 
وعقوبات لكل من يتجاوز الحدود التي رس��������مها القانون في هذا االس��������تعمال، حيث 
يجوز  وفقًا للقانون استعمال املواد املخدرة في العمليات الجراحية وان الطبيب هو 
من يكون له الحق في وصف  أو اس��������تعمال املواد املخ��������درة ملداواة مرضاه وينبغي ان 
يكون مرخصا له بالعالج فإذا انقضت الرخصة ألي  سبب، بات الطبيب مسؤوال عن 

جريمة حيازة املخدرات او تعاطيها بحسب األحوال والظروف. 
  وقد اشارت املادة 16 من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية النافذ إلى جواز استعمال 
املخ��������درات في  وصفات األطب��������اء وجواز صرف الصيادلة للم��������واد املخدرة او املؤثرات 
العقلية حيث ال يجوز للطبيب  صرف هذه املواد ألي مريض اال بقصد العالج الطبي 
ووفق التعليمات والضوابط التي تصدرها وزارة  الصحة في هذا الش��������أن ، وجاء في 
امل��������ادة 17 من القانون اعاله ايض��������ا الى جواز حيازة الطبيب للمخ��������درات في  العيادة 
الخاصة ب��������ه وبكميات تحدده��������ا وزارة الصحة لغرض اس��������تعمالها عن��������د الضرورة 
القصوى بشرط ان يتم  االحتفاظ بها بشكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي املعد 
له دون تغيير ، كما اجاز البند ثالثا من املادة 17  اعاله للصيدلي املجاز وفق القانون 
ببي��������ع وش��������راء وصرف وحيازة ونق��������ل املؤثرات العقلية املدرجة ف��������ي  الجداول ) 2 ، 3 ، 
4 ( امللح��������ق بالقان��������ون، واجازت املادة 18 بناء على ذلك لألف��������راد حيازة املواد املخدرة 
 واملؤث��������رات العقلية التي حصلوا عليها ألس��������باب صحية بحت��������ه وفي حدود الكميات 

التي يصفها الطبيب وال  يجوز لهم التنازل عنها للغير ألي سبب . 
  كم��������ا ان امل��������واد 20 و21 من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية النافذ حددت اس��������لوب 
إج��������ازة التعامل باملواد  املخدرة واملؤثرات العقلي��������ة حيث يجب ان يكون ذلك بموجب 
تعليم��������ات يصدرها وزي��������ر الصحة يحدد فيها  البيانات والش��������روط الواجب توافرها 
ف��������ي الوصفات الطبي��������ة وبطاقات الرخصة التي توص��������ف بمقتضاها مواد  مخدرة او 
مؤث��������رات عقلية للص��������رف من الصيدليات ، وله تحديد امل��������واد واملقادير التي ال يصح 

مجاوزة  صرفها لكل مريض شهريا . 
  ويالحظ مما س��������بق أن استخدام املحظورات ممكن في الشريعة اإلسالمية والقانون 

الوضع��������ي ولكن ضمن  ضوابط وحاجات ملحة بس��������بب 
خطورة بعضها على الكافة , وان الش��������ريعة الس��������محاء 
أوس��������ع في نط��������اق التحري��������م  مما ه��������و علي��������ه الحال في 
القانون الوضعي , .فالش��������ريعة حظرت التداوي بجميع 
املحرم��������ات م��������ن حي��������ث العم��������وم  واملباح ه��������و األصل في 
العالج واالس��������تثناء ه��������و املمنوع عند الض��������رورة وعدم 
وجود املباح وبمش��������ورة أهل  الطب ب��������أن املحظور يقود 
إلى الش��������فاء أو يعجل فيه في غالب الظن وعلى ان يكون 

االستعمال قدر الحاجة. 
  القاضي أريج خليل

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

وق��������ال القاض��������ي حي��������در جاب��������ر إل��������ى 
"القض��������اء" إن "األم��������ن والنزاه��������ة تبدأ 
من املواطن أوال، فالقضاء يبدأ  عمله 
حينما يتلقى إخبارا عن خرق أمني 
أو ش��������بهة فس��������اد"، داعي��������ا "املواطنني 
إلى االبالغ عن أي  ش��������بهة فساد إلى 

القض��������اء ال��������ذي س��������يضعها موض��������ع 
اهتم��������ام"، الفتا إل��������ى أن "اإلخبار عن 
املخالفات ثقافة  يجب أن تترسخ في 

وعي املجتمع خدمة للصالح العام". 
جاء ذلك على هام��������ش زيارة أجراها 
رئيس االستئناف إلى مكتب تحقيق 

باب��������ل التاب��������ع لهيئة النزاه��������ة  برفقة 
قاض��������ي التحقيق املخت��������ص بقضايا 

النزاهة ونائب املدعي العام. 
وق��������ال رئي��������س االس��������تئناف "اطلعنا 
على الهيكل التنظيمي للمكتب الذي 
يتكون م��������ن ثماني ش��������عب وتحتوي 

 ش��������عبة التحقي��������ق والتح��������ري عل��������ى 
عش��������رين محققا، بينما يدير الشعب 

األخرى مجموعة من املوظفني". 
وأوض��������ح أن "إحصائية املكتب خالل 
ثالثة أش��������هر من هذا العام كشفت أن 
عدد اإلخبارات املس��������جلة   84 إخبارًا، 

واملدورة من العام املاضي 139، اثنان 
وثالثون منها في لجنة التوصية". 

عل��������ى  االس��������تئناف  رئي��������س  واطل��������ع 
عدد م��������ن اإلخبارات التي لم تس��������جل 
كقضايا جزائي��������ة والقضايا األخرى 
 قي��������د التحقي��������ق، مالحظ��������ا أن "هناك 
زي��������ارات مس��������تمرة يجريه��������ا قض��������اة 
التحقي��������ق ونائ��������ب املدع��������ي العام من 

 خالل االطالع على سجل الزيارات". 
جاب��������ر  حي��������در  القاض��������ي  وس��������ّجل 
مجموعة م��������ن املعوقات التي تكتنف 
عم��������ل املكت��������ب بع��������د اجتماع��������ه م��������ع 
 املحققني منه��������ا "عدم توفر مفرزة من 
الشرطة لتنفيذ أوامر القبض"، الفتا 
إل��������ى أن "تنفيذها يتم بع��������د  مفاتحة 
شرطة س��������وات، ما يدعو إلى ضرورة 
توفر مف��������رزة مس��������تقلة لتنفيذ أوامر 
القبض ألن هذه  اإلجراءات تؤدي إلى 
وصول املعلومة إلى املتهم وتس��������اعد 

على هروبه". 
وأوام��������ر  "التبليغ��������ات  أن  وأكم��������ل 
االستقدام ترس��������ل الى مركز الشرطة 
بالبري��������د العادي للمكات��������ب ونرى أن 
 ذلك يعرقل إجراءات التحقيق ونؤكد 
على ض��������رورة أن يك��������ون التبليغ من 
قبل املحقق ذات��������ه أو مبلغني  تابعني 

للمكتب لتحقيق السرعة". 
وم��������ن املعوق��������ات أيضا، أف��������اد رئيس 
وج��������ود موقف  ب�"ع��������دم  االس��������تئناف 
خاص باملكتب إذ يت��������م التوقيف في 
 مرك��������ز الفيح��������اء، كذلك ال يتم تس��������لم 
املحكوم��������ني م��������ن املكتب مباش��������رة إال 
بعد إيداعه��������م في املركز  وإرس��������الهم 
ع��������ن طريق��������ه، ما ي��������ؤدي إل��������ى تعقيد 

اإلجراءات دون مبرر". 
ف��������روع  وج��������ود  "ع��������دم  أك��������د  وفيم��������ا 
للمكتب ف��������ي األقضية والنواحي"، لم 
ينس مس��������ألة "عدم حض��������ور املمثلني 
 القانونيني وعدم متابعتهم للدعاوى 
التي تخ��������ص دوائرهم م��������ع مالحظة 
وقوف هؤالء موقف املدافع  عن املتهم 
خصوصا اذا كان موظفا في دوائرهم 

رغم تعرض هذه الدوائر للضرر". 
وتاب��������ع القاض��������ي أن "س��������بب تأخي��������ر 
بعض القضايا أيضا يعود الى تأخر 
التحقيق اإلداري الس��������يما ما  يخص 

وزارة العدل والبلديات والصحة". 
ووجه رئيس االستئناف الحاضرين 
من محققي الهيئة ب�"إنجاز التحقيق 
يمك��������ن  الت��������ي  الحلق��������ات  والغ��������اء 
 االستغناء عنها، وكتمان املعلومات 
الص��������ادرة  الق��������رارات  إفش��������اء  وع��������دم 
ف��������ي الدع��������اوى، والع��������رض  املس��������تمر 
باالخب��������ارات التي لم تس��������جل قضايا 
جزائية والتي تم غلقها ليطلع عليها 

قضاة التحقيق". 
وأوصى رئيس االستئناف ب�"التعامل 
الحس��������ن مع جمي��������ع املواطنني الذين 
يحض��������رون إل��������ى مكت��������ب  التحقيقات 
وحف��������ظ كرامتهم وتهيئة الوس��������ائل 

الالئقة لنقلهم إلى املحكمة". 
وكذلك ش��������دد عل��������ى "ض��������رورة تنفيذ 
الص��������ادرة  القب��������ض  أوام��������ر  جمي��������ع 
وإنجاز التحقيق باس��������رع ما يمكن"، 
 الفتا إلى "ض��������رورة عرض كل محقق 
الدعاوى الت��������ي بحوزته كل 15 يوما 
كأعلى حد وبخالف��������ه  يواجه املحقق 

إجراءات قانونية". 

رئيس استئناف بابل: 84 إخبارا عن حاالت فساد خالل ثالثة أشهر

دار القضاء في الشعب : 12 قاضيا لخدمة مليون ونصف المليون نسمة

معهد التطوير القضائي.. رافد معرفي وتدريبي لمنتسبي القضاء والقانونيين

بغداد/ عالء محمد

تع��������د دار القض��������اء ف��������ي الش��������عب )ش��������مالي ش��������رقي 
العاصم��������ة( إح��������دى أوس��������ع دور القضاء ف��������ي البالد 
 نظ��������را للكثافة الس��������كانية التي تتمي��������ز بها مناطق 
اختصاصه��������ا املكان��������ي، م��������ا يتطلب تنظيم��������ا  عاليا 
وجه��������دا كبي��������را لتقديم الخدم��������ة القضائي��������ة لنحو 

مليون ونصف املليون نسمة. 
  ويق��������ول رئي��������س مجم��������ع دار القض��������اء في الش��������عب 
القاض��������ي ضياء الكناني إن   "نس��������بة الس��������كان  كبيرة 
تتراوح مابني مليون ومئتني وخمس��������ني الى مليون 
وخمس��������مئة نسمة بحسب  اإلحصائية التي وردتنا 

من قبل قائممقامية الشعب". 
ويقص��������د املراجع��������ون دار القضاء النج��������از الدعاوى 
واملعامالت الخاص��������ة بهم في جميع  محاكم املجمع 
ال��������ذي يتك��������ون م��������ن الب��������داءة واالحوال الش��������خصية 
والجن��������ح والتحقي��������ق باالضافة  ال��������ى  مكتب البحث 

االجتماعي. 
وأض��������اف الكنان��������ي أن "ع��������دد القض��������اة وص��������ل إل��������ى 
12 قاضي��������ا، بواق��������ع 5 قض��������اة في  محكم��������ة  األحوال 

الش��������خصية و4 في محكم��������ة التحقيق و2 قضاة في 
محكمة البداءة وقاض  واحد  ملحكمة الجنح وأربعة 

أعضاء في جهاز االدعاء العام". 
وأكم��������ل الكنان��������ي ل�"القض��������اء" أن "املناط��������ق التي تقع 
ضم��������ن الرقع��������ة الجغرافي��������ة لقض��������اء الش��������عب  ه��������ي 
الطالبي��������ة وام الكب��������ر وح��������ي الكوف��������ة والبنوك وحي 
س��������ومر وحي التجار والجزائر وحي  أور والش��������عب 
وحي البساتني وحي عدن وسبع قصور والثعالبة 
فضال عن العش��������وائيات  غير النظامية وهي مناطق 

واسعة جدا وذات كثافة سكانية كبيرة". 
  ولف��������ت إلى أن "التوس��������ع ف��������ي هذه املناط��������ق له أثره 
اإليجابي من ناحية حس��������م الدعاوى لعام   2018  فقد 
بلغت الدعاوى املنجزة واملحسومة من قبل محاكم 
املجمع 6829 دعوى  في  محكمة االحوال الشخصية 
و)861( ف��������ي محكم��������ة الب��������داءة و)492( ف��������ي محكمة 
 الجنح،  فيما وصل الع��������دد الى )16853( في محكمة 

التحقيق". 
وب��������ني رئي��������س مجم��������ع دار القض��������اء في الش��������عب أن 
"محكمتي األحوال الشخصية  والتحقيق  هي األكثر 
زحاما باملراجعني والكم الهائل من املناطق والسكان 

وتن��������وع  دع��������اوى املحاك��������م الش��������رعية  جع��������ل املجمع 
يس��������تقبل دعاوى كثيرة منه��������ا املتعلق��������ة باملطالبة 
 بالنفق��������ة واملطاوعة وإيقاع الطالق واثبات النس��������ب 
واملشاهدة وأثاث الزوجية"، مبينا أن "  نسب الزواج 

كبيرة بحسب االحصائية االخيرة للمجمع". 
وأكد الكناني "تس��������تقبل محكمة التحقيق الدعاوى 
الخاص��������ة بالقتل والخط��������ف واالبت��������زاز  االلكتروني 
واملتاج��������رة باملخدرات فضال ع��������ن الفقدان الذي اخذ 
حي��������زا كبيرا في الفترة  الحالي��������ة وكل مايخص هذه 

املحكمة". 
الكنان��������ي أش��������ار إل��������ى أن "الزخ��������م الحاص��������ل تم��������ت 
معالجته عن  طريق تخصيص قاض وتفرغه  للنظر 
باملعام��������الت فيما تم إعطاء بقي��������ة القضاة الدعاوى 
الخاص��������ة واملتعلق��������ة بمحكمة  االحوال الش��������خصية 
اضاف��������ة ال��������ى توفي��������ر الع��������دد الكافي م��������ن املوظفني 
لغرض س��������د الفراغ  الحاصل ف��������ي كل محكمة تابعة 
للمجمع االمر الذي ولد ارتياحا لدى املواطنني عند 

 مراجعتهم اي محكمة من محاكم الشعب". 
وع��������ن العم��������ل  بنظام عق��������د ال��������زواج االلكتروني أكد 
أن "الب��������دء به��������ذا النظام س��������يبدأ في الفت��������رة  القليلة 

املقبل��������ة بعد تجرب��������ة نجاحه في كثير م��������ن املحاكم 
وه��������ي تجربة رائعة تهدف ال��������ى  إبعاد املواطنني عن 
التعقي��������د واإلطالة وتوفير املزيد من الجهد والوقت 

واالنسيابية". 
من جانبه، طالب قاضي محكمة االحوال الشخصية 
عماد العكيلي بتفعيل "االرشفة  االلكترونية لقرارات 
الحك��������م الخاص��������ة بمحكمت��������ي االحوال الش��������خصية 
والب��������داءة بدال م��������ن  االحتف��������اظ بأطنان م��������ن الورق 
ويمك��������ن اخت��������زال ذلك م��������ن خالل برنام��������ج مفعل في 
عدة محاكم  حفاظا على حقوق املواطنني والتي من 
املمك��������ن تعرضها الى اإلت��������الف او الحرق او  الضياع 
فض��������ال عن ع��������دم الرجوع الى الس��������جالت الورقية او 
االضب��������ارة"، الفت��������ا إل��������ى أن   "توجه مجل��������س القضاء 
االعل��������ى ه��������و مواكبة التط��������ور الحاصل ف��������ي جميع 

املجاالت". 
بدوره، طالب قاضي التحقيق كريم باش��������ط بزيادة 
املحقق��������ني القضائيني لغرض انج��������از كافة  الدعاوى 
الت��������ي ت��������رد للمحكم��������ة ألن هناك ابالغ��������ات ودعاوى 
كثيرة"، مشددا على أن "الدكة  العشائرية تم القضاء 
عليها بش��������كل كبير بع��������د اإلعمام م��������ن قبل مجلس 

القض��������اء االعل��������ى وال��������ذي  أك��������د على مالحق��������ة هؤالء 
املجرمني".    

وم��������ن جانبه��������ا، قال��������ت مدي��������ر إدارة دار القضاء في 
الشعب ليلى ش��������مس الله إن "العمل والجهد  الكبير 
الظهار مجمع الشعب بحلة جديدة ومختلفة يعود 
ال��������ى التوجيهات املس��������تمرة من قب��������ل  رئيس املجمع 
القاض��������ي ضياء الكناني وبتعاون الس��������ادة القضاة 
واملوظف��������ني والح��������راس  القضائي��������ني ال��������ذي كان لهم 
دور كبي��������ر في اعادة وترميم املجمع وبجهود ذاتية 
فضال عن  تعاون رئاس��������ة استئناف بغداد الرصافة 
ا من اكس��������اء الش��������ارع مرورا بدخولك  االتحادية بدء
 ب��������اول نقط��������ة اس��������تعالمات وتوفي��������ر ك��������راج خاص 
بالس��������ادة القض��������اة واملوظفني مع عمل مس��������قفات  له 
فض��������ال عن توفير )غرفة خاص��������ة للتدخني( وتوفير 

قاعة )انتظار للمراجعني(  وقاعة   )للمشاهدة(". 
كما أكدت أن "املوظفني جعلوا فيما بينهم منافس��������ة 
ش��������ريفة من خالل طالء الغرف  الخاصة بهم من اجل 
اختيار األجمل لتعكس الذوق العام ما ولد ارتياحا 
كبيرا ل��������دى  املراجعني م��������ن خ��������الل مراجعتهم أثناء 

الدوام الرسمي". 

بابل / مروان الفتالوي

أكد رئيس محكمة استئناف 
بابل القاضي حيدر جابر إن 

84 إخبارا عن حاالت فساد 
إداري ومالي  وصلت إلى مكتب 

تحقيق النزاهة في املحافظة 
خالل األشهر الثالثة املاضية، 

الفتا إلى أن هذه  اإلخبارات 
موضع اهتمام من قبل محققي 

النزاهة والقضاء، فيما دعا 
إلى ترسيخ ثقافة اإلخبار عن 

 الشبهات لدى الجمهور. 

■ القاضي حيدر جابر

  بغداد / غسان مرزة

أنش��������ئ معهد التطوير القضائي ليأخذ 
عل��������ى عاتق��������ه دع��������م وتأهيل منتس��������بي 
القض��������اء وبناء قدرات املحاكم  من خالل 
التطوي��������ر املهني القضائ��������ي وذلك منذ 
بدايات عام 2008 وبمساعدة ومساندة 
املكت��������ب  الدول��������ي / برنام��������ج املس��������اعدة 
الدول��������ي  واملكت��������ب   ) jalea ( القضائي��������ة 
القانون  املخ��������درات وس��������يادة  لش��������ؤون 

 .) inl (  
وقال��������ت مدي��������رة إدارة معه��������د التطوير 
القضائي س��������نان غانم إن "بناية املعهد 
ش��������ّيدت بطريق��������ة البن��������اء  الجاهز حيث 
بدأت عملية البناء ضمن مراحل ووفقا 
ملتطلب��������ات التدري��������ب القضائ��������ي، حتى 
الدورات  أصبحت  جاه��������زة الحتض��������ان 
وال��������ورش الخاص��������ة ملنتس��������بي القضاء 
لتفعي��������ل  القانوني��������ني  م��������ن  وغيره��������م 
 مواكبته��������م لعملي��������ة التطوير القضائي 
والقانون��������ي عن طري��������ق تطوير القدرات 
وامله��������ارات العملي��������ة وتنمي��������ة  البح��������ث 

العلمي".   
وأضافت غانم في حديث إلى "القضاء" 
أن "ه��������ذه ال��������دورات تعمل على إش��������اعة 
املعرفة القضائي��������ة  والقانونية وتعزيز 
الكف��������اءة القضائي��������ة للس��������ادة القض��������اة 
واملوظف��������ني في ضوء ما أورده املش��������رع 

العراقي  وتطبيقاته العملية املتبعة من 
قبل مؤسسات مجلس القضاء األعلى". 

م��������ن جانبه��������ا أك��������دت مدير ع��������ام املعهد 
القضائ��������ي نهل��������ة حم��������ادي أن "معه��������د 
التطوي��������ر القضائ��������ي يتب��������ع إداريا  إلى 
املعه��������د القضائ��������ي بعد أن ض��������م األخير 
إل��������ى مجلس القضاء األعل��������ى بالقانون 
ذي العدد )70( لس��������نة   2017 بعدما كان 
ا  ألكثر من خمس��������ة عقود من الزمن جزء
من الس��������لطة التنفيذية املتمثلة بوزارة 
 العدل الى أن قام مجلس القضاء األعلى 
بإدارة شؤون املعهد القضائي بصورة 

مستقلة مؤخرًا". 
وعن مه��������ام املعهد واألعم��������ال املناط به 
أضاف��������ت حم��������ادي أن "معه��������د التطوير 
ال��������دورات  وال��������ورش  يقي��������م  القضائ��������ي 
ملوظف��������ي مجل��������س القض��������اء األعلى من 
العام��������ني  واملدع��������ني  القض��������اة  الس��������ادة 
واملحققني القضائيني  وكافة منتس��������بي 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى وه��������و عمل 
مكمل للتعليم املستمر ومكمل ملا يقوم 
به املعه��������د  القضائ��������ي من تن��������اول كافة 

املواضيع التي تخص القضاء". 
وتابع��������ت في مقابل��������ة مع "القض��������اء" أن 
"هذه ال��������ورش والدورات ال تقتصر على 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى  وحس��������ب بل 
تعم��������ل على اس��������تضافة كاف��������ة الوزارات 
في ح��������ال طلبهم ذلك، حي��������ث تتم إقامة 

ندوات الحوار  الناجح��������ة واملثمرة جدا 
والت��������ي تتمي��������ز بأنه��������ا ذات معلوم��������ات 
علمي��������ة عالية تس��������هم ف��������ي التفاعل بني 
 الحاضرين بصورة جيدة لتطوير عمل 

املشاركني". 
وع��������ن عدد  ال��������دورات املقامة ف��������ي العام 
املنصرم أفاد مس��������ؤول شعبة الحاسبة 
معه��������د  التطوي��������ر  ف��������ي  االلكتروني��������ة 
القضائي كرار باس��������م أن "عدد الدورات 
في عام 2018 بلغ )28( دورة في مختلف 
 املج��������االت بينما بلغ عدد الورش لنفس 
العام هو )18( ورش��������ة عمل، إما في عام 
)2019( كان ع��������دد  ال��������دورات ) 15( دورة 
بينم��������ا بلغ عدد الورش ) 4( ورش��������ة في 

مختلف املواضيع". 
وي��������رى باس��������م أن "أهمية ه��������ذه الدورات 
وال��������ورش تكمن في االرتقاء بمس��������توى 
القضائ��������ي  وذل��������ك  التدري��������ب  معايي��������ر 
باستخدام أحدث األساليب االلكترونية 

في التدريب".  
ودأب املعه��������د عل��������ى إقام��������ة العدي��������د من 
ال��������ورش وال��������دورات التطويري��������ة الت��������ي 
تقيمها جه��������ات ومؤسس��������ات  حكومية 
ومنظمات دولية ومحلية بالتعاون مع 
مجلس لقضاء األعلى على قاعة مبناه 
وتنوع��������ت في  مواضيعه��������ا وعناوينها 
منها تطويرية ومنها تثقيفية وأخرى 

حول تشريع  قوانني مجتمعية. 

انتقد موقف املمثلني القانونيني جتاه قضايا النزاهة يف دوائرهم

■ مباني معهد التطوير في الحارثية ببغداد.. عدسة/ حيدر الدليمي
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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.

انني احمل أوزارهم بسالم ، أحميهم 
بحكمت��������ي الت��������ي  ال ُتس��������بر اغواره��������ا، 
حت��������ى ال يضطه��������د األقوي��������اء غيرهم 
م��������ن الضعف��������اء ولك��������ي أه��������ب العدالة 
لإليتام واالرام��������ل ..(  يختلف عما كان 
ي��������راه اليونانيون القدم��������اء من معنى 
وبالتأكيد اختلف املعنى بعد ذلك عند 
افالطون وبعده  س��������قراط والفالس��������فة 
الفالس��������فة  وبضمنه��������م  االخري��������ن 
املسلمني وظلت العدالة فكرة متغيرة 
ق��������ادرة عل��������ى التط��������ور  متعك��������زًة على 
سؤال جدلي يتفاعل على الدوام مثل 
فكرة الوجود والعدم واملوت والحياة، 
فالشعور  واإلحساس بالعدالة طبيعة 

ام تطبع، فطري ام مكتسب ..؟  

ه��������ي أس��������ئلة ازلي��������ة قابل��������ة للتجديد 
والتغيير وامليل عند االجابة الحدها 
له منتجات��������ه ومخرجاته والتي تثير 
جدال  فلسفيا واجتماعيا على الدوام 
اغنى املنظومة الفكرية العاملية كثيرًا 
وكل ذلك ليس خ��������ارج مديات الراهن 
 املعاش بل ه��������و منطلق من مكنوناته 
)الظل��������م  فثنائي��������ة  ورؤاه  ومش��������اعره 
والعدال��������ة( ظل��������ت على الدوام س��������عيا 
مهما  لدى الحاكم واملحكوم للتشبث 
باحدهما وكلما تحققت تلك الثنائية 
صارت العدالة معشوقًا حقيقيا تهفو 
اليه  النفوس وتتشبث به حتى يغدو 

حلمًا ورؤى وحياة. 
ر    أما املفهوم العام للعدالة فهي تصوُّ

إنس��������اني ُيركز على تحقي��������ق التوازن 
بني جمي��������ع أفراد امُلجتم��������ع من حيث 
ر أنظمة   الحقوق، وتحُكم هذا التصوُّ
وقوانني يتعاون في وضعها أكثر من 
م 

ُّ
ش��������خص بطريقة ُحرة دون أي  تحك

ل، حتى تضمن العدالة تحقيق 
ُّ

أو تدخ
األش��������خاص  جمي��������ع  ب��������ني  املس��������اواة 
داخ��������ل امُلجتمع. ومنذ فج��������ر التاريخ 
 كان يرم��������ز للعدالة بام��������رأة معصوبة 
العين��������ني تحم��������ل ميزانًا بيد وس��������يفًا 
باليد االخرى ، استخدم هذا التعبير 
عبر  قرون عديدة وحضارات مختلفة 
، فاملرأة رم��������ز للعدالة لم يأت من فراغ 
فامل��������رأة مس��������تودع لعاطف��������ة والرحمة 
 وكذلك العدالة حيت تتحقق ، وتحمل 

ميزانًا دالل��������ًة على الحكم العادل الذي 
يواف��������ق حجم الج��������رم امُلرتكب فال  هو 
أزَيد وال هو أقل، أما معصوبة العينني 
فدالل��������ًة على النزاه��������ة، أي أن العدل ال 
يقف بجانب أحد أو يميل  آلخر طبقًا 

ألهوائه الشخصية.  
)إرنس��������ت  الفيلس��������وف االملاني  ويرى 
كسيرير( في الحديث عن داللة الرمز: 
ان الرم��������ز هو محاولة لتحديد  طبيعة 
العالق��������ة القائمة بني االنس��������ان وعامله 
الخارجي فعالقتن��������ا بهذا العالم، كما 
يرى هذا الفيلسوف، ليست  مباشرة، 
وال يمك��������ن أن تكون مج��������رد رابط آلي 
يجم��������ع ذات��������ا بموضوع. فم��������ا يفصل 
اإلنسان عن عامله ليس  حواجز مادية 

تتش��������كل من األش��������ياء واملوضوعات، 
بل هو الطريقة التي تتم بها صياغة 
الواق��������ع صياغ��������ة ثقافي��������ة  تن��������زع عنه 
أبع��������اده املادي��������ة لتكس��������وه بطبقة من 
الرم��������وز وه��������ي ما يس��������ميها ارنس��������ت 
كس��������يرير ) الوظيف��������ة الرمزي��������ة( هذه 
 الوظيفة الرمزي��������ة املتبناة هي الرابط 
املش��������ترك االنس��������اني بغض النظر عن 
االس��������اس امليثولوج��������ي للرم��������ز، لذلك 
 يحظى نصب س��������يدة الع��������دل من بني 
التماثيل األعظ��������م املعترف بها عامليًا 
ومن املثير لالهتم��������ام أن هذا التمثال 
 موجود في معظ��������م املباني القانونية 
وبي��������وت العدل في العال��������م؛ وهذه هي 
الحقيق��������ة وراء ش��������عبية ه��������ذا النحت 

 باإلضاف��������ة الى رمزي��������ة الفك��������رة التي 
يحملها وهي العدالة وعلى اساس��������ه 
تش��������كل الرابط االنس��������اني ،ان العدالة 
في  اي ش��������ق منها سواء اكانت طبيعة 
او التطبع هي منتج واقعي وس��������لوك 
حياتي انساني ال يختصر بالتطبيق 
دون  القانوني��������ة  للنص��������وص   االل��������ي 
الوق��������وف عل��������ى فح��������وى وكن��������ه وروح 
ومدلول التشريع التي تستقر العدالة 
بني  جوانبه وال يمكن الوصول اليها 
اال من خالل الذوب��������ان في مكنوناتها 
الروحية فالعدالة احس��������اس وشعور 
 يتجس��������د في نظ��������رات املظلومني حني 
يعانق��������ون حقوقه��������م وهم يش��������عرون 

باملساواة واالنصاف والعدل .  

العدالة ورمز المرأة معصوبة العينين ..! 

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

ل توجد فكرة �أو روؤية لها �شياغة نهائية كما ل ميكن �ن ت�شتاأثر فكرة بالتعبري �لنهائي للحقيقة �و تعرب عن  كنهها �و مغز�ها وفكرة �لعد�لة لها معاٍن 
متعددة بح�شب �لروؤية �لزمانية و�ملكانية و�لعقائدية فما كان يعتقد  وير�ه �مللك �لبابلي �لعادل حمور�بي وهو يقول : )�أحمل يف جو�نحي هموم �لنا�ش من 

�ر�ش �شومر و�كد ،  �شارو� يتنعمون بالرث�ء بف�شل روحي �لتي حتر�شهم 

  وه��������ذه التقنية تق��������وم على بناء 
عالقة ودية وإنس��������انية وحسنة 
تنس��������ي املتهم انه يت��������م  التحقيق 
مع��������ه وترب��������ك توقعات��������ه  فتخلق 
بيئ��������ة لالس��������تجواب ت��������ودي الى 
م��������ن  املتهم  املعلومة  اس��������تخراج 

دون ضغط. 
ه��������ذه  االس��������تجواب   طريق��������ة 
مزجت بني التعامل الحس��������ن مع 
املتهم��������ني وبني الكف��������اءة  العالية 
ف��������ي الحص��������ول عل��������ى  معلوم��������ة 
دقيق��������ة ونوعية خ��������الف الطريقة 
ذات  في  االس��������تجواب  التقليدية 

الفعالية املنخفضة. 
عل��������ى  تعتم��������د  التقني��������ة   ه��������ذه 
من  التحقيق  وفه��������م  اس��������تيعاب 
موقع املتهم الستباق ردود  فعله 
وفهم حيله ملواجهتها  للوصول 

للمعلومة. 
ان  اإلش��������ارة  املستحس��������ن  م��������ن    
الص��������راع ب��������ني املحق��������ق واملته��������م 
يدور حول املعلومة  وإذا تقمص 
املحقق دور  املته��������م ووضع ذاته 
مكان��������ه يمكن��������ه م��������ن فك ش��������فرة 
املتهم فيربك  قدرته على التحكم 
باملحافظة على املعلومة  فيبوح 
به��������ا ال ش��������عوريا وذل��������ك لتحطم 

قدراته  الدفاعية.  
ف��������ي مناهض��������ة  الح��������ق   إن ه��������ذا 
التعذي��������ب يس��������تمد م��������ن الكرامة 
املتأصلة لإلنسان وهذا  الواجب 

يق��������ع على عاتق ال��������دول  املطلوب 
منه��������ا احت��������رام حقوق اإلنس��������ان 
وكرامت��������ه والنضال  ض��������د كل ما 

يمس أدميته.  
 وبتقدم الوعي اإلنساني اتجهت 
األمم املتح��������دة في 12/10/ 1984 
التعذيب  اعتماد  مناهض��������ة  الى 
وغيره م��������ن  ض��������روب املعاملة او 
العقوبة القاسية او الالإنسانية 
او  املهين��������ة والت��������ي دخل��������ت حيز 

التنفيذ في 1987/6/26. 
 ه��������ذه االتفاقية األممي��������ة تتطلب 
اتخاذ الدول األعضاء منع اعمال 
التعذي��������ب وتجريمه  وعدم جواز 
االس��������تثنائية  التذرع  بالظروف 
كمبرر للتعذيب وإدراج التعليم 
واإلعالم في م��������ا  يتعلق بالحظر 
في برامج تدريب  املكلفني بإنفاذ 

القانون. 
  وجمهورية العراق ركبت املركب 
الجدي��������د في االنضم��������ام الى هذه 
االتفاقي��������ة فص��������در  القان��������ون رقم 
30 لس��������نة   2008 وبينت األسباب 
للقانون هو مش��������اركة  املوجب��������ة 
العراق في  املجتم��������ع الدولي في 
جه��������وده الرامي��������ة ال��������ى  مكافحة 
التعذيب ال��������ذي أصبح محظورا 
بمقتض��������ى  العديد م��������ن الصكوك 

الدولية. 
  ان التعذيب وفق تعريف املعاهدة 
الدولية هو أي عمل ينتج عنه الم 

او عذاب  شديد جسديا او نفسيا 
بقصد  الحصول على املعلومة او 
لغ��������رض العقوبة واالنتقام او قد 
 يكون الغاية م��������ن ذلك الحصول 
على املعلومة من  ش��������خص ثالث 
املس��������لطة  على  القسوة  يش��������اهد 
باإلدالء  ويرغ��������م  فيخ��������اف  غيره 

باملعلومة. 
  م��������ن املس��������لم ب��������ه ان العقوبة هي 
جزاء تقويمي وهي أمر مشروع 
وج��������زاء يوق��������ع  باس��������م املجتم��������ع 
تنفي��������ذا لحك��������م  قضائ��������ي، اال ان 
الحظر يش��������مل العقوبة القاسية 
الت��������ي تتج��������اوز  الغاي��������ة والهدف 
املش��������روع منه��������ا، وه��������ذا املفهوم 
 محل خالف فبعض الدول تعتبر 
اإلعدام  او األشغال الشاقة عقوبة 
قاس��������ية وألغتها والبعض اآلخر 
ال يعده��������ا  قاس��������ية طبقا لظروف 

 كل بلد. 
  ختام��������ا يجب التنوي��������ه بأن منع 
التعذيب ال يعني حظر استعمال 
الق��������وة م��������ن قب��������ل  أجه��������زة إنفاذ 
القانون ف��������ي جمي��������ع  األوقات اذ 
للضرورة  القوة  استخدام  يمكن 
لتحقيق هدف  قانوني مش��������روع 
عل��������ى ان يكون مناس��������با وحجم 
القوة  استخدام  التهديد  فيجوز 
عند القبض  عل��������ى املتهم او ملنع 
وقوع جريم��������ة حتى لو أدى ذلك 

الستعمال السالح  الناري. 

تقنية شارف

  ن�شف وهدم طرق �ل�شتجو�ب �لتقليدية �لقائمة على ��شتعمال �لعنف و�لق�شوة  و�لو�شائل 
�لق�شرية لنتز�ع  �ملعلومة تقنية ح�شارية �بتدعها �لفيل�شوف و�ملحقق �لأملاين  هان�ش �شارف 

تلجاأ �غلب �لدول �ىل �إحد�ث تغيري�ت يف �شيا�شاتها �جلنائية من خالل تغيري �ملنظور �لذي فعرفت بـ))تقنية �شارف((. 
ي�شتند �ليه  �لقانون �لعقابي من كونه يركز على �يالم �جلاين و�إيذ�ئه �ىل كونه يهدف �ىل 
�إعادة تاأهيله و��شالحه كذلك  من خالل ��شباع �لقانون �لعقابي بالفكر �لعقالين و�إ�شفاء 
ما ميكن �إ�شفاوؤه من �لبعد �لن�شاين عليه عرب ما  يعرف باأن�شنة �لقانون �جلنائي وجتاوز 
�ملنهج �لتقليدي يف �لزجر و�لعقاب �ىل منهجيات عقالنية  و��شالحية حديثة تعود بفو�ئد 

�كرث للمجتمع من خالل ما تتبناه من عقوبات بديلة و��شتبد�ل �لكثري من  �لعقوبات �حلب�شية 
�ىل عقوبات مالية. 

والسياسة الجنائية بمفهومها 
التقليدي هي مجموعة وسائل 
وتدابي��������ر ينبغي عل��������ى الدولة 
لزج��������ر  الجريم��������ة  تس��������خيرها 
باكب��������ر قدر م��������ن الفاعلية اال ان 
هذا املفهوم تطور ليصبح من 
الجنائية  السياسات  اولويات 
ودراس��������ة  االهتم��������ام  بمعرف��������ة 
النتش��������ار  املؤدي��������ة  االس��������باب 
الظاه��������رة االجرامي��������ة وم��������ن ثم 
وضع خطة وقائية للحد منها، 
يعني  ذلك ان الدولة تستند في 
الجنائية  سياس��������تها  تعدي��������ل 
لبحوث ودراس��������ات م��������ن مراكز 
علمية وبحثية متخصصة فاذا 
 اش��������ارت تلك الدراسات ان اكبر 
عدد من املجرمني ينحدرون من 
مناطق العش��������وائيات فينبغي 
عليها ان تضع  خطط ش��������املة 
لالس��������كان وتمليك ال��������دور واذا 
البحثية  اإلحصائيات  اشارت 
الى ان السبب الرئيس لالجرام 

هو  الع��������وز املالي واالقتصادي 
فينبغي ان تضع خطط لتوفير 
ف��������رص عم��������ل وتقلي��������ل نس��������ب 

البطالة بني الشباب. 
ه��������ذه  مث��������ل  ال��������ى    وباللج��������وء 
السياس��������ات الوقائية ستحمي 
الكثير من األف��������راد من الوقوع 
الجريم��������ة كونهم  ش��������راك  ف��������ي 
بالفط��������رة  مجرم��������ني   ليس��������وا 
لكنهم أصبح��������وا مجرمني بما 
م��������ن ظروف  الدول��������ة  صنعت��������ه 
سيئة وصعبة ادت الى تفشي 

 االمية والفقر والبطالة. 
  وف��������ي الع��������راق ال اعتق��������د ان أي 
العقوب��������ات  لقان��������ون  تعدي��������ل 
يس��������تند قبل اللج��������وء اليه الى 
دراس��������ات واحصائيات علمية 
بع��������د اجتماعي   وعملي��������ة ذات 
اكث��������ر  ان  ب��������ل  وانثربولوج��������ي 
التعدي��������الت ارتجالي��������ة وبع��������د 
فت��������رة تك��������ون غي��������ر ذات فائدة 
املنظوم��������ة  ان  م��������ن   وبالرغ��������م 

العراق  في  العقابية  القانونية 
الزجرية  بالنص��������وص  تزخ��������ر 
اال انه��������ا لم تنجح ف��������ي  التقليل 
من الجرائم كذلك فان سياس��������ة 
تغليظ العقوبات واللجوء الى 
الظروف املش��������ددة لم تسهم في 
تقليل عدد  الجرائم واملجرمني 
فاغلب الدول تعاقب قوانينها 
باالعدام او السجن املؤبد على 
جريم��������ة االتج��������ار باملخ��������درات 
 وم��������ع ذلك فان ظاهرة انتش��������ار 
املخدرات في تزايد ما يجعل من 
الضروري ان تنظر السياس��������ة 
انها  الجنائية  للجريم��������ة على 
مش��������كلة قانوني��������ة واجتماعية 
واخالقية وليست فقط مشكلة 
قانونية بني جاٍن وضحية وان 
 تتبن��������ى السياس��������ات الجنائية 
للجريمة  االنس��������انية  النظ��������رة 
الخطط  تض��������ع  وان  والعق��������اب 
التنموي��������ة للوقاية منها وعدم 

 االكتفاء بالعقوبات الزجرية. 

أنسنة القانون الجنائي

القاضي عماد عبد اهلل شكور
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السجن 15 سنة

املركزي��������ة  الجنائي��������ة  املحكم��������ة  قض��������ت 
في رئاس��������ة اس��������تئناف بغداد الرصافة 
االتحادية  بالس��������جن ملدة خمس عشرة 
 س��������نة على ارهابي اشترك بهجوم على 

دوريتني  امنيتني في بغداد. 
وقال مراس��������ل املرك��������ز االعالمي ملجلس 
القض��������اء االعل��������ى إن "االرهاب��������ي اعترف 
ف��������ي التحقي��������ق االبتدائ��������ي  والقضائ��������ي 
باالنتم��������اء إل��������ى م��������ا يس��������مى بالجيش 
االس��������المي االرهاب��������ي"، الفت��������ا إل��������ى أن 
"املدان اش��������ترك باالش��������تباك الذي  حدث 
ف��������ي ش��������ارع الجمهوري��������ة  بالق��������رب من 
االعدادي��������ة املركزية وكذلك الهجوم على 
افراد الدورية املرابطة  بالقرب  من وزارة 

البلديات واالشغال العامة". 
وأض��������اف البي��������ان أن "املحكم��������ة وجدت 
االدل��������ة كافي��������ة ومقنعة لتجري��������م املتهم 
والحكم عليه بالسجن ملدة 15 سنة  وفق 
احكام املادة  الرابعة من قانون مكافحة 

االرهاب رقم 13 لسنة 2005 ". 

ورشة عمل

أقامت دائ��������رة الش��������ؤون املالي��������ة واإلدارية 
ورش��������ة عم��������ل لتقييم عمل ش��������عب املخازن 

لجميع املحاكم. 
وأوضح��������ت مدي��������ر ع��������ام دائ��������رة الش��������ؤون 
املالي��������ة واالداري��������ة رمزية كاظم حس��������ن أن 
"ورش��������ة العمل ناقش��������ت اهم  معوقات عمل 
املخازن في جميع املحاكم نتيجة خطورة 
واهمية هذا العمل بمش��������اركة س��������تة عشر 
اس��������تئنافا".  وأضافت حس��������ن أن "الورش��������ة 
تضمنت هيكلية النظ��������ام املخزني ومنها 
االثاث واملطبوعات والقرطاس��������ية وجلود 
 محاس��������بة والصيان��������ة كم��������ا تضمنت عمل 
قسم املخازن ومنها السجالت املستخدمة 
والسندات املستخدمة  والقيود النظامية". 

م��������ن جانبها مع��������اون مدير عام الش��������ؤون 
املالية واالدارية منى عبد الحسني أشارت 
إل��������ى أن "اقام��������ة ورش العم��������ل  ه��������و لتقييم 
عمل ش��������عب املخازن في الرئاسات لغرض 
االطالع على واقع العم��������ل املخزني ومدى 

مطابقته  ملعيار النظام املحاسبي". 

إرهابية روسية

أص��������درت املحكم��������ة الجنائي��������ة املركزية 
في رئاس��������ة اس��������تئناف بغداد الرصافة 
مل��������دة  بالس��������جن  االتحادي��������ة  حكم��������ا 
خمس��������ة  عش��������ر عاما على مدانة روسية 
بتهم��������ة االنتماء الى عصاب��������ات داعش 

االرهابية  . 
 وذكر مراس��������ل املرك��������ز االعالمي ملجلس 
القض��������اء االعل��������ى أن "املدان��������ة اعترف��������ت 
باالنتماء لعصاب��������ات داعش  االرهابية 
بعدم��������ا دخل��������ت الع��������راق بص��������ورة غير 
شرعية عن طريق تركيا ومن ثم سوريا، 
 منطق��������ة الرقة، ومن ثم  الى قضاء تلعفر 

في املوصل". 
وأض��������اف البي��������ان أن "اإلرهابي��������ة دخلت 
الى العراق م��������ع ابنتها وولدها املنتمي 
لعصابات داعش  االجرامية  والذي قتل 

من قبل القوات االمنية العراقية". 
وأشار إلى أن "املحكمة وجدت كل األدلة 
كافية لتجريم املدانة وفقا الحكام املادة 

الرابعة من قانون  مكافحة  اإلرهاب". 

بغداد/ إيناس جبار

صدق��������ت محكمة تحقي��������ق الش��������عب اعترافات 
مته��������م ع��������ن جريمة ابت��������زاز فتاة عل��������ى مواقع 
التواصل االجتماعي من  خالل تطبيق )بيكو 

اليف(. 
  وتفيد املشتكية التي تبلغ من العمر 26 عاما 
وتس��������كن بغداد بأنها تعرف��������ت على املتهم عن 
طريق موق��������ع  التواص��������ل االجتماع��������ي )بيكو 
الي��������ف( وحصل��������ت عالق��������ة  بينن��������ا، طلب مني 
إرس��������ال صورتي ورفضت ذلك  واخبرني بأنه 
يروم مش��������اهدتي لغرض التقدم لي وخطبتي 
وبعده��������ا حصلت بيننا مكامل��������ة فيديو وقمت 
لغ��������رض  الكامي��������را  أم��������ام  بوض��������ع  صورت��������ي 
مش��������اهدتها وقام بأخذ الصورة من شاش��������ة 

املوبايل العائدة لي وبدون علمي". 
وتتابع الضحية "حصل بيننا خالف فيما بعد 
ولم أقم بالتجاوز عليه وعند الساعة الواحدة 
ليال تقريبا من  اليوم ذاته قام باالتصال بي عن 
طريق برنامج )االيمو( وطلب مني مبلغًا من 
املال قدره خمس��������ة ماليني  دينار عراقي مقابل 
عدم نش��������ر صورت��������ي وأخبرته بأن��������ه ال يوجد 
لدي ه��������ذا املبل��������غ واخبرني بان أقوم بس��������رقة 
 مجوه��������رات والدت��������ي ورفض��������ت ذل��������ك وبعدها 
حص��������ل اتفاق على أن أقوم بإعطائه مبلغا من 
املال قدره )ثالثة  ماليني دينار عراقي( وأضعه 

بالقرب من دارنا في الشارع العام". 
وتابعت الضحية إفادتها بأنها قامت بوضع 
أوراق وهمية لغرض نصب كمني حيث قدمت 
إخبارا إلى  مف��������ارز املكافحة وقامت بوضعها 

داخ��������ل كيس نايل��������ون في الش��������ارع بالقرب من 
سلة النفايات القريبة على  دارها. 

ترجل  املته��������م نحو الكيس ألخذه فتم القبض 
علي��������ه م��������ن قبل مف��������ارز مكتب مكافح��������ة إجرام 

القدس وبحوزته  أجهزة املوبايل العائدة له.  
م��������ن جانبه اعت��������رف املته��������م صراح��������ة بقيامه 
بالفعل وأكد أقوال املش��������تكية جملة وتفصيال، 
الفتا إلى انه "عند  ترجله من السيارة وتوجهه 
نحو املبلغ لغرض أخ��������ذه تم القبض عليه من 
قبل مف��������ارز مكتب اجرام القدس"،  مش��������يرا الى 
قيامه بكس��������ر اجهزة املوبايل العائدة له بغية 
عدم مش��������اهدة الصور واملحادث��������ات الخاصة 
باملش��������تكية،  مقرا بأن تصرفه مع املشتكية هو 
الخدع��������ة واالبتزاز ومس��������اومتها عل��������ى املبلغ 
املالي املذكور في االتفاق  وليس للزواج منها. 

 "بيكو اليف" يسحب فتاة إلى شرك االبتزاز االلكتروني 
النش��������وز ه��������و امتن��������اع الزوجة ع��������ن مطاوعة 
زوجها، وكلمة ناشز أو نشوز وردت في قوله 
 

َّ
 فعظوهن

َّ
تعالى   )والالتي تخافوَن نش��������وزهن

 فأن 
َّ

 ف��������ي املضاج��������ع واضربوهن
َّ

واهجروهن
 س��������بياَل( س��������ورة 

َّ
أطعنك��������م ف��������ال  تبغوا عليهن

النساء اآلية 34. 
ومعن��������ى النش��������وز والناش��������زة ف��������ي اللغة وفي 
املصطلح الش��������رعي ه��������و االمتناع ع��������ن القيام 
بحقوق  الزوجية، و الَنْاِشزة: �والجمع َنوْاِشز�، 
ه��������ي الزوج��������ة التي اس��������تعصت عل��������ى زوجها 

ومنعته حّقه. 
وتعتب��������ر الزوجة ناش��������زًا ف��������ي حك��������م القانون 
العراق��������ي، إذا ترك��������ت بي��������ت زوجه��������ا ب��������ال إذن 
وبغير وجه  ش��������رعي وإذا امتنعت عن الس��������فر 
مع زوجها بدون عذر ش��������رعي أو إذا حبس��������ت 
ع��������ن جريمة أو دين،  وغيره��������ا من امور تمتنع 
الزوجة فيها ع��������ن مطاوعة زوجها فتحرم من 

اغلب حقوقها الشرعية  بضمنها النفقة، كما 
بني قان��������ون االحوال الش��������خصية العراقي في 
)املادة 5/25 يعتبر النش��������وز  سبب من اسباب 

التفريق وذلك على الوجه اآلتي: 
أ – للزوج��������ة ح��������ق طل��������ب التفريق بع��������د مرور 
سنتني من تأريخ اكتساب حكم النشوز درجة 
البتات  وعل��������ى املحكمة ان تقض��������ي بالتفريق 
وفي ه��������ذه الحالة يس��������قط امله��������ر املؤجل فأذا 
الزوجة قبضت  جميع املهر الزمت برد نصف 

ماقبضته. 
  ب- لل��������زوج طلب التفريق بعد اكتس��������اب حكم 
النش��������وز درج��������ة البت��������ات، وعل��������ى املحكمة ان 
تقضي  بالتفريق وتلزم الزوجة برد ماقبضته 
من مهرها املعجل ويس��������قط مهرها املؤجل اذا 
كان  التفري��������ق قب��������ل الدخول ام��������ا اذا كان بعد 
الدخول يسقط املهر املؤجل وتلزم برد نصف 

ماقبضته اذا  كانت قد قبضت جميع املهر(. 

النشوز في قانون األحوال الشخصية العراقي
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ولد القاضي الش��������يخ عبد القادر إبراهيم س��������نة 1923 
ف��������ي قضاء ابي الخصيب في البصرة وأكمل دراس��������ته 
 االبتدائية في مدرسة ابي الخصيب ثم انتقلت أسرته 

الى بغداد حيث أكمل دراسته املتوسطة عام 1938. 
انتس��������ب الى دار العلوم العربي��������ة والدينية في منطقة 
األعظمية ببغداد وأنهى الدراس��������ة فيها عام 1941، ثم 
دخل  كلية الش��������ريعة ببغداد متخرجا منها عام 1956 
وقب��������ل في كلية الحقوق في بغ��������داد وتخرج منها عام 

 .1962
عني قاضيا ش��������رعيا في مدين��������ة املوصل عام 1958 ثم 
انتقل ال��������ى بغداد عام 1964 ليص��������ل فيها الى منصب 
 قاضي بغداد األول في محكمة ش��������رعية بغداد لسنني 

طويلة. 
اس��������تمر بعمله قاضي��������ا اوال لبغداد حت��������ى عام 1993 
وعرف��������ه الناس بهذا اللقب حي��������ث كان يطل عليهم من 
شاشة  التلفزيون العراقي عند اإلعالن عن ثبوت غرتي 
شهري رمضان وشوال املباركتني وتحديد موعد عيد 

 األضحى املبارك من كل عام حتى عام 1993. 
أتيحت له فرصة العمل قاضي��������ا في مختلف املحاكم 
املدني��������ة والجزائي��������ة والش��������رعية ف��������ي عدد م��������ن املدن 
العراقية  ردحا من الزمن منتقال من مدينة الى أخرى 
فم��������رت عليه في ه��������ذه الرحلة الطويلة العش��������رات من 

الدع��������اوى  املختلف��������ة وكان من بينه��������ا قضايا عجيبة 
ونادرة. 

كان له مساهمات عديدة في منتديات بغداد الثقافية 
ومن بني تل��������ك املش��������اركات احتفالية ذكرى تأس��������يس 
بغ��������داد  مع زميله القاضي الس��������يد إبراهيم الحس��������ني 
ومن ثم شقيقه السيد قاس��������م الحسني إضافة لنخبة 
من أع��������الم بغ��������داد  ومثقفيها وكان��������ت منتديات نادي 

الصيد من أمتع تلك اللقاءات. 
له ع��������دة مؤلفات وبح��������وث علمية وأدبي��������ة من أهمها 
)تفس��������ير آيات أحكام من القران الكريم املتعلقة بعمل 
 القضاء( وكتاب ) الوجيز في األحوال الش��������خصية في 
القانون العراقي والش��������ريعة اإلس��������المية( وباملشاركة 
م��������ع  الس��������يد )أحم��������د محم��������ود دعيب��������ل ( و )خالص��������ة 
محاض��������رات ف��������ي ش��������رح قان��������ون األحوال الش��������خصية 

العراقي  وتعديالته(. 
عرف عنه انه كان عاملا فذا في العلوم الشرعية فضال 
عن معلوماته املميزة في علوم الرياضيات  والفيزياء. 
اس��������تمر متمس��������كا بزي رجال الدين الجب��������ة والعمامة 
الى أخر أيامه. كان مث��������اال للتواضع األخالق فلم  تكن 
األبتسامة تفارق شفتيه يستأنس به محدثه فال يمل 
منه. انتقل الى رحمة الباري يوم 21 ايار من عام   2014 

عن عمر 92 عاما. 

قضاة عراقيون

القاضي عبد القادر إبراهيم

كتاب قضائي

وي��������دون الكات��������ب في الب��������دء وفي 
املطل��������ب األول تعري��������ف االعتراف 
وانواعه وأوجه الشبه واالختالف 
ب��������ني  اإلق��������رار واالعت��������راف وب��������ني 

الشهادة واالعتراف. 
كتاب��������ه  الجناب��������ي  ويس��������تفتح 
بشروط صحة االعتراف وسلطة 
املحكم��������ة ف��������ي تقدي��������ره وان يكون 

االعت��������راف ص��������ادرا  من ش��������خص 
متمتع باألهلي��������ة القانونية ومن 

املتهم نفسه. 
املطل��������ب  ف��������ي  القاض��������ي  وأورد 
الثاني س��������لطة املحكمة في تقدير 
االعتراف، والوسائل التي تجعل 
االعت��������راف  معيب��������ا مث��������ل اإلك��������راه 

بأنواعه املادي واملعنوي. 
ودون الكاتب استعمال العقاقير 
املخدرة واملسكرات في الكشف عن 
الحقيق��������ة الكامنة في نفس املتهم 
وكذل��������ك  التع��������رف عل��������ى الجريمة 

ومرتكبها. 
كما تناول الجنابي أثر االعتراف 
املعيب على الحكم من حيث اآلثار 

وامكانية  لالعت��������راف  اإلجرائي��������ة 
محكم��������ة  املوض��������وع م��������ن الحك��������م 
املتهم  اعت��������راف  باالعتم��������اد على 
املج��������رد دون الحاجة ال��������ى دالئل 

أخرى. 
كما تطرق الى بط��������الن االعتراف 
بسبب عدم مراعاة شروط صحته 
وكذلك أث��������ر االعتراف بعد صدور 

الحكم  من محكمة املوضوع. 
ويخت��������م الكات��������ب مؤلف��������ه باآلثار 
املوضوعية لالعتراف. حيث عمد 
املش��������رع العراقي في املادة )129( 
م��������ن  قان��������ون أص��������ول املحاكم��������ات 
الجزائية أن يتم عرض العفو على 
املتهم��������ني بقص��������د الحصول على 

ش��������هادة ضد  مرتكب��������ي الجريمة 
اآلخرين تش��������جيعا لهم وإرشادا 
منهم للس��������لطات الى املس��������اهمني 
في ارتكاب الجريمة،  وللكشف عن 
تفاصي��������ل الجريمة بش��������كل دقيق 
وعن مرتكب��������ي الجريمة اآلخرين، 
العراقي  املش��������رع  أعف��������ى  وكذل��������ك 
 املتهم املعترف في جريمة الرشوة 
ل��������كل من الراش��������ي والوس��������يط من 
العقوبة املقررة للجريمة اذا بادر 
او  القضائية  بإب��������الغ  الس��������لطات 
اإلدارية بالجريمة او اعترف بها 
اتص��������ال املحكم��������ة بالدعوى  قبل 
وذلك في امل��������ادة   )311( من قانون 

العقوبات العراقي. 

االعتراف المعيب وأثره في الحكم

 ■ غالف 

الكتاب

ص��������در عن املكتبة القانونية في بغداد كتاب للقاضي قتيبة جلوالء 
الجناب��������ي بعنوان )االعت��������راف املعيب وأثرة  في الحك��������م(، ويتناول 
املؤل��������ف في املبحث األول من كتابه ماهية االعتراف. اما في املبحث 
الثاني فيتناول  شروط صحة االعتراف وسلطة املحكمة في تقديره. 

أما في املبحث الثالث فتناول أثر االعتراف املعيب  على الحكم. 

قلم القاضي

العالق��������ة ب��������ني املوظ��������ف واإلدارة، تق��������وم على أس��������اس قانوني، 
يتمثل بوجود رابطة قانونية، وهذه الرابطة تتضمن واجبات 

وحقوق للطرفني: اإلدارة واملوظف. 
القانون وضع آليات وأسس��������ا يمكن للموظف سلوكها في حال 
ش��������عر بالغ��������ن او مس��������ت االدارة حقوقه من خالل اص��������دار قرار 
اداري مع��������ني، ينال من حق من حقوقه املتعلقة بالوظيفة. وفي 
الوقت نفس��������ه، هناك أسس وضعت في حال قيام املوظف بعمل 
يخال��������ف واجباته الوظيفية وأدى هذا العم��������ل الى ضرر مادي 

بمصالح االدارة.
 واألص��������ل أن التعويض عن الضرر يت��������م بموجب قرار قضائي 
صادر من محكمة مختصة ومكتسب درجة البتات، لكن املشرع 
منح اإلدارة ميزة على الش��������خص الطبيع��������ي، تتمثل بتعويض 
مبلغ الضرر عن طريق اإلدارة نفس��������ها بموجب سياقات ادارية 
نص عليه��������ا القانون، ومنح املوظف ح��������ق الطعن بالقرار الذي 
يص��������در ض��������ده بالتضم��������ني. وبالعودة ال��������ى التش��������ريعات التي 
ص��������درت بع��������د التغيير، نج��������د ان مجلس الن��������واب أصدر قانون 
التضمني رقم 12 لس��������نة 2006) امللغي( بموجب القانون رقم 31 

لسنة 2015. 
ن��������ص هذا القانون ف��������ي املادة 1 منه: يتحم��������ل املوظف او املكلف 
بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او املقاول مسؤولية 
التعويض عن االضرار التي تكبدها املال العام بسبب اهماله أو 
تقصيره أو مخالفته القوانني واألنظمة والتعليمات.. نالحظ ان 
هذه املادة لم تش��������مل املوظف فقط، بل شملت فئات أخرى وهي 

املقاول الذي ابرم عقد مقاولة او الشركة الخاصة او العامة. 
ف��������ي ح��������ني ان القانون الجديد رق��������م 31 الذي ألغ��������ى القانون رقم 
12 حصر ش��������مول قان��������ون التضمني باملوظ��������ف واملكلف بخدمة 
عامة فقط، اي بمعنى ان األضرار التي تتس��������بب بها االشخاص 
الطبيعي��������ة او املعنوي��������ة االخرى غير املوظ��������ف او املكلف بخدمة 
عام��������ة، فإن على االدارة اللجوء القض��������اء لتعويضها عن الضرر 
ال��������ذي أصابها. املادة الثانية من القانون 31 نصت على تش��������كل 
لجن��������ة تحقيقية من قبل الوزير او رئي��������س الجهة غير املرتبطة 
ب��������وزارة او من يخوله اي منهما من ذوي الخبرة واالختصاص 
على ان يك��������ون احدهم حاصال على ش��������هادة جامعية أولية في 

القانون.
 وتتول��������ى ه��������ذه اللجن��������ة التحقيقية مع املش��������مول بأح��������كام هذا 
القانون وتدوين أقواله وأقوال الشهود ولها االطالع على جميع 
املس��������تندات والبينات التي ترى ضرورة االطالع عليها وتحرير 
محضر تثبت فيه اإلجراءات الت��������ي اتخذتها وترفع توصياتها 
ام��������ا بتضمني املوظف او عدم تضمين��������ه.  في حني ان املادة 2 من 

القان��������ون 12 امللغ��������ي، نص��������ت على ان 
مهمة اللجنة التحقيقية التي يشكلها 
الوزير او رئيس الجهة غير املرتبطة 
ب��������وزارة هو تحديد مبل��������غ التضمني 
وتحديد املسؤول عن احداث الضرر 
املنصوص عليه في املادة 1 وتحديد 
فيما اذا كان الخط��������أ املرتكب عمديا 
او غي��������ر عمدي. صحي��������ح ان القانون 
ل��������م يحدد اآلث��������ار املترتب��������ة على كون 

الخطأ عمديا او غير عمدي.

قانون التضمين 
وضمانات الموظف

قس��������مت نظرية االلت��������زام مصادر االلت��������زام إلى مصدرين 
رئيسني:� املصادر اإلرادية وتشمل العقد  واإلرادة املنفردة 
اما املصادر غير اإلرادية تش��������مل العم��������ل الضار واإلثراء 
بال س��������بب والقان��������ون  ويعتب��������ر العقد من أكث��������ر مصادر 
االلتزام ش��������يوعًا لذا فقد عنيت ب��������ه النصوص القانونية 
وق��������د عرفت  املادة )73( من القانون املدني العراقي العقد 
بأنه )ارتباط اإليجاب الصادر من أحد املتعاقدين  بقبول 
اآلخ��������ر على وج��������ه يثبت أثره ف��������ي املعقود علي��������ه( ومنه 
يتضح أن العقد إرادت��������ان ال إرادة  واحدة وتبنى العقود 
على األركان التالية الرضا � األهلية � املحل � السبب وكما 
هو معروف  فان الرضا ركن جوهري في العقد وال يكفي 
تواف��������ر اإلرادة لكل طرف ب��������ل يجب توافقهم��������ا على  مآل 

العقد وهذا ما اشترطه القانون املدني العراقي. 
  وعيوب الرضا أربعة ه��������ي اإلكراه والغلط والتغرير مع 
الغن واالس��������تغالل فاالك��������راه يمكن  تعريف��������ه بأنه إجبار 
الشخص على أن يبرم عقدًا دون رضاه. ويعرف على انه 
ضغط غير  مش��������روع يقع على ارادة الش��������خص. واإلكراه 
على نوعني: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، ولكن  الحكم 
واحد بالنس��������بة ل��������كال النوع��������ني، فالعقد يك��������ون موقوفًا 
)م115( مدني عراقي وعناصر اإلكراه  هي العنصر املادي 
ونعني به استعمال وسائل لإلكراه تهدد بخطر جسيم 
محدق. وقد تكون  الوس��������ائل املستعملة مادية وقد يكون 

اإلكراه معنويًا أو نفسيًا. 
ام��������ا الغل��������ط : هو عي��������ب يش��������وب اإلرادة فيجع��������ل العاقد 
يقدم عل��������ى التعاقد تحت تأثير اعتق��������اد مخالف  للواقع 
والحقيق��������ة وهو وهم يق��������وم في ذهن الش��������خص يحمله 
عل��������ى اعتقاد غير الواقع ويك��������ون هو  الدافع الى التعاقد. 
ف��������اإلرادة هنا موج��������ودة ولكن معيبة مم��������ا يجعل العقد 
قاب��������اًل لإلبطال مثال على  ذل��������ك الغلط في صفة جوهرية 
للش��������يء او الغلط في ذات املتعاق��������د او الغلط في الباعث 
عل��������ى التعاق��������د  او الغلط ف��������ي القيمة اما العي��������ب الثالث 
فه��������و التغرير وهو ان يذكر احد املتعاقدين لآلخر امورًا 
 ترغبه في االقدام على التعاقد معه أو ان يقوم باجراءات 
فعلية تدفعه الى التعاقد معه واس��������تنادا  الى املادة 124 
من القانون املدني العراقي رقم 401 لسنة 1951 يقتضي 
ان يترافق الغ��������ن  الفاحش مع التغري��������ر حتى يعد عيبا 
من عي��������وب االرادة ومن ثم مانعا من نفاذ العقد كما هو 
الحال  مع عيوب االرادة االخرى كاالكراه والغلط .واخيرا 
االس��������تغالل واش��������ترط القان��������ون املدني العراق��������ي  اقتران 
االستغالل بالغن الفاحش ويمكن ملن شاب ارادته عيب 

من عي��������وب الرضا وتق��������رر  الوقف 
خي��������ار  يس��������تعمل  ان  ملصلحت��������ه 
اجازة العقد او نقضه خالل ثالثة 
اشهر من ارتفاع العيب  سواء كان 
ه��������ذا العيب هو االك��������راه او الغلط 
او التغري��������ر م��������ع الغ��������ن وان كان 
العيب هو االس��������تغالل  فللمتعاقد 
خالل سنة طلب رفع الغن اذا كان 
تصرف��������ه معاوضة او نقض العقد 

اذا كان تصرفه  تبرعًا. 

اختالل ركن الرضا في العقود
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