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 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان

القاضي عبد الستار بيرقدار

اإلفتتاحية

القاعدة القانونية وتطوير 
المجتمع  

القان��������ون ه��������و قاع��������دة قانونية تحكم الس��������لوك 
اإلنس��������اني وبما أن السلوك اإلنساني في تطور 
دائ��������م فان  القاع��������دة القانونية يج��������ب أن تتطور 
بتطور السلوك اإلنس��������اني، فالشعوب مختلفة 
م��������ن حي��������ث التط��������ور الثقاف��������ي  والتكنولوج��������ي 
باخت��������اف الزمان وامل��������كان لذا ف��������ان تطوير أية 
قاعدة قانونية سيساهم بالضرورة في تعديل 

 الفكر القانوني ومن ثم الثقافي للمجتمع. 
فهن��������اك جرائ��������م منص��������وص عليها ف��������ي قانون 
العقوبات ال يمكن بأي حال من األحوال أن نجد 
لها مج��������اال في  وقتنا الراهن وهن��������اك أفعال قد 
نراها جريم��������ة في وقتنا اال أن��������ه ال يوجد نص 
في أي قانون يعاق��������ب عليها،  كما ان مجتمعنا 
يعاني من مشكات اجتماعية مثل كثرة األيتام 
واألرامل والعاطلني... الخ، بسبب ما  حصل من 
ح��������روب وأزمات سياس��������ية لذا فنح��������ن بحاجة 
لقواعد قانونية تعدل س��������لوك األفراد بالصورة 
الت��������ي  تجع��������ل العدل في اع��������ادة توزي��������ع الثروة 
وتحقيق املساواة من اولوياتها، لذا يستوجب 
اإلسراع بتشريع  قواعد قانونية محكمة تعالج 
املسائل املستحدثة بصوره منضبطة وال ضير 
م��������ن اإلفادة من وج��������ود  قواع��������د قانونية تعالج 

املشكلة نفسها في مجتمع آخر. 
ولكن يلزم مراعاة ان تك��������ون القاعدة القانونية 
الجدي��������دة متوافقة م��������ع مفاهي��������م املجتمع ال أن 
تؤخ��������ذ كم��������ا هي  م��������ن بيئتها لتطب��������ق في بيئة 
مختلف��������ة الن تش��������ريع قاعدة قانوني��������ة تعكس 
ثواب��������ت املجتم��������ع س��������يؤدي لتعزيز ثق��������ة  أفراد 
املجتمع باملش��������رع باعتباره الركيزة األساسية 
في املحافظة على القيم العليا والتي يتوارثها 

 املجتمع جيا بعد جيل. 

نينوى/ إيناس جبار  
"

برطل��������ة بلدة عراقية تقع ش��������رقي مدينة املوصل ضمن 
حدود محافظ��������ة نينوى اإلدارية، يحدها من  الش��������مال 
الش��������رقي جبل مار دانيال ويبلغ تعداد س��������كانها أكثر 
م��������ن 60 ألف نس��������مة، أهلها من  املس��������يحيني الس��������ريان 
األرثوذك��������س والكاثولي��������ك كم��������ا يس��������كن بأطرافها من 
الش��������بك حاليا، لسكانها  معتقدات وطقوس اجتماعية 

ودينية تمثل مكونهم. 
إحدى س��������كان هذه البلدة اقتنت مخشا ذهبيا عبارة 

ع��������ن )صليب( وضعته ف��������ي منزلها تبركا ب��������ه ولم  يدر 
ف��������ي خلده��������ا إن قيمته املادية س��������تثير مطامع ضعاف 
النفوس أو أنه س��������يكون عرضة للخط��������ر   من قبل احد 

إفراد بلدتها.  
وتفي��������د األوراق التحقيقي��������ة الت��������ي تحصل��������ت عليه��������ا 
"القض��������اء" ب��������أن إخب��������ارا ورد إلى مركز  ش��������رطة  برطلة  
بحص��������ول حادثة س��������رقة  دار مش��������تكيتني م��������ن املكون 
املسيحي والكائن في ناحية برطلة  حي التحرير وعلى 
اثر ذلك تم فتح تحقيق بالحاث وفق أحكام املادة  443 

من قانون العقوبات  العراقي. 

أف��������ادت الضحيتان في ش��������كواهما املقدم��������ة بأنهما قد 
تعرضت��������ا إل��������ى إصاب��������ات في ال��������رأس بس��������بب  الضرب 
من قبل الس��������ارق، ونقل��������ت املصابتان عل��������ى إثرها إلى 

املستشفى لسوء وضعهن الصحي. 
ودونت  االعترافات واإلفادات انه ولاشتباه بمتهمني 
اثنني كان يس��������كنان بجوار بي��������ت الضحيتني   فأنه تم 
إلقاء القب��������ض عليهما وتحري وتفتي��������ش دارهم الذي 
وجدت فيه بندقية كاش��������نكوف وكذلك  طاوله خشبية 

مكسرة عليها آثار دماء. 
جرى فتح اضبارة للقضية وإيداع األوراق التحقيقية 

ل��������دى مكت��������ب مكافح��������ة إج��������رام الحمداني��������ة وأيضا  تم 
تش��������كيل فريق عمل من الضباط  لغرض التحقيق مع 
املتهمني بإش��������راف قاضي تحقي��������ق  الحمدانية، وأثناء 
التحقيق األولي م��������ع املتهم اعترف صراحة وبدون أي 
ضغ��������ط أو إكراه  أمام  هذه املحكم��������ة  بارتكابه  جريمة 
الس��������رقة عل��������ى دار املش��������تكيات  والتخطي��������ط لها، لكنه 
اضطر إلى  ضربهن أثناء انتباههن الى عملية السرقة 
دون تحريض أو اش��������تراك أش��������خاص آخرين بل بدافع 

 ذاتي ومخطط له منذ مدة. 
التفاصيل ص5

 "صليب ذهبي" يثير أطماع سارق ليعتدي على جارتيه ويقتحم دارهما 

القادسية / مروان الفتالوي 

كش��������ف رئيس محكمة جنايات القادس��������ية 
القاض��������ي عبد الل��������ه حريز جب��������ار إن ثاثة 
الطاق��������ة  ف��������ي  لجن��������ة  )رئي��������س  مس��������ؤولني 
املحافظ��������ة، مدي��������ر مص��������رف  الرافدي��������ن فرع 
الديواني��������ة، ومدي��������ر حس��������ابات مستش��������فى 
 7 أحكام��������ا  بالس��������جن  تلق��������وا  الديواني��������ة( 

سنوات بعد ثبوت تقاضيهم رشى. 
وتح��������دث القاضي جبار الذي يرأس الهيئة 
األولى في املحكمة في مقابلة موس��������عة مع 
"القضاء" عن ملف  اإلره��������اب، مؤكدا وجود 
قضي��������ة تتعل��������ق بتمويل داع��������ش اإلرهابي 
عب��������ر عصابة تس��������طو على مح��������ال الذهب 

ف��������ي  كرباء أح��������د املتهمني فيها س��������عودي 
الجنسية. 

وأش��������ر القاضي تضاع��������ف جرائ��������م القتول 
خال ع��������ام، مؤكدا تلقي املحكمة قضية في 
االبتزاز االلكتروني املتهم  فيها يوهم نساء 
م��������ن املحافظ��������ة بمعرفته ف��������ي الروحانيات 
ليصطادهن فيما بعد بفيديوهات وصور 

خاصة  يساوم على إثرها. 
وع��������ن ابرز الدع��������اوى املعروض��������ة امام هذه 
املحكم��������ة في ما يتعل��������ق باإلرهاب أكد نظر 
"جرائ��������م ارتكبها  تنظيم  داع��������ش اإلرهابي 
ف��������ي مدين��������ة كرب��������اء عب��������ر عصابة س��������طو 
مس��������لح تنفذ جرائمها على محال الصاغة 
وس��������رقة  محتوياتها بعد قت��������ل أصحابها 

لغ��������رض  تموي��������ل التنظي��������م"، الفت��������ا إلى ان 
"احد املتهمني فيها س��������عودي الجنسية، إذ 
 ج��������رى نقل الدع��������وى الى ه��������ذه املحكمة من 
قبل محكمة  التميي��������ز االتحادية بعد تعذر 
تشكيل محكمة جنايات  كرباء وتم تجريم 
املته��������م والحكم عليه باإلعدام ش��������نقًا حتى 
 امل��������وت".  وفي مل��������ف آخر قال جب��������ار إن "آفة 
املخدرات أخذت باالستش��������راء في املجتمع 
وبدأت تجارتها وتعاطيها  باالنتشار غير 
املش��������روع  خصوص��������ًا تعاطي  م��������ادة املثيل 
امفيتام��������ني واملعروف��������ة محليًا بالشيش��������ة 
او الكرس��������تال  وه��������ي م��������ن امل��������واد الخط��������رة 
املول��������دة لاعتم��������اد النفس��������ي  والفس��������لجي 
عند االس��������تعمال املتكرر"، الفتا إلى "إحالة 

 العدي��������د م��������ن الدع��������اوى املتعلق��������ة بجرائ��������م 
 املتاج��������رة باملخ��������درات واملؤث��������رات العقلية، 
إذ بل��������غ عدد الدعاوى في ع��������ام   2017 اثنني 
واربعني دع��������وى تتعلق بجرائ��������م  املتاجرة 
باملواد املخدرة فيما ارتف��������ع عدد الدعاوى 
املحالة عل��������ى  هذه املحكمة عن تلك الجرائم 
ال��������ى اثن��������ني وثمانني  دعوى ف��������ي عام 2018 
وتم حسم جميع الدعاوى املحالة  بتجريم 
مرتكبيها والحكم عليهم بأحكام الس��������جن 

 والغرامة بمبلغ عشرين مليون دينار". 
ويرى جب��������ار ان " مصدر املخدرات هم تجار 
كبار وممولون ف��������ي محافظات مجاورة إذ 
يتم دخوله��������ا الى  محافظة القادس��������ية عن 
طريق األقضي��������ة والنواحي املج��������اورة لها 

لوجود طرق نيسمية في األراضي الزراعية 
 والبساتني يس��������لكها  املتاجرون بتلك املواد 

بعيدًا عن نقاط التفتيش". 
وكش��������ف أن "مس��������توى دع��������اوى القت��������ل في 
القادس��������ية يمي��������ل إل��������ى الزي��������ادة ف��������ي عدد 
الجرائ��������م املرتكبة، فقد كان ع��������دد  الدعاوى 
املحالة إلى ه��������ذه املحكمة ع��������ن جرائم قتل 
ف��������ي عام 2016 خمس��������ة وس��������تني دعوى في 
 حني ارتفع العدد  في عام 2017 الى خمس��������ة 
وتس��������عني دعوى ووصل في عام 2018 الى 
مئة واثنني وعش��������رين  دع��������وى وهو  ضعف 

العدد تقريبًا لعام 2016". 

التفاصيل ص حوار خاص

 3 مسؤولين محليين في السجن 
وعصابة مولت "داعش" من محال ذهب

بغداد / زيد األعرجي

فتح القضاء ب��������اب النهاية 
القبلية  الع��������ادات  إلح��������دى 
التي ش��������كلت تهديدًا ألمن 
املجتمع بعد أن وجه  كافة 
املحاكم  بتش��������ديد األحكام 
"النه��������وة  جريم��������ة  ع��������ن 
واعتب��������ر   " العش��������ائرية 
التهديد فيها فعا إرهابيا 
 يحاس��������ب بموج��������ب قانون 

 مكافحة اإلرهاب. 
عرفه��������ا  كم��������ا  و"النه��������وة" 
متخصص��������ون  قض��������اة 
عرف عش��������ائري قديم يكره 
او  االنثى  الذك��������ر  بموجبه 
من االقارب  على الزواج او 
يمنع��������ه منه، مس��������تندا الى 
رابط��������ة القراب��������ة واالنتماء 
العش��������ائري  بداع��������ي ع��������دم 
زواج اإلناث اال من  أقاربهن 

وقد يقت��������رن ذلك بالتهديد 
أحيانا. 

وأخ��������ذت "النه��������وة" منحًى 
خطي��������رًا في اآلونة األخيرة 
ع��������ددا  ان  قض��������اة  أك��������د  إذ 
ل��������م تقتصر  القضايا  م��������ن 
عل��������ى التهدي��������د  والوعي��������د 
اس��������تخدام  الى  بل وصلت 
األسلحة  من اجل منع زواج 
ام��������رأة من رج��������ل ليس من 
القبيل��������ة نفس��������ها، ولم  يعد 
العم��������ل مقتصرا على  هذا 
والبدوية  املناطق  الريفية 
بل انتش��������ر ف��������ي الكثير من 
السيما  العراق  محافظات 

 الوسط والجنوب منه. 
وتفاعا مع ه��������ذه العادات 
الدخيلة التي أضحت تنمو 
وته��������دد املجتم��������ع، اص��������در 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى 
بتش��������ديد  ق��������راره  الفص��������ل 

عقوبة "النهوة  العشائرية" 
املقترنة  ال�"النهوة"  واعتبر 
بالتهدي��������د إرهاب��������َا، وف��������ق 
امل��������ادة الثانية م��������ن  قانون 
مكافحة  اإلرهاب رقم )13( 
لس��������نة 2005، الت��������ي تنص 
عل��������ى أن "التهدي��������د ال��������ذي 
يهدف إلى القاء الرعب  بني 
 الن��������اس أيًا كان��������ت بواعثه 
يعد من األفعال اإلرهابية، 
وان تش��������ديد العقوبة على 
مرتكبي هذه  الجريمة هو 
 أمر واقع تقتضيه الظروف 
الحالية بغية القضاء على 
ه��������ذه الظاه��������رة املتأصل��������ة 
 جذورها في املجتمع دون 
سند  اخاقي او اجتماعي 
قانون��������ي"  او  دين��������ي  او 

بحسب قرار القضاء. 

التفاصيل ص 3 

بغداد / القضاء

ل��������م يعد تزوي��������ج القاصري��������ن مقتصرا 
على املناطق الريفية كما في السابق، 
فقد ش��������اعت ه��������ذه الزيج��������ات حتى في 
 امل��������دن الحضري��������ة، وه��������ذا ما تكش��������فه 
مواق��������ع التواص��������ل االجتماع��������ي الت��������ي 
تتناقل عشرات الصور ألزواج مازالوا 

 في مرحلة الطفولة. 
وبينم��������ا تح��������دث ق��������اض متخص��������ص 
ع��������ن معالج��������ة القان��������ون العراقي لهذه 
الزيجات، وقف��������ت باحثة قانونية على 
أهم  األس��������باب التي تق��������ف خلف زواج 

القّصر. 
ويق��������ول قاض��������ي األحوال الش��������خصية 

ناص��������ر عم��������ران إن "قان��������ون األح��������وال 
الشخصية رقم 188 لسنة 1959  املعدل 
وفي امل��������ادة )1/3( عرف ال��������زواج بأنه 
عقد ب��������ني رجل وامرأة تحل له ش��������رعًا 
غايته إنش��������اء رابطة الحياة  املشتركة 

والنسل" . 
وأض��������اف عم��������ران أن "العق��������د اش��������ترط 
)االهلي��������ة( ف��������ي الزواج والت��������ي بينتها 
وإكم��������ال  بالعق��������ل  )الس��������ابعة(  امل��������ادة 
الثامنة  عش��������رة"، الفتا إلى ان "القاصر 
هو الش��������خص الذي لم يكم��������ل الثامنة 
عش��������ر من العم��������ر فاألص��������ل إن األهلية 
 الخاص��������ة بالزواج غير متحققة عمريًا 

للقاصر". 
التفاصيل ص2 

النهوة العشائرية تتقلص 
بعد إجراءات قضائية حازمة

ما هو موقف القانون 
من زيجات القاصرين؟

ُكتاب العدد

القاضي عامر حسن شنتة
الفساد يف القطاع اخلاص

بغداد/ عالء محمد

رأت قاضية متخصصة في شؤون األحداث 
أن قانون العقوبات العراقي ال يكفي ملواجهة 
ظاهرة التس��������ّول  وذلك لع��������دم احتوائه على 
عقوبة مش��������ددة تحقق ردعا حازما لهؤالء، 
السيما أن التحقيقات تكشف عن عصابات 
 تقف وراء أغلب املتسولني؛ تتولى توزيعهم 
في الش��������وارع وتجم��������ع محصاتهم مقابل 

توفير مأوى لهم. 

وعلى مرات متك��������ررة يقوم مجلس القضاء 
األعل��������ى بحمات لصّد ه��������ذه الظاهرة التي 
تنم��������و ب��������ا ه��������وادة، إال أن  ه��������ذه الجهود ال 
تكفي، إذ تتطلب تضافرا من جميع الجهات 
أهمه��������ا االرتقاء بالواق��������ع االقتصادي الذي 

يعيشه  الفرد. 
وتق��������ول القاضية ن��������دى محمد م��������ن محكمة 
تحقي��������ق األح��������داث املركزي��������ة إنه "بن��������اء على 
توجيهات معالي رئي��������س  املجلس القاضي 
فائ��������ق زيدان فقد تم الب��������دء بحمات لغرض 

الحد من هذه الظاهرة ومحاسبة املسؤولني 
عنه��������ا  ألن هناك من يق��������وم بتجنيد الصغار 
وإجبارهم على التس��������ول"، الفتة إلى أن "هذه 
الحم��������ات حقق��������ت ص��������دى  واس��������عا ونتائج 
كبي��������رة، إال ان ذل��������ك ال يكف��������ي وال يحق��������ق كل 
النتائ��������ج املرجوة بل يحت��������اج األمر لتكاتف 
جميع  الجهات لوضع الحلول املجدية لها". 

وأضاف��������ت محم��������د في حديث إل��������ى "القضاء" 
أن��������ه "ال توج��������د إحصائي��������ات رس��������مية بعدد 
وزارة  م��������ن  اختص��������اص  وه��������ذا  املتس��������ولني 

الداخلي��������ة ومديرية ش��������رطة االحداث الجهة 
املختصة بالقبض عليهم والتحقيق معهم، 
ام��������ا  البالغ��������ون منه��������م فهم م��������ن اختصاص 
مراكز الشرطة املحلية"، مشيرة إلى أن "طرق 
التس��������ول عديدة اهمه��������ا  وابرزه��������ا الوقوف 
بالتقاطعات وادع��������اء اإلصابات او بيع املاء 
او املنادي��������ل الورقي��������ة لغرض كس��������ب عطف 
 الناس او حمل األطفال الرضع او اس��������تغال 

املرضى". 
التفاصيل ص 3 

بغداد / محمد سامي

تعرض "القضاء" اعترافات متهمني رئيس��������يني في عصابات 
متاج��������رة باملخدرات ألق��������ي القبض عليهم ف��������ي  جانب الكرخ 

ببغداد، ومعظمهم من منتسبي القوات األمنية. 
وتح��������دث قاضي محكم��������ة تحقيق الك��������رخ املختصة بقضايا 
اإلرهاب عن "تصديق أقوال عصابة مكونة من  ثاثة متهمني 
بعد القبض عليهم عبر كمني نصب لهم في جانب الرصافة 

من بغداد"، الفتا إلى أن "هؤالء  يحوزون كيلوغراما من مادة 
الكريستال املخدرة، وكانوا يرومون توزيعها على مجموعة 
من الش��������باب ممن  يعملون مروجني ويشكلون حلقة الوصل 
بينهم وبني املتعاطني".  وأوضح قاضي التحقيق في حديث 
إل��������ى "القضاء" أن "أحد املتهمني منتس��������ب في القوات األمنية 
اعت��������رف  خ��������ال التحقيق باملش��������اركة مع متهم آخ��������ر بالقيام 
بأكث��������ر من عملي��������ة متاجرة باملواد املخ��������درة"، الفتا إلى أنهم 
  "مختصون باملتاجرة بمادة الكريستال، إحدى أخطر وأغلى 

املواد املخدرة، وهذه العملية هي الرابعة في  هذا املجال". 
وتفي��������د األوراق التحقيقي��������ة الت��������ي اطلعت عليه��������ا "القضاء" 
بأن "رئيس املجموع��������ة املتهم )أحمد( وهو من مواليد   ١٩٨٢ 
أوضح انه كان يعمل منتس��������با في قيادة الشرطة االتحادية 
وان��������ه م��������ن خال عمله كمنتس��������ب في الش��������رطة  تع��������رف على 
ش��������خص يدعى )عرفان( وهو منتسب آخر، وأن األخير كان 

من متعاطي املواد املخدرة". 
التفاصيل ص 2 

المتسولون .. محتاجون أو مكرهون تحت سطوة عصابات

الكريستال.. قصص مجرمين من التعاطي حتى المتاجرة

القاضي نعمان كريم أحمد
 عضو محكمة التمييز االتحادية

رئيس جنايات القادسية يف حوار موسع مع                          : 

■ متقدمون للمعهد القضائي يجرون امتحانا تنافسيا للقبول في مقاعده.. عدسة/ حيدر الدليمي
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بغداد / إيناس جبار

ويقول قاضي األحوال الشخصية ناصر 
عم��������ران إن "قانون األحوال الش��������خصية 
رقم 188 لس��������نة 1959  املعدل وفي املادة 
)1/3( عرف ال��������زواج بأنه عقد بني رجل 
وامرأة تحل له شرعًا غايته إنشاء رابطة 

الحياة  املشتركة والنسل" . 
اش��������ترط  "العق��������د  أن  عم��������ران  وأض��������اف 
)االهلي��������ة( ف��������ي ال��������زواج والت��������ي بينتها 
املادة )السابعة( بالعقل وإكمال الثامنة 
 عش��������رة"، الفت��������ا إل��������ى ان "القاص��������ر ه��������و 
الش��������خص الذي لم يكمل الثامنة عش��������ر 
من العمر فاألص��������ل إن األهلية  الخاصة 

بالزواج غير متحققة عمريًا للقاصر". 
ويفص��������ل عمران فق��������رات القان��������ون بأنه 
"ابتداء اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن 
األهلي��������ة القانونية إلج��������راء عقد  الزواج 
وال��������ذي يعن��������ي أن طرف��������ي عق��������د الزواج 
هم��������ا م��������ن املتمتعني باألهلي��������ة مع تمام 
العقل وهي الش��������روط العامة  في العقد، 
لك��������ن قانون األحوال الش��������خصية وضع 
استثناءات للش��������روط العمرية فقد منح 
القاض��������ي صاحيات  جوازي��������ة ملن أكمل 

الخامس��������ة عش��������ر من العمر وق��������دم طلبا 
بال��������زواج بش��������روط معينة منه��������ا تقديم 
الطل��������ب  وأهليت��������ه  وقابليت��������ه البدني��������ة 
والتي تتحقق من خال التقارير الطبية 
وموافقة الولي الش��������رعي ملق��������دم الطلب 

القاصر". 
وتابع انه "في حالة امتناع الولي ألسباب 
غي��������ر جدي��������رة باالمتناع أج��������از القانون 
للقاض��������ي ان يأذن بال��������زواج  للقاصر اذا 
بلغ الخامسة عش��������رة من العمر مقترنا 
بالقابلية البدنية والبلوغ الشرعي وان 
تكون هن��������اك ضرورة  قص��������وى اقتضت 

الطلب". 
ويلف��������ت عم��������ران إل��������ى ان "ح��������دود زواج 
القاص��������ر مرهون��������ة بظرفيته��������ا املكانية 
والزمانية التي استقتها اللجنة  املشرعة 
للقان��������ون ال��������ذي راع��������ى ايض��������ا القصور 
العقل��������ي فق��������د نصت املادة الس��������ابعة/ 2 
على ان��������ه للقاضي أن ي��������أذن  بزواج أحد 
الزوجني املريض عقليًا إذا ثبت بتقرير 
عل��������ى أن زواجه ال يض��������ر باملجتمع وأنه 
في مصلحته  الشخصية إذا قبل الزوج 
اآلخ��������ر بال��������زواج قبواًل صريح��������ًا كما ان 
قانون رعاية القاصرين رقم )78( لسنة 

  1980 ق��������د اورد ف��������ي امل��������ادة 3/ أواًل/ أ : 
يعتبر من أكمل الخامسة عشرة وتزوج 

بإذن من املحكمة كامل  األهلية". 
وي��������رى القاض��������ي أن "مرحل��������ة زمنية من 
التطبي��������ق القانون األحوال الش��������خصية 
تؤكد أنه��������ا عالجت الكثير من  األوضاع 
القانوني��������ة للعاقات الزوجية وس��������عت 
ال��������ى تنظيمه��������ا ضم��������ن إط��������ار التدوين 
ف��������ي الس��������جات الرس��������مية  والعمل على 
تنبيه املجتمع بخطورة الزواج العرفي 
للقاصري��������ن باإلضافة ال��������ى وضع مادة 
عقابي��������ة للزيج��������ات  الت��������ي تنظ��������م خارج 

املحكمة". 
ويضي��������ف أن "وض��������ع صي��������غ قانوني��������ة 
لتأطير العاقات االجتماعية والدخول 
اليها من باب االس��������تثناءات ال يعني  أن 
القان��������ون يش��������جع زواج القاصرين بقدر 
ما يح��������اول معالج��������ة حال��������ة اجتماعية 
معالجة قانونية تنظيمية وبشروط  ال 
تتجاوز الشروط البدنية والصحية مع 
منح القرار األخير لس��������لطة القضاء وان 
املوقف القانوني لزواج  القاصر محكوم 
بمنظوم��������ة اجتماعي��������ة م��������رت بمراح��������ل 
زمنية طويل��������ة فما كان مقبوال س��������ابقا 

ابان التش��������ريع ال يكون  مقبوال بعد هذه 
املرحل��������ة الطويل��������ة كون املس��������ألة تتعلق 
بأمزجة الناس ورؤاهم ورؤيته الجديدة 

في زمن  التقنيات وااللكترونيات". 
وتاب��������ع ان "االس��������تثناءات ال��������واردة ف��������ي 
القان��������ون واملتعلق��������ة ب��������زواج القاصر قد 
تكون منتق��������دة من القوى املدنية اال  اننا 
وبموضوعية ال يمكن وضعها في دائرة 
النقد بعيدا عن اسبابها املوجبة والتي 
جاءت في القانون النافذ  ملعالجة وضع 
اجتماع��������ي وملصلحة القاصر وبخاصة 
األنثى اما ان يتم تجاوز املرحلة العمرية 
والتقسيم  التنظيمي والقانوني للزواج 
عب��������ر تش��������ريع جدي��������د فه��������و أم��������ر يثير 
قانونيا واجتماعيا وبخاصة  مش��������كا 
ان هن��������اك  مش��������اكل اجتماعي��������ة قانونية 
يس��������عى املجتم��������ع جاه��������دا ملعالجته��������ا 
تتمثل بازدياد حاالت الطاق والتفريق 
وم��������ا ينتج  عنه من ش��������رخ في النس��������يج 
االجتماع��������ي واملعالج��������ة اواًل اجتماعية 
توعوي��������ة وثقافي��������ة واقتصادي��������ة وبناء 
بيئ��������ة  اجتماعية مثقف��������ة تعيش وضعا 
اقتصادي��������ا اقل ما يق��������ال عنه انه مقبول 
نس��������تطيع بع��������د ذلك مناقش��������ة تش��������ريع 

قانوني  يلغي االس��������تثناءات الواردة في 
زواج القاصرين . 

ويؤك��������د عل��������ى ان "زواج القصر يش��������مل 
الجنس��������ني س��������واء ذك��������را أو انث��������ى ه��������و 
ش��������خص يعي��������ش مرحل��������ة عمري��������ة لها 
 اس��������تحقاقاتها الحياتي��������ة والتي ال نرى 

ان منها استحقاق الزواج ". 
م��������ن جانبها قالت املحامية والناش��������طة 
علياء الحسني إن "ظاهرة زواج القصر 
منتش��������رة الس��������يما في املناطق  الريفية 
وب��������دأت تزحف نحو املدن وهي تش��������مل 
البل��������دان العربي��������ة وليس  الع��������راق فقط، 
وأكث��������ر ما يدفع  األهال��������ي   لزج الفتيات 
بزواج مبكر هو الخوف من مس��������ؤولية 
الفت��������اة وف��������ي  الوق��������ت الحاض��������ر هناك 
أسباب موجبة تدعو  األهل لزجهن بهذا 
الزواج خوفا م��������ن العاقات الحاجة عن 
رقابة األهل الس��������يما تل��������ك التي تقيمها 
الفتيات  الصغيرات عبر مواقع التواصل 
االجتماعي او في امل��������دارس والصعوبة 
معرف��������ة خطواته��������ن أو  خصوصياتهن، 
لذلك ي��������رون إن تزويجها يخلصهم من 
هذه املس��������ؤولية الكبيرة وكذلك فكرة أن 
تخدع الطفلة  من قبل احد األش��������خاص 

املستغلني  ويعتبرونه إنقاذ لها". 
وتضيف الحس��������ني أسبابا أخرى وهي 
أن "بعض العائات تعتبر الزواج املبكر 
هو التزام ديني فتش��������جع على  التزويج 
بعم��������ر صغير، أو الع��������ادات االجتماعية  
املتوارث��������ة  أو كث��������رة ع��������دد الفتي��������ات في 
العائل��������ة  الواح��������دة التي  تترت��������ب عليها  
املس��������ؤولية االقتصادي��������ة إلعالتها وما 
تحتاج��������ه م��������ن م��������أكل وملب��������س وأم��������ور 

أخرى". 
ال��������زواج املبك��������ر  وتواص��������ل أن "ظاه��������رة 
موج��������ودة ف��������ي بع��������ض مناط��������ق بغداد، 
فعق��������ود ال��������زواج ف��������ي املحاكم الس��������يما 
 محكم��������ة مدين��������ة الصدر س��������ترى هناك 
أطفال بانتظار دورهم إلجراء عقد لزواج 

وهم اقل من أن نسميهم  قاصرين". 
وتلف��������ت إل��������ى إن "بعض الح��������االت ترى 
فيها مخطوب��������ني أطف��������اال  ال تبدو على 
محياهم��������ا معال��������م األنوث��������ة او الرجولة 
 ويت��������م تزويجه��������م عل��������ى أس��������اس غي��������ر 
م��������دروس وعلى أهواء األهل وحتى عند 
قي��������ام الزوجية  فيتوج��������ب إرضاء  األهل 
قبل الزوجة وإذا م تكن مناسبة لهم فان 

الطاق هو أول الحلول". 

بغداد / محمد سامي

اعتراف��������ات متهمني  "القض��������اء"  تعرض 
متاج��������رة  عصاب��������ات  ف��������ي  رئيس��������يني 
باملخ��������درات ألق��������ي القب��������ض  عليهم في 
جانب الك��������رخ ببغ��������داد، ومعظمهم من 

منتسبي القوات األمنية. 
وتح��������دث قاضي محكمة تحقيق الكرخ 
املختصة بقضايا اإلرهاب عن "تصديق 
أقوال عصابة  مكونة من ثاثة متهمني 
بعد القبض عليهم عبر كمني نصب لهم 
في جانب الرصافة من  بغداد"، الفتا إلى 
أن "هؤالء يحوزون كيلوغراما من مادة 
الكريس��������تال املخدرة، وكان��������وا يرومون 
 توزيعه��������ا على مجموعة من الش��������باب 
ممن يعملون مروجني ويشكلون حلقة 

الوصل بينهم وبني  املتعاطني". 
وأوضح قاضي التحقيق في حديث إلى 
"القضاء" أن "أحد املتهمني منتسب في 
الق��������وات األمنية  اعترف خال التحقيق 
باملشاركة مع متهم آخر بالقيام بأكثر 
من عملي��������ة متاجرة بامل��������واد  املخدرة"، 
الفت��������ا إلى أنهم "مختص��������ون باملتاجرة 
بمادة الكريستال، إحدى أخطر وأغلى 
امل��������واد  املخ��������درة، وه��������ذه العملي��������ة هي 

الرابعة في هذا املجال". 
وتفيد األوراق التحقيقية التي اطلعت 
عليه��������ا "القضاء" بأن "رئيس املجموعة 
املته��������م )أحمد(  وهو م��������ن مواليد ١٩٨٢ 
أوض��������ح ان��������ه كان يعم��������ل منتس��������با في 
قيادة الشرطة االتحادية وانه من خال 
 عمله كمنتسب في الشرطة تعرف على 
ش��������خص يدعى )عرفان( وهو منتسب 
آخ��������ر، وأن األخي��������ر  كان م��������ن متعاط��������ي 

املواد املخدرة". 
وأكد احمد من خال اعترافاته في سير 
التحقيق "أصبح��������ت تربطني به عاقة 
صداقة وثيقة  وأثناء ما كان يتردد على 
داره كان يقوم بتعاطي مادة الكريستال 
املخدرة وقام بإقناعي على  تعاطي هذه 

املادة املخدرة، واخبرني بأن هذه املادة 
ليس لها أي تأثيرات جانبية وبالفعل 
بعده��������ا  أقنعن��������ي بتعاطي مع��������ه وكان 
يق��������وم بتزوي��������دي بهذه امل��������ادة بصورة 
بالتعاطي حتى  واس��������تمررت  مجانية 

 أدمنت عليها". 
وأض��������اف احمد أنه طلب من��������ه أن يقوم 
بشراء مادة الكرس��������تال لتعاطيها معه 
كونها تكلفه مبالغ  مالية كبيرة، وكان 
عرفان "يق��������وم ببيعها ل��������ي بزنة واحد 
غ��������رام مقابل مبلغ قدره خمس��������ون الف 

دينار  واس��������تمررت بش��������راء ه��������ذه املادة 
لعدة مرات لغرض تعاطيها وبعد ذلك 
قامت الق��������وات األمنية بإلق��������اء  القبض 

على عرفان". 
واسترس��������ل احمد "لكوني أدمنت على 
تعاطي الكرس��������تال فق��������د قمت بالبحث 
عن أشخاص آخرين  يعملون ببيع هذه 
امل��������ادة، وبعد ذلك بفت��������رة التقيت بأحد 
األش��������خاص وه��������و منتس��������ب أيضا في 
القوات  األمنية ومن خال حديثي معه 
تبني انه من متعاطي مادة الكريستال 

فطلبت منه أن يعرفني  على أش��������خاص 
يعمل��������ون ببي��������ع ه��������ذه امل��������ادة وبالفعل 
زودني برقم هاتف املدعو يوسف الذي 

يقوم  ببيع املواد املخدرة". 
وأكم��������ل املته��������م "بع��������د فت��������رة اتصل��������ت 
باملدع��������و يوس��������ف وأخبرته ب��������أن لدي 
رغبة بش��������راء م��������ادة الكريس��������تال  اال انه 
طل��������ب من��������ي أن يق��������وم الوس��������يط بيننا 
باالتصال به لغرض التأكد من هويتي 
وبع��������د اتصاله  وافق عل��������ى بيعي مادة 
الكريستال وطلب مني اللقاء في إحدى 

املناط��������ق والتقينا وقمت بش��������راء  املادة 
منه بزن��������ة اثنني غرام مقابل مبلغ مائة 
ألف دينار واستمررت بشراء املادة منه 
لعدة  م��������رات كوني كن��������ت أتعاطى هذه 

املادة بني فترة وأخرى". 
وأوضح املتهم أيضا ان��������ه أثناء تردده 
على احد الفنادق في بغداد تعرف على 
فتاة تدعى )رنا(  وهي شابة في مقتبل 
العم��������ر وأصبح��������ت تربطه به��������ا عاقة 
صداقة ومن خ��������ال حديثه معها تبني 

 انها من متعاطي مادة الكريستال. 
يق��������ول احم��������د "قم��������ت بتزويده��������ا بهذه 
امل��������ادة ع��������دة م��������رات بص��������ورة مجانية 
كونها كانت ال تملك األموال  لش��������رائها 
وانه م��������ن خال لقاءاتي املس��������تمرة مع 
رن��������ا عرفتني على املدع��������و )اكرم( وهو 
من معارفها  الذي يعمل ببيع وش��������راء 
مادة الكريس��������تال املخدرة، وطلب مني 
أن أق��������وم بتزوي��������ده بتل��������ك امل��������ادة بزنة 
 واحد كيلوغرام فأخبرته بأني سأقوم 
باالتص��������ال بمعارف��������ي بخصوص ذلك 

األمر". 
وواصل احمد قائا انه بعد االتفاق مع 
يوس��������ف زوده بمادة الكرستال وطلب 
منه أن يقوم  بتسليمها إلى املدعو أكرم 
في منطقة ت��������م تحديدها من قبله بعد 
أن ت��������م االتفاق بينه��������م على مبلغ  واحد 
وعشرين الف دوالر وبالفعل تم اللقاء 
وت��������م فحص م��������ادة الكريس��������تال للتأكد 
منها بعدها طلب  املدعو أكرم أن يذهب 

ويحضر املبلغ من منطقة أخرى. 
وأوض��������ح أن "الكثي��������ر م��������ن االتص��������االت 
ق��������د أجريت لغرض التغيي��������ر في أماكن 
التس��������ليم والتغيير مابني  س��������يارة الى 
دراج��������ة حتى نكون بمأم��������ن من القوات 
األمني��������ة إال أننا كنا تح��������ت املراقبة من 
دون أن  نش��������عر، ال��������ى ان وصلت لحظة 
تس��������ليم امل��������واد واملبلغ حتى ت��������م القاء 
القبض علينا من قبل القوات  األمنية". 

وف��������ي الك��������رخ أيض��������ا، لكن ف��������ي محكمة 

بقضاي��������ا  املتخصص��������ة  التحقي��������ق 
القاض��������ي  املكل��������ف  كش��������ف  املخ��������درات 
بنظ��������ر دعاواها "القب��������ض على عصابة 
مكونة م��������ن مجموعة متهمني ضمنهم 
منتس��������بون في  صفوف القوات األمنية 
تتعاط��������ى وتتاج��������ر بامل��������واد املخ��������درة 
بمختلف أنواعها )الكرس��������تال، حبوب 
 الصفر واحد، الحشيش( في بغداد بعد 

أن يتم جلبها من محافظة املثنى". 
وتروي اعترافات احد املتهمني ويعمل 
منتس��������با ف��������ي وزارة الدف��������اع انه تعرف 
على احد األشخاص  من سكنة محافظة 
املثنى عن طريق صديق مقرب واتضح 
أنه يعمل ف��������ي تجارة املخدرات  بجميع 

أنواعها. 
  وأك��������د أن "العاق��������ة تط��������ورت إل��������ى أن 
أغران��������ي بامل��������ال ك��������ون ه��������ذه التج��������ارة 
مربحة وجعلني أكون  وس��������يطا بينه 
وب��������ني أش��������خاص ف��������ي بغ��������داد وهن��������ا 
تكّونت ل��������دّي عاقات به��������ذا املجال إذ 
أصبح بع��������ض  األش��������خاص يعرفوني 
على غيرهم ويتصلون بي لتزويدهم 

بمادة الكريستال". 
وأضاف املته��������م في س��������ياق التحقيق 
أن "أح��������د التج��������ار الكب��������ار ف��������ي بغداد 
اتصل ب��������ي وطلب مني 4  كيلوغرامات 
من مادة الكريس��������تال، وه��������ذه تعد من 
الكمي��������ات الكبيرة، اتصل��������ت بمحمود 
واتفقن��������ا على  مبل��������غ 12 مليون دينار 
الواح��������د وحصت��������ي هي  للكيلوغ��������رام 

مليون دينار لكل كيلوغرام". 
وأوض��������ح أن "خال��������د ج��������اء إل��������ى بغداد 
وبحوزت��������ه كيلوغ��������رام واح��������د وعن��������د 
الس��������ؤال عن باقي الكمية قال  يجب أن 
نأمن م��������ن املراقبة أواًل"، الفت��������ا إلى أن 
"اللقاء كان ف��������ي داري الواقعة بجانب 
الك��������رخ  ببغ��������داد وذهب��������ت لك��������ي اجلب 
املش��������تري من م��������كان قريب عل��������ى الدار 
حتى تمت محاصرة الس��������يارة  وإلقاء 

القبض علينا جميعا". 

القانون لم يشجع زواج القاصرين لكنه منح القاضي أن يبيحه بشروط

الكريستال.. قصص عصابات في الكرخ من التعاطي حتى المتاجرة

ما هي أسباب هذه الزيجات؟

نص��������ت املادة 32 )املعدلة بموجب القانون رقم 10 لس��������نة 
2016 ( م��������ن قانون املرافعات املدنية رقم 83  لس��������نة 1969 

على ما يأتي:  
 "تختص محكمة البداءة بالنظر في ما يأتي:  

 1. الدع��������اوى كافة التي تزيد قيمته��������ا على مليون دينار، 
والدعاوى التابعة لرس��������م مقطوع، والدعاوى غير مقدرة 
 القيم��������ة والدع��������اوى كافة الت��������ي ال تختص به��������ا محكمة 
الب��������داءة بدرجة أخي��������رة او محكمة االحوال الش��������خصية 
ويكون  حكمها بدرجة أولى قابا لاس��������تئناف بموجب 
أحكام املادة )185( من هذا القانون، وفيما عدا ذلك يكون 
 بدرجة أخيرة قابا للتمييز م��������ع مراعاة أحكام القوانني 

األخرى".  
وتك��������ررت ه��������ذه العب��������ارة )محكم��������ة الب��������داءة( ف��������ي املواد 
204،196،31 م��������ن القانون املذكور اع��������اه... ويبدو  للقارئ 

ان ه��������ذه العبارة املكررة في امل��������ادة الواحدة ال تعني غير 
معن��������ى واحدا وهو محكمة الب��������داءة املعروفة  في املحاكم 
ولكن الحقيقة غي��������ر ذلك، وألجل معرفة الحقيقة البد من 
ان نرجع الى سبب التكرار وهو ان هذا  التكرار قد حصل 
بعد الغاء عبارة )محكمة الصلح( بموجب الفقرة اوال من 
املادة 65 من قانون التنظيم  القضائي رقم ) 160( لس��������نة 

ة.   1979 وانيط اختصاصها بمحاكم البداء
ل��������ذا فأن عب��������ارة محكمة الب��������داءة املكررة ف��������ي النصوص 
املذكورة اعاه يعن��������ي احدهما محكمة الصلح امللغاة أي 
 أنها تعطي معنيني وليس معنى واحدا، احدهما محكمة 
الصل��������ح واآلخر محكمة الب��������داءة، فاذا كان ه��������ذا التكرار 
 أصبح مفهوما لدينا نحن رجال القانون والقضاء اال انه 
غير مفه��������وم لدى اآلخرين بل يصعب عليهم  اس��������تيعابه 
بس��������هولة وهذا عكس ما يهدف اليه املش��������رع من اهتمام 

بالغ بالتوعية القانونية للمواطنني. 
  ل��������ذا فالوع��������ي القانون��������ي يفت��������رض ان تك��������ون النصوص 
القانونية مفهومة وصحيحة وس��������ليمة يفهمها الناس، 
فكي��������ف  يتحقق هذا الوع��������ي اذا كانت تل��������ك النصوص ال 
يفهمه��������ا اال رجال القانون كما أس��������لفنا، وحيث ان لغتنا 
الجميل��������ة  لغ��������ة الق��������رآن وهي أفض��������ل اللغات ف��������ي العالم، 
بالتأكيد ال تحوجنا الى تكرار العبارة الواحدة في النص 
الواح��������د  بحيث يصع��������ب علينا فهم��������ه، فبإمكاننا، وبكل 
س��������هولة، ان نختار منها عبارة اخرى ب��������دال من التكرار... 
ونقترح  اما الع��������ودة الى محكمة الصلح ثانية، وال ضير 
منها، وإما ان نتخذ عبارة محكمة البداءة املحدودة بدال 
من  محكمة الصلح، وان تعذر هذا وذاك فأن هذه األسطر 
تكون قد حققت ش��������يئا من الوعي القانوني لدى املواطن 

 بالنسبة لهذا التكرار. 

القاضي نعمان كريم أحمد
 عضو محكمة التمييز االتحادية

محكمة البداءة.... ومحكمة البداءة ! 

لم يعد تزويج القاصرين مقتصرا على املناطق الريفية كما في السابق، فقد شاعت هذه الزيجات حتى في  املدن الحضرية، وهذا ما 
تكشفه مواقع التواصل االجتماعي التي تتناقل عشرات الصور ألزواج مازالوا  في مرحلة الطفولة. 

وبينما تحدث قاض متخصص عن معالجة القانون العراقي لهذه الزيجات، وقفت باحثة قانونية على أهم  األسباب التي تقف خلف 
زواج القصر. 

■ تباع الكريستال بأسعار مرتفعة وتلقى رواجا بني املتعاطني 
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فتاة أبلغت عن والدتها إلجبارها على اجلدية يف الطرقات

المتسولون .. محتاجون ومحتالون.. والبعض مكره تحت سطوة عصابات
بغداد/ عالء محمد

رأت قاضي��������ة متخصص��������ة ف��������ي ش��������ؤون 
األح��������داث أن قانون العقوب��������ات العراقي 
ال يكفي ملواجهة  ظاهرة التس��������ّول وذلك 
لع��������دم احتوائ��������ه عل��������ى عقوبة مش��������ددة 
تحق��������ق ردعا حازما لهؤالء، الس��������يما أن 
 التحقيقات تكش��������ف عن عصابات تقف 
وراء أغلب املتس��������ولني؛ تتولى توزيعهم 
في الشوارع  وتجمع محصاتهم مقابل 

توفير مأوى لهم. 
وعل��������ى م��������رات متك��������ررة يق��������وم مجل��������س 
القض��������اء األعل��������ى بحم��������ات لص��������ّد هذه 
الظاهرة التي تنمو با  هوادة، إال أن هذه 
الجهود ال تكفي، إذ تتطلب تضافرا من 
جميع الجه��������ات أهمها االرتقاء بالواقع 

 االقتصادي الذي يعيشه الفرد. 
وتقول القاضية ندى محمد من محكمة 
تحقي��������ق األح��������داث املركزي��������ة إن��������ه "بناء 
على توجيهات  معال��������ي رئيس املجلس 
القاض��������ي فائ��������ق زي��������دان فق��������د ت��������م البدء 
بحمات لغرض الحد من هذه الظاهرة 
 ومحاسبة املسؤولني عنها ألن هناك من 
يقوم بتجني��������د الصغار وإجبارهم على 
التس��������ول"، الفتة  إلى أن "ه��������ذه الحمات 
حققت صدى واسعا ونتائج كبيرة، إال 
ان ذل��������ك ال يكفي وال يحق��������ق كل  النتائج 
املرجوة بل يحتاج األمر لتكاتف جميع 

الجهات لوضع الحلول املجدية لها". 
وأضافت محمد في حديث إلى "القضاء" 
أنه "ال توجد إحصائيات رس��������مية بعدد 
املتس��������ولني وهذا  م��������ن اختصاص وزارة 
الداخلي��������ة ومديري��������ة ش��������رطة االح��������داث 
عليه��������م  بالقب��������ض  املختص��������ة  الجه��������ة 
 والتحقي��������ق معهم، ام��������ا البالغون منهم 
فه��������م م��������ن اختص��������اص مراكز الش��������رطة 

املحلية"، مش��������يرة إلى أن   "طرق التس��������ول 
الوق��������وف  وابرزه��������ا  اهمه��������ا  عدي��������دة 
بالتقاطعات وادع��������اء اإلصابات او بيع 
امل��������اء او  املناديل الورقية لغرض كس��������ب 
عطف الناس او حمل األطفال الرضع او 

استغال املرضى". 
وبحثا في األس��������باب تقول القاضية إن 
"من أهم أس��������باب ش��������يوع حالة التسول 
هو الجانب االقتصادي  املتمثل بضعف 
الحال��������ة املادية للف��������رد وهو جانب يمثل 
الس��������بب االساس��������ي لظهور املتس��������ولني 
اضاف��������ة  الى عدم وج��������ود رواتب لذويهم 
ش��������بكة  باج��������راءات  ش��������مولهم  وع��������دم 
الحماي��������ة االجتماعي��������ة وقل��������ة الروات��������ب 

 املدفوعة داخل الشبكة". 
ومن األس��������باب األخرى ت��������رى محمد أن 
"الواقع االجتماعي وبعد نزوح األهالي 
بس��������بب الحرب مع  داعش وتش��������رد عدد 
كبير من العائات العراقية أو السورية 
أجب��������ر ه��������ذه العائ��������ات عل��������ى الخ��������روج 
 للتس��������ول فض��������ا ع��������ن انتش��������ار الجه��������ل 
والتخلف، كون أغلب املتس��������ولني تاركا 
للدراس��������ة وال يجي��������د  الق��������راءة، وهن��������اك 
االب  بفق��������دان  تتمث��������ل  أخ��������رى  اس��������باب 
نتيج��������ة الوفاة او الح��������روب او الحوادث 
 اإلرهابية، واألم ربة بيت وال تملك عما 

فيجبر االبناء على التسول". 
وأضاف��������ت محم��������د أن "الحد م��������ن ظاهرة 
التس��������ول يس��������تلزم تضاف��������ر الجهود من 
ع��������دة جه��������ات مع القض��������اء  منه��������ا وزارة 
العمل ووزارة العدل والداخلية والشرطة 
اإلنس��������ان  حق��������وق  ووزارة  املجتمعي��������ة 
 والهج��������رة واملهجري��������ن لتبني األس��������س 

والخطط الكفيلة". 
وعن موقف املش��������رع العراقي من تحديد 
العقوبات، قالت قاضي محكمة تحقيق 

االح��������داث  املركزية أن "الش��������خص البالغ 
يخضع لقان��������ون العقوب��������ات الذي حدد 
عقوبة التس��������ول بامل��������ادة٣٩٠ منه  و٣٩١ 
املخالف��������ات  م��������ن  تعتب��������ر  والت��������ي  و٣٩٢ 
والعقوبة املفروض��������ة فيها الحبس مدة 
ال تزيد عن  ش��������هر وتعتبر م��������ن الجرائم 
البس��������يطة وال يج��������وز التوقي��������ف فيه��������ا 
استنادا ألحكام املادة ١١٠/ب من  قانون 

أصول املحاكمات الجزائية". 
ام��������ا ع��������ن عقوب��������ة األح��������داث ذك��������رت أن 
"القان��������ون الواجب التطبي��������ق هو قانون 

رعاي��������ة األح��������داث بامل��������واد   ٢٤ و٢٥ من��������ه 
وال��������ذي يش��������ترط على قاض��������ي االحداث 
إيداع الح��������دث بدور املش��������ردين وإجراء 
دراس��������ة  ش��������خصية ل��������ه واحالت��������ه عل��������ى 
محكمة االحداث وبذلك تكون االجراءات 
اكثر فاعلية في متابعة  حاالت التس��������ول 
بقان��������ون رعاي��������ة األح��������داث م��������ن قان��������ون 
العقوبات"، مطالبة ب�"تعديل نص قانون 
 العقوب��������ات لغرض تحقي��������ق الردع العام 

والحد من ظاهرة التسول". 
كما أوضحت أن "قانون رعاية األحداث 

نص في املادة ٣٠ من��������ه على ان العقوبة 
املفروضة  عل��������ى ولي الحدث الذي يجبر 
الحدث على التش��������رد بالحب��������س مدة ال 
تزيد على س��������نة أو غرام��������ة وبذلك  يكون 
قانون رعاية األحداث اتخذ الشدة بردع 
ولي الحدث الذي يجبره على التس��������ول 
بينم��������ا كانت  العقوبة س��������ابقا ملن يغري 
الحدث على التس��������ول ه��������ي الحبس مدة 
ال تزي��������د عن ثاثة اش��������هر بموجب  املادة 
٣٩٢ قان��������ون العقوب��������ات ونحن مع الرأي 
الذي يطال��������ب بتعديل هذه القوانني بما 

يتاءم م��������ع  متطلبات العص��������ر والوقت 
الحالي". 

واستش��������هدت بحالة س��������جلت قبل عدة 
أي��������ام لفت��������اة ح��������دث عمرها اق��������ل من ١٥ 
عام��������ا أجبرته��������ا والدتها على  التس��������ول 
عل��������ى الرغ��������م م��������ن رفضه��������ا ه��������ذه املهنة 
حتى جلس��������ت في احد الشوارع منتظرة 
مرور  الش��������رطة، وفعا أبلغت الش��������رطة 
بحكايته��������ا وحض��������رت بدورها ش��������رطة 
االح��������داث وتم تس��������ييرها  وايداعها لدى 
دار املش��������ردات بالصليخ وف��������ق املادة ٢٤ 
من قانون رعاي��������ة األحداث وطلبت عدم 
 تس��������ليمها الى والدتها كونها تجبرها 
على ذل��������ك وتم البحث ع��������ن ذويها بغية 
التخ��������اذ  اإلج��������راءات  عليه��������م  التع��������رف 

القانونية بحقهم. 
وبينت قاضي محكمة تحقيق األحداث 
املركزية أن "لدور اإلع��������ام أهمية كبيرة 
في توعية  املجتمع ونشر ثقافة املمنوع 
والخطأ من اجل اصاح املجتمع والحد 

من الظواهر السلبية  فيه". 
وت��������رى أن "عاج هذه الظاهرة يس��������تلزم 
تش��������ديد العقوب��������ات املفروضة من خال 
تعدي��������ل النص��������وص  وف��������رض العقوبات 
البديلة املالية بش��������ان مرتكبها لتحقيق 
نوع من الخوف وكذلك توفير دور إيواء 
 ورفدها بالك��������وادر املختصة والباحثني 
والنفسيني الذين س��������يكون لهم التأثير 
باملودع وإقناعه بعدم  ارتكاب الجريمة، 
ما يجع��������ل الحدث يرغ��������ب بالبقاء فيها 
وعدم العودة للش��������ارع وللتسول وكذلك 
 تش��������ديد اإلجراءات ضد ذوي املتسولني 
او م��������ن يجبرونه��������م على التس��������ول وفق 
أحكام قان��������ون االتجار  بالبش��������ر وليس 
تطبي��������ق قانون العقوب��������ات كونه قاصرا 

في هذا الجانب". 

النهوة العشائرية تلفظ أنفاسها األخيرة بعد إجراءات قضائية حازمة

"النهوة" منح��������ًى خطيرًا  وأخ��������ذت 
في اآلون��������ة األخي��������رة إذ أكد قضاة 
ان ع��������ددا من القضايا ل��������م تقتصر 
على التهدي��������د  والوعيد بل وصلت 
الى اس��������تخدام األس��������لحة  من اجل 
من��������ع زواج امرأة من رجل ليس من 
القبيلة نفسها، ولم  يعد هذا العمل 
مقتص��������را عل��������ى املناط��������ق  الريفية 
والبدوية بل انتشر في الكثير من 
العراق السيما  الوسط  محافظات 

والجنوب منه. 

تفاعل قضائي
وتفاعا مع هذه العادات الدخيلة 
التي أضحت تنمو وتهدد املجتمع، 
اصدر مجلس القضاء األعلى قراره 
 الفصل بتش��������ديد عقوب��������ة "النهوة 
ال�"النه��������وة"  واعتب��������ر   العش��������ائرية" 
املقترن��������ة بالتهدي��������د إرهاب��������َا، وفق 

امل��������ادة الثانية م��������ن  قانون مكافحة 
 اإلره��������اب رق��������م )13( لس��������نة 2005، 
الت��������ي تنص على أن "التهديد الذي 
يهدف إلى القاء الرعب  بني  الناس 
أيًا كانت بواعث��������ه يعد من األفعال 
اإلرهابي��������ة، وان تش��������ديد العقوب��������ة 
على مرتكبي هذه  الجريمة هو  أمر 
واق��������ع تقتضيه الظ��������روف الحالية 
بغي��������ة القضاء على ه��������ذه الظاهرة 
املتأصل��������ة  جذوره��������ا ف��������ي املجتمع 
دون س��������ند  اخاق��������ي او اجتماعي 
او ديني او قانوني" بحس��������ب قرار 

القضاء. 
وفي ميسان أحد معاقل رواج هذه 
الع��������ادة الدخيل��������ة، بين��������ت محكمة 
االستئناف انحس��������ار هذه األعمال 
بصورة  كبيرة وصلت إلى نس��������بة 
 ال���������%90 بحس��������ب القاض��������ي س��������عد 
س��������بهان وهو قاض��������ي اول محكمة 

تحقي��������ق العم��������ارة وال��������ذي  بني في 
 حديث��������ه إل��������ى "القض��������اء" إن "أعمال 
الدكة العشائرية انخفضت بنسبة 
%90 ف��������ي مناط��������ق م��������ن  املحافظة 
 وانقض��������ت نهائيا في أخرى"، فيما 
ن��������وه س��������بهان إل��������ى أن "محافظ��������ة 
ميس��������ان ش��������هدت مثل هكذا  أعمال 
بكث��������رة كونه��������ا  أكث��������ر محافظ��������ات 
الع��������راق الت��������ي تصطب��������غ بالطابع 

العشائري". 
كما اش��������اد س��������بهان بقرار مجلس 
القضاء األعلى مؤكدا أن "التكييف 
الجديد الذي أصدره املجلس  حقق 
نتائج  مرضية عل��������ى ارض الواقع 
حيث صدرت توجيهات مؤخرا من 
قبل رئاسة مجلس  القضاء االعلى 
املوقر  والتي تضمنت توجيه كافة 
املحاكم في عموم الباد بتش��������ديد 
العقوبات  املفروضة على مرتكبي 

جريم��������ة  ال�نهوة العش��������ائرية بغية 
الحد من انتشارها والقضاء عليها 
 وق��������د كان له��������ذه التوجيهات االثر 
الواضح  في  انحسار ارتكاب هذه 
الجريمة بنسب كبيرة،  ومعاملتها 
معامل��������ة التش��������ديد الحاص��������ل في 

جريمة الدكة  العشائرية". 

آلية العمل
والط��������رق  التحقي��������ق  آلي��������ة  وع��������ن 
املتبع��������ة من قب��������ل املحكمة في حال 
وجود جريمة النه��������وة االعتيادية 
 ذكر القاضي  س��������بهان أن "املحكمة 
بخص��������وص  التحقي��������ق  تج��������ري 
ال�نهوة العش��������ائرية وفق  جريم��������ة 
املادة  التاس��������عة من قانون  األحوال 
الش��������خصية رقم 188 لس��������نة 1959 
الت��������ي نص��������ت الفقرة االول��������ى منها 
 عل��������ى أن )ال يح��������ق ألي من االقارب 

 او االغي��������ار إكراه أي ش��������خص ذكرا 
ال��������زواج  دون  عل��������ى  انث��������ى  ام  كان 
رضاه ويعتبر عقد الزواج باإلكراه 
باط��������ا  اذا ل��������م يتم الدخ��������ول كما ال 
يح��������ق الي من االق��������ارب  او االغيار 
منع م��������ن كان أها للزواج بموجب 
أحكام هذا  القانون من الزواج( وان 
)يعاق��������ب من  خالف اح��������كام الفقرة 
االول��������ى اع��������اه بالحب��������س م��������دة ال 
تزيد عن ثاث س��������نوات  وبالغرامة 
او باح��������دى  هات��������ني العقوبتني اذا 
كان قريب��������ا من الدرج��������ة األولى اما 
اذا كان املخال��������ف م��������ن غي��������ر هؤالء 
 فتكون  العقوبة م��������دة ال تزيد على 
عش��������ر س��������نوات او الحب��������س مدة ال 
تقل عن ثاث سنوات( وهذه املادة 
 هي  الوحيدة التي ش��������رعت ملعاقبة 
مرتكبي جريمة النهوة العشائرية 
يتعل��������ق  األول  ش��������قني  وتتضم��������ن 

 باألقارب  من الدرجة األولى والشق 
الثاني يتعلق باألغيار". 

أم��������ا ع��������ن ط��������رق تحريك الش��������كوى 
ومن ل��������ه الحق ف��������ي تحريكه��������ا إذا 
كانت املنهي عليها لم تبلغ الس��������ن 
 القانونية أكد  س��������بهان أن "تحريك 
الش��������كوى يكون من قب��������ل املتضرر 
م��������ن ه��������ذه الجريم��������ة او م��������ن يقوم 
 مقام��������ه قانونا او اي  ش��������خص علم 
بوقوعه��������ا او بإخب��������ار يق��������دم م��������ن 
االدعاء العام هذا في جرائم الحق 
 العام، اما جرائم الحق الش��������خصي 
 واملنصوص عليها في املادة ثالثا 
االصولية فا تحرك  الشكوى فيها 
ال بناء على شكوى من املجني عليه 
 او م��������ن يقوم مقامه قانونا"، مؤكدا 
النه��������وة  العش��������ائرية  "جريم��������ة  أن 
ليست من دعاوى الحق الشخصي 
وبالتالي ال  يتوقف تحريكها على 
ش��������كوى من  املجني علي��������ه فيمكن 
تحريكه��������ا م��������ن قب��������ل االش��������خاص 
الذين ورد ذكرهم في  املادة االولى 

االصولية  واملشار اليهم اعاه". 

دور لالدعاء العام
وعن بع��������ض الح��������االت التي تكون 
فيه��������ا املنه��������ي عليها ف��������ي وضع ال 
يمكنها من تحريك ش��������كوى خوفا 
م��������ن ذويها  او  قبيلته��������ا أو إنها لم 
تبلغ الس��������ن القانوني��������ة وتم النهي 
عليه��������ا وذويه��������ا مؤيدي��������ن له��������ذه 
ول��������م يقوم��������وا  بتحريك  الظاه��������رة 
 ش��������كوى، اشار سبهان إلى ان "هذه 
الحالة تعال��������ج فبعد تأكد املحكمة 
من ال��������زام البن��������ت من قب��������ل  ذويها 
وعدم  استطاعتها تحريك شكوى، 
هن��������ا يأتي دور القض��������اء ومحكمة 
العام  املوضوع إلش��������عار  االدع��������اء 
لغ��������رض تحريك  الش��������كوى واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق مرتكبي 

تلك الجريمة  وفق القانون". 
واعتبر س��������بهان اح��������د اهم الحلول 
للتصدي لهذه الظاهرة هو "إصدار 
قانون يعالجها من جميع  الجوانب 
ويض��������ع  والثقافي��������ة   االجتماعي��������ة 
الحلول املوضوعية التي تس��������اهم 
في الحد من هذه الجريمة  والقضاء 
عليها  وتخليص املجتمع العراقي 
منه��������ا س��������واء بتش��������ديد العقوبات 
البدني��������ة او املالي��������ة بم��������ا  يت��������اءم 
العراقي  وظروفه"،  املجتمع  وواقع 

الفت��������ا الى "نش��������ر الوع��������ي الثقافي 
واالخاق��������ي والديني ب��������ني  طبقات 
املجتمع املختلفة وتوضيح اآلثار 
والنفس��������ية  االجتماعية   الس��������لبية 
لهذه الجريمة على  املجتمع بصفة 
واألف��������راد بصف��������ة خاص��������ة  عام��������ة 
اضاف��������ة الى  تش��������ديد العقوبة على 
مرتكبي هذه  الجريمة هو امر واقع 
تقتضي��������ه الظ��������روف الحالية التي 
يمر بها البلد بغي��������ة  القضاء على 
ه��������ذه  الظاهرة املتأصل��������ة جذورها 
في املجتمع دون س��������ند أخاقي او 

اجتماعي او ديني او  قانوني". 
م��������ن جانب��������ه ب��������ني القاض��������ي احمد 
اول  قاض��������ي  الس��������اعدي  جاس��������ب 
محكم��������ة االحوال الش��������خصية في 
الك��������رادة   ل�"القض��������اء"  ان "القوان��������ني 
الظاهرة  الناف��������ذة كافية ملعالج��������ة 
ف��������ي املجتمع"،  ال��������ردع  ولتحقي��������ق 
مش��������يرا إل��������ى ان "العمل  على نش��������ر 
والثقاف��������ي  االجتماع��������ي   الوع��������ي 
وكشف مقدار سلبية هذه الظاهرة 
االع��������ام  ومنظم��������ات  خ��������ال  م��������ن 
املجتمع املدني  فضا عن الجهات 
االجتماعية والعش��������ائر واملؤسسة 
الديني��������ة أفض��������ل  الحل��������ول في هذه 
الفت��������رة"، فيما اعتبر ان   "املس��������توى 
الثقافي والبيئة الصالحة املتعلمة 
له��������ا تأثي��������ر فاع��������ل  ف��������ي انحس��������ار 

وانتشار هذه الظاهرة". 
وأك��������د الس��������اعدي "في ح��������ال رفض 
املنه��������ي عليه��������ا ال��������زواج فله��������ا او 
لوالدها او والدتها او احد أقاربها 
تقديم  الش��������كوى  ويمك��������ن ملن منع 
م��������ن زواج البنت تحريك الش��������كوى 
  وأيضا يجوز لادعاء العام تحريك 
 الش��������كوى بهذا الش��������أن  بع��������د تأكد 
املحكمة من الزام البنت بالزواج بل 
يجوز الي موظف حكومي  تناهى 
بعمل��������ه حص��������ول ه��������ذه  الجريم��������ة 
اش��������عار قاضي التحقيق بالواقعة 
التخاذ االجراءات  القانونية بحق 

املتهم". 
الس��������اعدي حديثه حول  واختت��������م 
نتائج توجيه��������ات مجلس القضاء 
القاضية بتشديد عقوبات  االعلى 
 ه��������ذه الجرائ��������م  ب��������ان "توجيه��������ات 
املجل��������س املوقر به��������ذا الخصوص 
س��������ريع  بش��������كل  نتائجه��������ا  ادت 
وافضت  الى حس��������ر ه��������ذه الظاهرة 

 والحد منها بشكل ملحوظ". 

بغداد / زيد األعرجي

فتح القضاء باب النهاية 
إلحدى العادات القبلية التي 
شكلت تهديدًا ألمن املجتمع 

بعد أن وجه  كافة املحاكم 
 بتشديد األحكام عن جريمة 
"النهوة العشائرية " واعتبر 
التهديد فيها فعا إرهابيا 

 يحاسب بموجب قانون 
 مكافحة اإلرهاب. 

و"النهوة" كما عرفها قضاة 
متخصصون عرف عشائري 

قديم يكره بموجبه الذكر 
او  االنثى من االقارب  على 

الزواج او يمنعه منه، 
مستندا الى رابطة القرابة 

واالنتماء العشائري  بداعي 
عدم زواج اإلناث اال من 

 أقاربهن وقد يقترن ذلك 
بالتهديد أحيانا. 

■ مبنى رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية.. عدسة/ حيدر الدليمي

إحصاءات تؤكد تقلص اجلرمية يف معاقل وجودها

■ موقع محكمة األحداث المركزية في استئناف الرصافة وسط العاصمة.. عدسة/ محمد سامي
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 * نبداأ من الإرهاب امللف الأهّم يف حماكم 
اجلنايات خالل العقد الأخري، هل حاكمتم 

اإرهابيني  واأين نفذوا ه�ؤلء جرائمهم؟
 - تعرض��������ت محافظة القادس��������ية له��������ذا النوع 
من الجرائم ف��������ي  الفترات الس��������ابقة بعد قيام 
التنظيمات  املس��������لحة الخارجة ع��������ن القانون 
والت��������ي تش��������كلت في ه��������ذه املدين��������ة وارتكبت 
جرائم مستهدفة  املؤسسات األمنية واألفراد 
ف��������ي املحافظة، كم��������ا أحيلت مئ��������ات الدعاوى 
ال��������ى ه��������ذه املحكمة  خ��������ال  العق��������د األخير في 
ما يتعلق بالجرائم اإلرهابية وتم حس��������مها 

بإصدار أحكام متفاوتة بحق مرتكبيها. 

 * حدثنا عن اأبرز اجلرائم؟ 
 - اب��������رز تل��������ك الجرائم ه��������ي  جريم��������ة تفجير 
س��������يارة مفخخة بالق��������رب م��������ن دار املحافظ 
وسط املدينة التي  راح ضحيتها العديد من 
املدنيني و منتسبي االجهزة االمنية املكلفني 
بحماية املحافظ وتم تجريم  املتهمني فيها 
وفقًا ألحكام قانون مكافحة االرهاب وحكم 
عليهم باإلعدام وكذلك تفجير عدة  سيارات 
اخ��������رى في وس��������ط املدينة وفي س��������احة بيع 
املواش��������ي  في املدين��������ة.. ومن اب��������رز الدعاوى 
تتعل��������ق  املحكم��������ة  ه��������ذه  ام��������ام   املعروض��������ة 
بالجرائ��������م الت��������ي ارتكبه��������ا تنظي��������م  داع��������ش 
اإلرهابي في مدينة  كرباء بالسطو املسلح 
عل��������ى محال الصاغ��������ة وس��������رقة محتوياتها 
بعد قتل أصحابها لغرض  تمويل  التنظيم 
واح��������د املتهمني فيها س��������عودي الجنس��������ية، 
إذ جرى نقل الدع��������وى الى هذه املحكمة من 
قب��������ل  محكمة  التميي��������ز االتحادية بعد تعذر 
تش��������كيل محكمة جنايات كرب��������اء فيها وتم 
تجريم املتهم  والحكم عليه باإلعدام ش��������نقًا 

حتى  املوت. 

 * مع انك�سار تنظيم داع�ش، هل انح�سرت 
الق�سايا الإرهابية خالل هذه املدة؟

 - محافظ��������ة القادس��������ية من املحافظ��������ات التي 
تنع��������م بأم��������ن نس��������بي مقارن��������ة باملحافظ��������ات 
التي تعرضت  إلره��������اب تنظيم داعش  كما ان 
الجماع��������ات املس��������لحة الخارجة ع��������ن القانون 
في املحافظة تمت  الس��������يطرة عليها والقبض 
 على اغل��������ب عناصره��������ا وج��������رت محاكمتهم 
وعلى اثر ذلك انحس��������رت  الجريمة اإلرهابية 
في املدين��������ة خال الس��������نوات القليلة  املاضية 
بش��������كل عام ومعها تراجع��������ت أعداد  الدعاوى 
ذات الطاب��������ع اإلرهابي املعروض��������ة امام هذه 
املحكمة حيث س��������جلت في  عام 2017  ثمانية 
وعشرون دعوى تتعلق بجرائم إرهابية أمام 
ه��������ذه املحكمة وهي تتعلق بجرائم وقعت في 
 س��������نوات  س��������ابقة اما في عام 2018 فس��������جلت 

عشر دعاوى إرهابية فقط. 

 * املخدرات اإحدى اأهم امللفات الرائجة 
يف حماكم اجلنايات الآن، كيف تتحدث 

عن هذا امللف،  وما هي اأبرز الق�سايا التي 
مرت بكم؟

 -  أخذت آفة املخدرات باالستشراء في املجتمع 
وأخ��������ذت تجارته��������ا وتعاطيه��������ا باالنتش��������ار 
غير  املش��������روع  خصوصًا تعاطي  مادة املثيل 
امفيتام��������ني واملعروف��������ة محليًا بالشيش��������ة او 
الكرس��������تال وهي  م��������ن املواد الخط��������رة املولدة 
لاعتماد النفسي  والفسلجي عند االستعمال 
املتكرر، وقد احيلت الى  هذه املحكمة العديد 
م��������ن الدع��������اوى املتعلق��������ة بجرائ��������م  املتاج��������رة 
باملخ��������درات واملؤث��������رات العقلي��������ة إذ بلغ  عدد 
الدعاوى في عام 2017 اثنني واربعني دعوى 
تتعلق بجرائم  املتاجرة باملواد املخدرة فيما 
 ارتفع عدد الدعاوى املحالة على هذه املحكمة 
عن تلك الجرائم الى اثنني وثمانني  دعوى في 

 عام 2018 وتم حس��������م جميع الدعاوى املحالة 
بتجري��������م مرتكبيها والحك��������م عليهم بأحكام 
 الس��������جن  والغرام��������ة بمبل��������غ عش��������رين مليون 

دينار.  

 * يف �س�ء الق�سايا التي نظرتها املحكمة، 
ما هي م�سادر واأماكن دخ�ل امل�اد 

املخدرة اىل  املحافظة؟
 - يتض��������ح من خ��������ال إج��������راءات املحاكمة في 
الدع��������اوى الت��������ي تتعل��������ق بجرائ��������م املتاج��������رة 
باملواد  املخدرة أم��������ام هذه املحكمة ان  مصدر 
تل��������ك امل��������واد ه��������م تجار كب��������ار وممول��������ون في 
محافظات مجاورة  يتم دخول املواد املخدرة 
الى محافظة القادس��������ية ع��������ن طريق األقضية 
ط��������رق  له��������ا  لوج��������ود  املج��������اورة  والنواح��������ي 
نيس��������مية في األراضي الزراعية والبس��������اتني 
يس��������لكها  املتاج��������رون بتلك امل��������واد بعيدًا عن 

 نقاط التفتيش. 

 * كيف تقّيم قان�ن مكافحة املخدرات 
اجلديد، وما اإذا كان يحتاج اإىل تعديل 

ت�سريعي؟
 - قبل ص��������دور القانون كانت أح��������كام قانون 
املخ��������درات رقم 86 لس��������نة 1965 ه��������ي املطبقة 
من قبل  املحاكم في جرائم املتاجرة وتعاطي 
املواد املخ��������درة، وكانت  املادة الرابعة عش��������ر 
جريم��������ة  مرتك��������ب  اواًل  تعاق��������ب  وبفقرته��������ا 
املتاجرة باملواد املخدرة باإلعدام او السجن 
املؤب��������د ومص��������ادرة  االم��������وال  املنقول��������ة وغير 
املنقول وفي فقرتها الثانية تعاقب بالسجن 
مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة  وال تقل 
عن  الحبس ملدة ثاث س��������نوات على من حاز 
املواد املخدرة بقصد التعاطي واالستعمال 

 الشخصي. 

 * وماذا بعد �سدور القان�ن؟ 
 - بع��������د صدور القانون  جاءت العقوبة املقررة 
لجريمة املتاجرة باملواد املخدرة في املادة   28 
/  اواًل منه هي الس��������جن املؤب��������د او املؤقت في 
حني ج��������اءت العقوبة املقررة لجريمة تعاطي 
املواد  املخدرة في املادة   32 منه بالحبس مدة 
ال تقل عن س��������نة وال تزيد على ثاث س��������نوات 
وه��������ي  عقوبة خفيفة مقارنة بالعقوبات التي 
كانت  مقررة في القانون الس��������ابق حيث جعل 
جريم��������ة تعاط��������ي  امل��������واد املخدرة م��������ن جرائم 
الجن��������ح وهو ما ال يتناس��������ب وخط��������ورة هذه 
 الجريمة وانتشارها في الفترة  االخيرة وهو 
م��������ا يتض��������ح من خال زي��������ادة ع��������دد الدعاوى 
املعروضة ام��������ام هذه املحكم��������ة  لتلك  الجرائم 

والتي تقتضي تشديد العقوبة. 
   

 * الدكة الع�سائرية، اإحدى اجلرائم التي 
�سدد عق�بتها الق�ساء م�ؤخرًا، هل وردكم 

مثل هذا  الن�ع من الق�سايا، وهل �سكل 
قرار الق�ساء ردعا له�ؤلء؟

 - أخذت هذه الع��������ادة بالظهور في  املجتمع 
مؤخرا بشكل ملفت في عدة مدن، والدكة هي 
رد  االعتداء من جماعة من قبل  ذوي املجنى 
عليه بإطاق النار تهديدا على دار  الجاني 
ال��������ذي  ينتمي الى عش��������يرة اخرى للحصول 
على حقوقهم بقوة الساح وغالبًا ما تكون 
بسبب حوادث  القتل وكانت  تلك املمارسات 
تقتصر عل��������ى املناطق الريفي��������ة اال انها في 
الفت��������رة االخي��������رة امت��������دت  الى امل��������دن ايضًا 
وهي من االفع��������ال  املخالف��������ة للقانون ألنها 
تدخل الرعب والخ��������وف والفزع بني  الناس 
املجاوري��������ن وتثي��������ر الفوضى ف��������ي املجتمع. 
وعلى الرغم  من ان محافظة القادس��������ية هي 
م��������ن  املحافظات ذات الطابع العش��������ائري اال 
انه ل��������م تعرض ام��������ام هذه املحكم��������ة دعوى 
تتعلق  بجريمة  الدكة العش��������ائرية. اما قرار 

مجلس القضاء االعلى اعتبار جريمة الدكة 
العش��������ائرية من  الجرائم  االرهابية فقد كان 
قرارًا صائبًا وموفقًا وفي الوقت املناس��������ب 
بع��������د تك��������رار ح��������وادث الدك��������ة  العش��������ائرية 
وامتدادها الى املدن  وكان له صدى واس��������ع 
واثر كبير من تحجي��������م تلك الجريمة وردع 
 لبع��������ض العش��������ائر الت��������ي تتخذ م��������ن الدكة 

وسيلة الخذ حقها  دون القانون. 

 * ظاهرة النه�ة اي�سا عادة بالية دخيلة 
على العادات الأ�سيلة للع�سائر، كيف 

تتحدث عن  وج�دها يف القاد�سية؟
 - أحيلت دع��������اوى عدة الى ه��������ذه املحكمة في 
الس��������نوات الس��������ابقة خصوصًا م��������ن األقضية 
 والنواح��������ي  التابع��������ة للمحافظ��������ة القادس��������ية 
تتعل��������ق بالنه��������وة وبع��������د ان أص��������درت ه��������ذه 
املحكم��������ة أحكامًا بالحبس على  ثاثة  مدانني 
بتل��������ك الجرائم التي كان لها صدى واثر كبير 
و لم تع��������رض في الفت��������رة األخي��������رة على  هذه 

املحكمة دعوى تتعلق بهذه الجريمة. 

 * ما م�ست�ى جرائم القتل يف املحافظة، 
هل هي يف زيادة اأم تراجع عند املقارنة 

مع الأع�ام  ال�سابقة، وما هي اأبرز دوافع 
ارتكاب جرمية القتل؟

 - مس��������توى القت��������ل ف��������ي القادس��������ية يميل إلى 
الزيادة ف��������ي عدد الجرائم املرتكب��������ة، فقد كان 
ع��������دد الدعاوى  املحالة إلى ه��������ذه املحكمة عن 
جرائ��������م قت��������ل في عام 2016 خمس��������ة وس��������تني 
دع��������وى في  ح��������ني ارتفع  العدد ف��������ي عام 2017 
الى خمس��������ة وتس��������عني دعوى ووصل في عام 
2018 الى مئة واثنني  وعش��������رين  دعوى وهو 
ضعف الع��������دد تقريبًا لع��������ام 2016، وتختلف 
دوافع ارت��������كاب القتول ف��������ي  املحافظة، فمنها 
يعزى الى  الخافات اآلنية او النزاعات حول 
االراضي الزراعية ف��������ي املناطق  الريفية اال ان 
امللفت في الفت��������رة االخيرة هو ارتكاب  جرائم 
قتل بدافع دنيء فقد س��������جلت عدد من  جرائم 
القتل تمت باتفاق الزوجة مع عش��������يقها لقتل 
ال��������زوج وبلغت أكث��������ر من س��������بع جرائم خال 
 السنتني األخيرتني وهو عدد ملفت بالنسبة 

ملجتمع محافظ كمجتمع القادسية. 

 * من خالل الدعاوى املنظ�رة، كيف ترى 
انخفا�ش وارتفاع ن�سبة اجلرمية يف 

املحافظة، هل  هي يف ارتفاع اأم بالعك�ش؟
القادس��������ية من املحافظات التي تش��������كل فيها 
نس��������بة الفق��������ر ارقاما عالي��������ة وكذل��������ك ارتفاع 
مع��������دالت البطالة ووفقا  للدراس��������ات املتعلقة 
به��������ذا الخص��������وص فأنه��������ا تؤدي حتم��������ا الى 
ارتف��������اع معدالت الجريمة ف��������ي املجتمع، ومن 
خ��������ال  تتبع  االحصاءات الس��������نوية للدعاوى 
املنظورة من قبل هذه املحكمة نجد ان معدل 
الجريمة قياسًا  لعدد سكان املحافظة  يشكل 

نسبة عالية. 

 * هل من اأرقام؟ 
 - املحكمة في سنة 2016 سجلت 1165 دعوى، 
 في حني س��������جلت في ع��������ام 2017، 934  دعوى 
وال يمكن االعتم��������اد على هذه إحصائية ذلك 
الع��������ام كمعي��������ار  للقي��������اس بس��������بب تطبيقات 
أحكام  قانون العفو رقم 27 لس��������نة 2016 التي 
ادت الى وقف االجراءات القانونية في نسبة 
 كبيرة م��������ن  الدعاوى في مرحلة التحقيق فقد 

ع��������ادت األرق��������ام لترتف��������ع عام 2018 وتس��������جل 
املحكم��������ة 1174.  وم��������ن خ��������ال التواص��������ل مع 
محاك��������م الجناي��������ات في عدد م��������ن املحافظات 
فقد الحظنا ان إحصاءات  هذه  املحكمة مثًا 
مقاربة إلحصاءات محكمة جنايات البصرة 
رغم عدم وجود تناس��������ب بني  املحافظتني من 
حيث املساحة  وعدد السكان وطبيعة املدينة 

وهو مؤشر سلبي في محافظة  القادسية. 

 * حدثنا عن اجلرمية الأكرث ورودا اإىل 
حمكمتكم؟

 - خ��������ال  اإلحص��������اءات يتض��������ح ان الدع��������اوى 
املتعلقة بجرائم السرقة تشكل النسبة األكبر 
من  مجموع عدد الدعاوى املنظورة امام  هذه 
املحكمة، فقد كان عدد دعاوى السرقات لعام 
2016  ه��������و 193 دعوى اما ف��������ي عام   2017 فقد 
كان عدده��������ا هو 96 دع��������وى وهذا االنخفاض 
يرجع الى  صدور قانون العفو رقم 27  لس��������نة 
2016 اما عام 2018 فسجل 127 دعوى لجرائم 
السرقات  وتليها جرائم القتل الخطأ الناشئة 
عن حوادث  املرور وان كانت من الجرائم غير 
العمدية اال  انها تشكل نسبة عالية أيضًا من 

مجموع عدد الدعاوى.  

 * باحلديث عن ال�سرقة، ما هي اأ�سبابها؟
 - السرقة، كما أس��������لفنا، تشكل النسبة األكبر 
من مجم��������وع عدد الدعاوى وه��������ذا يرجع  الى 
األس��������باب  ذاتها املتعلقة بارتفاع نسبة الفقر 
ومع��������دالت البطالة ف��������ي مجتمع القادس��������ية. 
 فاملحافظة ليست من  املحافظات الحدودية و 
ال هي مدينة س��������ياحية توفر فرصا للعمل ما 

يمكن ان تزيد من إيراداتها. 

 * هل حاكمتم مدانني بالبتزاز 
اللكرتوين حدثنا عن اأهم الق�سايا؟

 -  البع��������ض أس��������اء اس��������تخدام التكنولوجي��������ا 
خاف��������ًا للغ��������رض الذي وج��������دت م��������ن اجله ما 
ادى ال��������ى ظهور  الجرائ��������م االلكترونية ومنها 
االبتزاز الذي يش��������كل إحدى الجرائم الخطرة 
الت��������ي تهدد النس��������يج  االجتماعي واألس��������ري 
ما يتطلب االسراع بتش��������ريع قانون الجرائم 
املعلوماتي��������ة املعروض ام��������ام  مجلس النواب 
الحالي. وابرز القضايا  املنظورة امام محاكم 
اس��������تئناف القادس��������ية والت��������ي م��������ا زال��������ت  في 
مرحلة  التحقيق هي قيام احد االشخاص من 
محافظة املثن��������ى بالتواصل عن طريق مواقع 
 التواص��������ل االجتماع��������ي مع عدد من  النس��������اء 
ومنه��������ن من محافظ��������ة القادس��������ية وايهامهن 
بان��������ه اح��������د  الروحاني��������ني ويمكن��������ه تلبيت��������ه 
رغباته��������ن ويق��������وم باس��������تدراجهن ال��������ى  داره 
وتس��������جيل مقاطع او صور خلس��������ة  في وضع 

فاضح ثم يقوم بالتهديد بنش��������ر تلك املقاطع 
او الصور في حال عدم  االس��������تجابة لطلباته، 
 وق��������د تم القب��������ض عليه في مدين��������ة الديوانية 
بع��������د قيام احداهن باالخبار عنه بعد تماديه 
معها  باالبتزاز  ومازال��������ت إجراءات التحقيق 

مع املتهم في مراحلها النهائية. 

 * ن�سل اإىل ملف مهم وه� ملف النزاهة، 
اأطلقتم اأحكاما عقابية بحق م�س�ؤولني ما 

هي اأهمها،  حتدث لنا عن هذا امللف؟
 - أحيل��������ت العدي��������د م��������ن الدع��������اوى املتعلقة 
 بجرائم الفساد املالي واإلداري من قبل مكتب 
تحقيقات  القادس��������ية في هيئة النزاهة على 
هذه املحكمة في الس��������نوات  السابقة تتعلق 
بجرائ��������م اإلض��������رار باملال  العام واس��������تغال 
الوظيفة وتعاطي الرشوة واالختاس ومن 
ابرز الدعاوى الت��������ي نظرتها املحكمة  كانت 
بحق  املحافظ السابق وبعد إجراء املحاكمة 
وثب��������وت األدلة بحقه أمام ه��������ذه املحكمة تم 
 الحك��������م علي��������ه بالحبس الش��������ديد مدة ثاث 
 س��������نوات وفق أحكام امل��������ادة 340 من قانون 
العقوب��������ات  ألحداثه ضررًا بأموال ومصالح 
الجه��������ة التي يعمل فيها وكان ذلك  ناش��������ئًا 
عن إخال جس��������يم بأداء  وظيفته. كما تمت 
إحالة رئي��������س اللجنة األمني��������ة في مجلس 
محافظ��������ة القادس��������ية الس��������ابق  عل��������ى ه��������ذه 
 املحكمة بدع��������وى وفق أحكام املادة 322 من 
قانون العقوبات لقيامه بالقبض على احد 
افراد  مف��������رزة حماية  مستش��������فى الديوانية 
التعليم��������ي وحجزه في غي��������ر األحوال التي 
ين��������ص عليه��������ا القان��������ون وتم  الحك��������م عليه 
بالحب��������س مدة ثاث  س��������نوات، وخال هذه 
السنة أحيلت الى هذه املحكمة عدة دعاوى 
 تتعلق بجرائم تعاطي الرش��������وة منها بحق 
رئيس لجنة الطاقة في املحافظة القادسية 
الذي تلقى  حكما بالس��������جن س��������بع سنوات 
كم��������ا تم تجري��������م مدي��������ر مص��������رف  الرافدين 
في الديوانية ومدير حس��������ابات  مستش��������فى 
عليه��������م  والحك��������م  التعليم��������ي  الديواني��������ة 
بالس��������جن سبع س��������نوات وفق احكام  القرار 

املذكور عن  جريمة الرشوة. 

 * ما الذي يعيق ك�سف الفا�سدين ويعرقل 
دعاوى النزاهة؟

 - أرى أن تعدد الجهات الرقابية والتحقيقية 
وتداخ��������ل صاحياته��������ا وتقاطعه��������ا يعد من 
اهم  االس��������باب  التي تساعد او تؤدي ان إفات 
الفاس��������دين من الرقابة واملاحق��������ة القضائية 
إضافة الى  اش��������تراط إجراء التحقيق االداري 
الذي كان من اهم االسباب في عرقلة التحقيق 
في جرائم الفس��������اد  املالي واالداري خصوصًا 

عندما تتعل��������ق  الدعوى برئي��������س الدائرة، إال 
أن االتج��������اه األخي��������ر ملجلس  القض��������اء األعلى 
وابت��������داًء من عام 2017 باعتبار وجوب إجراء 
 التحقيق اإلداري من عدمه  وقيمته القانونية 
وأهميته في الدعوى مسألة يقدرها القاضي 
 أزال عقب��������ة كبي��������رة أم��������ام إج��������راءات  التحقيق 
واإلحال��������ة في دع��������اوى جرائم الفس��������اد املالي 

واإلداري. 

 * هل من جرائم تهريب للنفط اأو �سلع 
وب�سائع باعتبار القاد�سية نقطة منت�سف 

بني حمافظات  ال��سط واجلن�ب؟
 - نع��������م، انابيب نقل النفط الخام ومش��������تقاته 
م��������ن مدينة البص��������رة الى مصف��������ى الدورة في 
بغداد  تمر  بمحافظة القادس��������ية وفي مناطق 
خ��������ارج املدين��������ة وبعيدة عن نق��������اط التفتيش 
ما أدى الى ظهور  عملي��������ات تثقيب االنابيب 
 وتخريبها وس��������رقة املنتج وتهريبه او بيعه 
في الس��������وق السوداء، وتفش��������ي  هذه الظاهرة 
وما تش��������كله م��������ن تهديد  وتخري��������ب القتصاد 
البلد دفع املش��������رع العراقي الى تشريع  قانون 
مكافح��������ة تهري��������ب النفط ومش��������تقاته رقم 41 
لس��������نة 2008  للحد م��������ن تلك الجريم��������ة، وكان 
 املشرع موفقًا باعتبار هذه الجريمة ارهابية، 
وق��������د احيلت بموجب هذا القانون العديد  من 
 الدعاوى وجرى إص��������دار احكام  بحق مدانني 
ما ادى ال��������ى تراجع اعداد الدع��������اوى املتعلقة 

بتلك  الجرائم الى حد كبير.  

 * اإىل اأي مدى يلجاأ امل�اطن اإىل املحكمة 
يف حل م�سكالته بدل عن اللج�ء اىل 

الع�سرية؟
 - ذكرن��������ا أن الدع��������اوى املنظ��������ورة أمام هذه 
املحكم��������ة ه��������ي بمعدالت عالية قياس��������ًا مع 
ع��������دد س��������كان  املحافظ��������ة و مقارن��������ة بأعداد 
الدع��������اوى املعروض��������ة ام��������ام املحاك��������م ف��������ي 
محافظات أخ��������رى تفوق هذه  املدينة بعدد 
الس��������كان إضافة الى  ع��������دم حصول جريمة 
الدكة العش��������ائرية في ه��������ذه املحافظة هي 
 مؤش��������رات تدل على ثقة املواطن الديواني 
بجهاز  القضاء في هذه املحافظة ولجوئه 
ال��������ى املحاك��������م  لح��������ل مش��������اكله والحصول 
عل��������ى حقوق��������ه دون اللجوء الى العش��������يرة، 
كما  ان تتبع مواق��������ع التواصل  االجتماعي 
وما تتضمنه م��������ن ردود فعل لدى املواطن 
من االح��������كام التي تصدره��������ا هذه  املحكمة 
املال��������ي  الفس��������اد  ف��������ي جرائ��������م   خصوص��������ًا 
واالداري وارتي��������اح الش��������ارع لتلك االحكام 
واعتماد  العش��������ائر في حل النزاع الناشئ 
عن  بعض الجرائم على ما تصدره املحكمة 
من قرارات يع��������زز  القول بمدى ثقة املواطن 

في هذه املحافظة بالقضاء. 

 * كلمة اأخرية؟
 - ش��������كر وتقدير ال��������ى ادارة املركز االعامي 
ملجلس القضاء األعلى وش��������كر خاص الى 
هيئة  تحرير صحيفة القضاء  إلتاحة هذه 
الفس��������حة لبيان الواقع العمل��������ي للمحاكم 
ونق��������ل ص��������ورة واضح��������ة  وقريب��������ة لواق��������ع 
املجتم��������ع الديوان��������ي. كما ننته��������ز  الفرصة 
لنق��������ف إجااًل وإكبارًا للدم��������اء التي قدمها 
 ش��������هداء املسيرة القضائية لهذا البلد ثمنًا 
لتحقيق العدالة ونس��������أل الل��������ه تعالى لهم 

الرحمة والغفران. 

كشف رئيس محكمة جنايات القادسية القاضي عبد الله حريز جبار إن ثاثة مسؤولني )رئيس  لجنة الطاقة في 
الديوانية، ومدير حسابات مستشفى  الديوانية( تلقوا أحكاما بالسجن 7  املحافظة، مدير مصرف  الرافدين فرع 

سنوات بعد ثبوت تقاضيهم رشى. 
وتحدث القاضي جبار ال��ذي ي��رأس الهيئة األول��ى في املحكمة في مقابلة موسعة مع "القضاء"  عن ملف اإلرهاب، 
مؤكدا وجود قضية تتعلق بتمويل داعش اإلرهابي عبر عصابة تسطو على  محال الذهب في كرباء أحد املتهمني 
فيها سعودي الجنسية.  وأشر القاضي تضاعف جرائم القتول خال عام، مؤكدا تلقي املحكمة قضية في االبتزاز 
بعد  بفيديوهات  فيما  ليصطادهن  الروحانيات  في  بمعرفته  املحافظة  من  نساء  يوهم  فيها  املتهم   االلكتروني 

وصور خاصة يساوم على إثرها. 

رئيس جنايات القادسية: ثالثة مسؤولين يواجهون 
السجن.. وجرائم القتل تتضاعف

* نحاكم عصابة تسطو على محال الصاغة في كرباء وتقتل 
أصحابها لغرض  تمويل  تنظيم داعش.. وأحد املتهمني فيها 

سعودي الجنسية

■ القاضي عبد الله حريز جبار

الحوار كاما في ما يلي:

أجرى الحوار / مروان الفتالوي

* تعدد الجهات الرقابية والتحقيقية وتداخل صاحياتها 
وتقاطعها من اهم األسباب  التي تساعد او  تؤدي ان إفات الفاسدين 

من الرقابة واملاحقة القضائية

* محتال يتواصل مع عدد من  النساء في القادسية ويقوم بإيهامهن 
بأنه احد الروحانيني ويمكنه تلبيته  رغباتهن ليستدرجهن الى  داره 

لتسجيل مقاطع او صور خلسة
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ديالى / غسان مرزة

لم تكن الحاجة او العوز هي الدافع الرئيس��������ي 
بالكت��������ب  التزوي��������ر  جريم��������ة  ممارس��������ة  وراء 
أس��������ماء  واألخت��������ام  واس��������تخدام   الرس��������مية 
لشخصيات معروفة في دوائر الدولة لغرض 
إنج��������از  معام��������ات مهمة في دوائ��������ر الضريبة 
 والتس��������جيل العق��������اري والدوائ��������ر األخرى، بل 
كان الطمع  والجري وراء الكس��������ب الحرام غير 
املشروع وعدم  القناعة بما يتحصله من  راتب 
شهري حال جزاء ما يقدمه في عمله الرسمي 

املوكل به.  
  ففي محافظة ديالى قضاء الخالص تحديدا، 
أقدم منتس��������ب   )ش��������رطي( ف��������ي دائ��������رة البطاقة 
الوطني��������ة عل��������ى فت��������ح مكتب  لغ��������رض تعقيب 

 وتزوير املعامات ولعدة دوائر حكومية. 
وحس��������ب اق��������وال املف��������رزة الضابط��������ة انه خال 
ش��������هر أيار تم االنتقال إلى املكتب وكان املتهم 
 متواجدا داخله  وضبط بحوزته )19( تس��������عة 
عش��������ر نموذج����ا ألختام ) م��������زورة(  ولعناوين 
قي��������د باس��������ماء  واس��������ماء مختلف��������ة وص��������ورة 

 مختلفة. 
وب��������ني املته��������م أن ه��������ذه النماذج  لص��������ورة قيد 
الوفاة وال��������والدة هي أصلية وليس��������ت مزورة 
وش��������هادة وفاة/ النسخة  الحمراء أصلية  عدد 
)6( وباس��������ماء مختلفة وكتاب براءة ذمه عدد 
)2( نموذج ف��������ارغ ومختوم ونم��������وذج  صورة 
 قي��������د وفاة ف��������ارغ ومختوم ع��������دد )10(، وكذلك 
نم��������اذج صحة صدور فارغ��������ة ومختومة عدد 
  )10( وصورة قيد  التسجيل العام لسنة 1957 
فارغة ومختومة عدد )7( ونماذج فارغة  لسند 
التسجيل العقاري )25(، سند  طابو عدد )16( 
ونموذج قس��������ام نظامي فارغ ومختوم  باس��������م 
أحد الس��������ادة القض��������اة وموقع باس��������م محكمة 
الب��������داءة  وظ��������روف فارغ��������ة وغير مس��������تخدمة 

 ومختوم عليها عدد )14(.   
وتش��������ير إفادة املتهم الى أن هذه النماذج كلها 
فارغة وغير مستخدمة. يقول: "لم أستخدمها 
لكنه��������ا تحت اليد  للحاجة وان��������ي أزاول عملي 
 كمعق��������ب معامات ملا يزيد عن خمس عش��������رة 
س��������نة، اما عن عمل التزوير لم أعمل  به اال من 
 حوالي )3( س��������نوات تقريبا حيث استخدمت 

التزوير في دوائر الضريبة  في ثاث معامات 
 حس��������ب  ما اتذكر وال اتذك��������ر تفاصيلها وقبل 
سنتني اس��������تخدمت كتابني لتمشية معامات 

بيع  عن طريق دائرة  الزراعة." 
وفي سؤال املحكمة للمتهم عن مصدر األختام 
املزيف��������ة والنم��������اذج الفارغة قال انه اش��������تراها 
"من  س��������وق مري��������دي  خال تعامل��������ي مع بعض 
املزوري��������ن املتواجدين بحرية تامة رغم تواجد 
القوات  األمنية هناك، وهم ذو خبرة  في مجال 
التزوير وفي بعض األحيان يتم طلب نموذج 
للختم  املراد عمله لكي يتم العمل على ضوئه، 
وبعد  ع��������دة أيام يتم تزويدي بالختم املطلوب 
لق��������اء  مبالغ تتراوح من )25 – 200( الف دينار 

تدفع من قبلي عن  كل ختم او نموذج فارغ". 
ويتابع املتهم ان "استخدام نماذج األختام او 
النماذج الفارغ��������ة يكون لغرض ترويج بعض 

املعامات غير  األصولية  وتنظيمها من قبلي 
بناء عل��������ى طلب من أصحابه��������ا أحيانا الذين 
يصل��������ون إلي عن طري��������ق  توصيات  من بعض 
األش��������خاص الذين يعرف��������ون بأني اس��������تطيع 
تروي��������ج تلك املعامات وانجازه��������ا لقاء  مبالغ 
 مالية تقدر من )-750 1000000( دينار عراقي 
تقريبا، وحس��������ب املعاملة  أثن��������اء  تعثرها في 
الدوائ��������ر، وان��������ي  ال اذكر عدد املعام��������ات التي 

روجتها". 
وقد عث��������رت الجه��������ات األمنية بح��������وزة املتهم 
عل��������ى ختم مزور باس��������م وكيل مدير قس��������م في 
وزارة  الزراعة س��������ابقا  الذي قال إنه "شخصية 
حقيقية ومحال الى التقاعد وكنت اس��������تخدم 
أس��������ماء مثل  مفتش مس��������احة أقدم في الزراعة 
 واملحال االن الى التقاعد واني أقوم باستخدام 
ه��������ذه األس��������ماء إلعط��������اء املح��������رر صف��������ة القدم 

كونهم موظفني قدماء  وقد كنت أدون أس��������ماء 
وهمية ملوظفني  لغرض استخدامها في براءة 
الذمة وكذلك اثب��������ت ارقام هواتف وهمية  على 

املعامات  وأيضا رقم هاتفي وهمي". 
دونت أق��������وال املتهم أم��������ام محكم��������ة التحقيق 
وأعترف بقيامه بعمليات التزوير للمعامات 
 ولع��������دة دوائر حكومية  وق��������ررت املحكمة ربط 
صحة صدور جميع املضبوطات وربط عائدية 
 الهواتف املذكورة ف��������ي إفادة املتهم  والخاصة 
باملتهم��������ني الذي��������ن له��������م عاق��������ة مع��������ه بتزوير 
 األخت��������ام وإحضار املف��������رزة الضابطة لتدوين 
أقوالهم كش��������هود  وبذل الجهود للتعرف على 
 األسماء الكاملة للمتهمني املشتركني بتزوير 
األخت��������ام واإلج��������راءات التحقيقي��������ة  مس��������تمرة 
 إلحالت��������ه الى املحكم��������ة املختصة وف��������ق املادة 

القانونية. 

 "شرطي" ينسخ عشرات األختام وينتحل 
صفات متقاعدين لتمشية معامالت في ديالى! 

نينوى/ إيناس جبار  

برطلة بلدة عراقية تقع ش��������رقي مدينة 
املوصل ضمن ح��������دود محافظة نينوى 
اإلدارية، يحدها من  الش��������مال الش��������رقي 
جبل مار دانيال ويبلغ تعداد س��������كانها 
أكث��������ر م��������ن 60 أل��������ف نس��������مة، أهله��������ا من 
األرثوذك��������س  الس��������ريان   املس��������يحيني 
والكاثولي��������ك كما يس��������كن بأطرافها من 
الش��������بك حالي��������ا، لس��������كانها  معتق��������دات 
وطق��������وس اجتماعي��������ة وديني��������ة تمث��������ل 

مكونهم. 
إحدى سكان هذه البلدة اقتنت مخشا 

ذهبي��������ا عبارة عن )صليب( وضعته في 
منزلها تبركا به ولم  يدر في خلدها إن 
قيمت��������ه املادية س��������تثير مطامع ضعاف 
النفوس أو أنه س��������يكون عرضة للخطر  

 من قبل احد إفراد بلدتها.  
الت��������ي  التحقيقي��������ة  األوراق  وتفي��������د 
تحصل��������ت عليها "القض��������اء" بأن إخبارا 
ورد إلى مركز  شرطة  برطلة  بحصول 
حادثة سرقة  دار مشتكيتني من املكون 
املس��������يحي والكائ��������ن في ناحي��������ة برطلة 
 ح��������ي التحرير وعل��������ى اثر ذل��������ك تم فتح 
تحقيق بالحاث وفق أحكام املادة  443 

من قانون العقوبات  العراقي. 

أفادت الضحيتان في شكواهما املقدمة 
بأنهم��������ا قد تعرضتا إل��������ى إصابات في 
الرأس بس��������بب  الضرب من قبل السارق، 
ونقل��������ت املصابت��������ان عل��������ى إثره��������ا إلى 

املستشفى لسوء وضعهن الصحي. 
ودون��������ت  االعتراف��������ات واإلف��������ادات ان��������ه 
ولاشتباه بمتهمني اثنني كان يسكنان 
بجوار بيت الضحيت��������ني   فأنه تم إلقاء 
القبض عليهما وتحري وتفتيش دارهم 
ال��������ذي وجدت فيه بندقية كاش��������نكوف 
وكذلك  طاوله خش��������بية مكس��������رة عليها 

آثار دماء. 
جرى فت��������ح اضب��������ارة للقضي��������ة وإيداع 

األوراق التحقيقية لدى مكتب مكافحة 
إج��������رام الحمداني��������ة وأيضا  تم تش��������كيل 
فري��������ق عم��������ل م��������ن الضب��������اط  لغ��������رض 
التحقيق مع املتهمني بإش��������راف قاضي 
تحقي��������ق  الحمدانية، وأثن��������اء التحقيق 
األول��������ي م��������ع املته��������م اعت��������رف صراح��������ة 
وب��������دون أي ضغ��������ط أو إك��������راه  أمام  هذه 
املحكمة  بارتكابه  جريمة السرقة على 
دار املش��������تكيات  والتخطي��������ط لها، لكنه 
اضط��������ر إل��������ى  ضربهن أثن��������اء انتباههن 
ال��������ى عملي��������ة الس��������رقة دون تحريض أو 
اشتراك أشخاص آخرين بل بدافع  ذاتي 

ومخطط له منذ مدة. 

وبني املتهم في إفادته أن عملية السرقة 
تمت من اجل صليب من الذهب موضوع 
ف��������ي مطبخ  دار جارته املش��������تكية والذي 
هو منزل ماص��������ق ملنزله وكان يخطط 
لس��������رقته الس��������يما معرفت��������ه  بأوض��������اع 
وأحوال جارتاه مالكت��������ا الصليب.  بعد 
التحقيقات وضبط املسروقات تم تسليم 
املخش��������ل الذهبي املضب��������وط )الصليب( 
إلى املش��������تكية    من قبل قاضي املحكمة 
بموج��������ب وص��������ل اس��������تام أصولي ربط 
ب��������األوراق التحقيقية ومن ثم تم  تدوين 
أقوال التحقيق وفرد األوراق التحقيقية 

وفق املادة  24 من قانون األسلحة. 

 "صليب ذهبي" يثير أطماع سارق ليعتدي على جارتيه ويقتحم دارهما 

)1(
 118/الهيئة املوسعة الجزائية/2019 

املبدأ:
ان تبن��������ي نظ��������ام تس��������ليم املجرم��������ني ع��������ن طري��������ق عقد 
االتفاقات الدولي��������ة املقترنة بوجود نصوص قانونية 
ملزمة في  قانون اصول املحاكمات الجزائية ، ويجوز 
لادعاء الع��������ام الطعن بقرار محكمة الجنايات برفض 
تس��������ليم  املتهمني غي��������ر الحاملني للجنس��������ية العراقية 
بكافة ط��������رق الطع��������ن القانونية ومنها طل��������ب التدخل 
التمييزي اس��������تنادا  لنص املادة 5/عاش��������را من قانون 

االدعاء العام. 

القرار: 

ل��������دى التدقيق واملداولة م��������ن قبل الهيئة املوس��������عة الجزائية 
ملحكمة التميي��������ز االتحادية لطلب التدخ��������ل التمييزي  املقدم 
من الس��������يد رئيس االدعاء العام وجد بأن املتهم )م. ع. ح. ر.م. 
ق( وهو إيراني الجنسية قد دخل  االراضي العراقية بتاريخ 
2018/2/26 وذلك لغرض زيارة العتبات املقدسة في العراق. 
وي��������وم املغ��������ادرة  ف��������ي 2018/3/28 إلى تركيا ومن ث��������م املانيا 
كونه عمله هناك. تم استيقافه من قبل رجال االمن في مطار 
 بغ��������داد الدولي وكان يحمل جواز س��������فر إيراني ألنه مطلوب 
للس��������لطات القضائية في جمهورية إيران اإلس��������امية  وذلك 
لصدور حكم قضائي ضده عن جريمة احتيال على املشتكي 
)م. ع. ش( بمبلغ مقداره   )126,000,000( ريال إيراني ولتنفيذ 
هذا الحكم فقد صدر بحقه أمر قبض وذلك حس��������ب النش��������رة 

الدولي��������ة  الحمراء الص��������ادرة من املنظم��������ة الدولية لانتربول 
املرقم��������ة )A    )25327/142010-   في 2010/12/9  لكونه إيراني 
الجنس��������ية ويحم��������ل جواز الس��������فر املرق��������م Z   96294753 . وقد 
تم تنظيم ملف اس��������ترداده من قبل  الس��������لطات اإليرانية عبر 
القنوات الدبلوماس��������ية املتبعة من خال منظومة )7/ء ح1-(. 
وق��������د تم تدوين أق��������وال  املمث��������ل القانوني للس��������فارة اإليرانية 
ف��������ي جمهورية الع��������راق والذي أكد بأن املته��������م أعاه مطلوب 
للقض��������اء  اإليران��������ي عن قضي��������ة احتيال وهناك نش��������رة دولية 
حم��������راء بذلك وق��������د صدر حكم بالس��������جن ضد املته��������م أعاه. 
وقد  لوحظ ربط   الحكم الصادر من الس��������لطات القضائية في 
جمهورية إيران االس��������امية والذي بموجب��������ه تم الحكم  على 
املتهم بالس��������جن ملدة سبع س��������نوات عن جريمة احتيال ضد 
املش��������تكي والكتمال ملف االسترداد فقد قررت  رئاسة االدعاء 
العام ش��������عبة االس��������ترداد وبموجب كتابها املرقم 78966 في 
2018/5/9 إلى محكمة جنايات  الرصافة للنظر في تس��������ليم 
املومأ إليه إلى الس��������لطات القضائي��������ة اإليرانية كونه محكوم 
ع��������ن جريمة احتيال. وقد  قررت املحكم��������ة الجنائية املركزية/ 
الهيئ��������ة الثانية بموج��������ب قرارها امل��������ؤرخ 2018/5/30 رفض 
تس��������ليم  املواط��������ن اإليران��������ي )م. ع. ح. ر( واإلف��������راج عنه وذلك 
لعدم وجود اتفاقية لتس��������ليم املجرمني بني جمهورية  العراق 
وجمهوري��������ة إيران اإلس��������امية. وترى اكثرية ه��������ذه الهيئة ان 
هناك اتفاقية ق��������د عقدت بني جمهورية  الع��������راق وجمهورية 
ايران اإلسامية لتسليم املتهمني واملحكوم عليهم واملصادقة 
عليه��������ا بالقانون رقم 90  لس��������نة 2012 وألن ش��������روط تس��������ليم 
املحكوم )م. ع. ح( وهو إيراني الجنس��������ية الى دولته متوافرة 
من الناحية  القانوني��������ة وفقًا ملا تطلبته املواد من )367-357( 
من قانون أصول املحاكمات الجزائية ألن الشخص  املطلوب 
تس��������ليمه للس��������لطات القضائية في ايران ق��������د ارتكب جريمة 
داخل األراضي االيرانية وهي جريمة  احتيال وهذه الجريمة 
يعاق��������ب عليها قانون العقوب��������ات العراقي بالحبس ملدة اكثر 
من س��������نتني وجريمة االحتيال  ليست من الجرائم العسكرية 

او السياس��������ية التي يحظر فيها التسليم. والن فلسفة تسليم 
املطلوبني للقضاء  وعقد االتفاقات الثنائية بني الدول هو من 
مصادي��������ق التعاون الدولي في مكافح��������ة الجريمة والحد من 
انتشارها  وعدم اعطاء الفرصة للمجرمني بارتكاب جرائمهم 
واإلفات من العقاب بس��������بب س��������هولة االنتق��������ال من دولة الى 
 اخرى في الوق��������ت الحاضر نتيجة التقدم غير املس��������بوق في 
مجال النقل واملواصات وبكافة الوسائل الجوية  والبحرية 
والبرية والتي تس��������تغل من املجرم للهروب بس��������رعة من وجه 
العدال��������ة لذا فان تبني نظام تس��������ليم  املجرمني عن طريق عقد 
االتفاقي��������ات الدولي��������ة واملقترن��������ة بوجود نص��������وص قانونية 
ملزم��������ة في القانون أص��������ول  املحاكمات الجزائي��������ة يؤدي الى 
تحقي��������ق العدالة وذلك عن طريق القاء القبض على املجرمني 
الفاري��������ن ف��������ي دول  أخ��������رى بغية تنفي��������ذ العقوب��������ة بحقهم او 
محاكمته��������م هذا من جانب ومن جانب آخر فأن قرار محكمة 
الجنايات  الصادر برفض تس��������ليم املتهم االيراني الجنس��������ية 
م��������ن الق��������رارات التي يجوز لادع��������اء العام الطع��������ن بها بكافة 
 طرق الطع��������ن القانونية ومنها طلب التدخل التمييزي وذلك 
اس��������تنادًا لصراحة نص املادة )5/عاش��������رًا( من  قانون االدعاء 
الع��������ام رقم 49 لس��������نة 2017 واملادة )11( م��������ن ذات القانون وال 
يمك��������ن تقيد حق االدع��������اء العام  بالطعن بحك��������م املادة )361/

ه�( من قان��������ون اصول املحاكمات الجزائي��������ة والتي نصت )ال 
يجوز الطعن تمييزًا  في قرار املحكمة بقبول طلب التس��������ليم 
أو رده( ألن نطاق تطبيق هذه الفقرة تشمل ذوي العاقة في 
طلب  التس��������ليم أي املطلوب تس��������ليمه والجهة طالبة التسليم 
وال ينصرف حكم النص أعاه على حق االدعاء العام  ودوره 
في الطعن باالحكام والقرارات التي تصدرها املحاكم ومنها 
قرار تسليم املجرم   أو رفض ذلك وألن  قرار محكمة الجنايات 
املطلوب التدخ��������ل تمييزًا به قد صدر خاف ما س��������لف ذكره 
وبيان��������ه مما يس��������توجب  والحالة ه��������ذه التدخل ب��������ه تمييزًا. 
وتأسيس��������ًا على ما تقدم قررت املحكمة التدخل تمييزًا بقرار 
املحكمة الجنائية  املركزي��������ة/ الهيئة الثانية الصادر بالعدد 

2/ج2017/2 ف��������ي 2018/5/30 ونقضه وإعادة االضبارة إلى 
 املحكم��������ة املذك��������ورة أعاه التب��������اع ذلك وفقًا للمن��������وال املتقدم 
شرحه وصدر القرار باألكثرية في   20/رجب/1440ه� املواف��ق 

2019/3/27م. 

)2(
 125/الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ: 
ال يمكن النظر تمييزا في الحكم عندما تخلو العريضة 
التمييزي��������ة املقدمة من املميز من االس��������باب التي بني 

 عليها الطعن وبيان اوجه مخالفة الحكم للقانون. 

القرار: 
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئة املوس��������عة املدنية في 
محكمة التمييز االتحادية، وجد أن محكمة البداءة  أصرت 
عل��������ى حكمها الس��������ابق ول��������م تتبع م��������ا ورد بق��������رار النقض 
التميي��������زي املرق��������م 284/الهيئة املدني��������ة/2019  واملؤرخ في 
2019/1/15 اال ان العريض��������ة التمييزية املقدمة من املميز/ 
املدع��������ى عليه مدي��������ر عام صح��������ة  كركوك إضاف��������ة لوظيفته 
جاءت خالية من االس��������باب التي بني عليها الطعن وبذلك 
ال يمك��������ن النظر تمييزًا في  الحكم دون بيان أوجه مخالفته 
للقانون. عليه واس��������تنادًا ألحكام املادة )1/210( من قانون 
املرافعات املدنية  رقم 83 لسنة 1969 املعدل قرر رد العريضة 
التمييزي��������ة من ه��������ذه الجهة وتحميل املميز رس��������م التمييز 
 وصدر الق��������رار باالتفاق ف��������ي 17/ش��������عبان/1440ه� املوافق 

2019/4/22م. 

■ المتهم قام بتزوير االختام في سوق مريدي أشهر معاقل ارتكاب جرائم التزوير

إن من الواضح لكل مطلٍع متدبر لنص الدس��������تور العراقي النافذ لس��������نة 
2005 انه احتوى مواد أساس��������ية فيه  جعلت من اس��������تقال القضاء مبدأ 
دس��������توريا س��������اميا يهدف الى إبقاِء املؤسس��������ة القضائية بعيدة عن اي 
تأثير مادي  او معنوي من خال نص دستوري ذي علوية يقطع الطريق 
امام اي تدخل مباش��������ر او غير مباش��������ر وبأية  وس��������يلة كانت في عمل أي 
مكوٍن من مكونات الس��������لطة القضائية، إذ نصت املادة ) 88 ( من دستور 
 جمهوري��������ة العراق على ان "القضاة مس��������تقلون، ال س��������لطان عليهم لغير 
القانون، وال يجوز الي سلطة التدخل  في القضاء، او في شؤون العدالة"، 
اال ان املؤسسة القضائية ما زالت تسعى جاهدة لترسيخ مبدأ استقال 
 القضاء من الناحية الفعلية واملحافظة على هذه االس��������تقالية من خال 
إيضاح الصورة ملن يمثل باقي  الس��������لطات ف��������ي الدولة بان ضمان مبدأ 
الديمقراطية وبناء دولة القانون ال يتم اال عبر ضمان استقال القضاء، 
 والذي يعتبر مؤش��������را على درجة رقي الشعوب ومقدار تنمية الدول من 
خال تكريس مب��������ادئ العدالة وحماية  الحريات وضمان احترام حقوق 

االنسان والتي السند حقيقي لها اال القضاء املستقل. 
  كما ان س��������عي املؤسس��������ة القضائي��������ة الى تعزيز مبدأ اس��������تقال القضاء 
يأتي من خال إيمانها املطلق بان  دس��������تورية املبدأ ال تكفي لترس��������يخه 
عمليا بل يجب القيام بكل ما من ش��������أنه تقوية مفهوم استقال القضاء 
 والسعي لتوفير الضمانات التي تكفل هذا االستقال من خال اإلصاح 
التش��������ريعي لبعض النصوص  القانونية الناف��������ذة واملتضمنة نصوصًا 
آم��������رة ووجوب إتباعها يؤثر تأثيرًا س��������لبيًا مقي��������دًا ومتقاطعًا مع مبدأ 
 استقال القضاء والذي اهم ركائزه مبدأ الفصل بني السلطات والذي قد 
تتعارض معه بعض تلك النصوص  والتي قد توِجد في بعض األحيان 
نوعًا من التبعية ولو بطريقة غير مباشرة بني سلطات الدولة، لذا بات 
من  املهم اصدار تشريعات جديدة تكفل حماية هذا املبدأ والسرعة بتقديم 
مس��������وداتها الى مجلس النواب لغرض  تشريعها اذ تعتبر اإلصاحات 
التشريعية وسيلة مثلى في تعزيز دولة القانون واملؤسسات، ومن ذلك 
وعلى  س��������بيل املثال تقديم مش��������روع متكامل لقانون الرسوم القضائية 
والغاء العمل بقانون الرس��������وم العدلية رقم 114  لس��������نة 1981 قدر تعلق 
االمر بالنصوص القانونية الواردة فيه واملتعلقة باستيفاء الرسوم في 
كافة انواع  املحاكم الواردة في نص هذا القانون وبالنسبة لكافة مراحل 
التقاضي، اذ ان هذا القانون جاء تكريسا لتبعية  القضاء في تلك الفترة 
للس��������لطة التنفيذية متمثلة ب��������وزارة العدل خاصة وان قانون الرس��������وم 
ا  على قانون أصاح النظام القانوني رقم 35 لس��������نة  العدلي��������ة صدر بناء
1977 والذي تبنى فكرة ان للدولة س��������لطة واحدة هي  الس��������لطة الحاكمة 
وهي ذاتها السلطة التشريعية والتي اعتبرت ان القضاء وظيفة وليس 

سلطة وانتفى  بموجب هذا القانون مبدأ تعدد السلطات. 
كما ان اهتمام املؤسس��������ة القضائية بتقديم مش��������روع قانون الرس��������وم 
القضائية سيس��������هم بش��������كل جدي في س��������د  الثغرات التي تعاني منها 
ه��������ذه املؤسس��������ة في اس��������تيفاء بع��������ض الرس��������وم خاصة بع��������د التطور 
الحاص��������ل في هذه  املؤسس��������ة واس��������تحداث عدد من املحاك��������م بعد عام 
2003 مث��������ل محكم��������ة الخدمات املالية والتي ال تس��������توفى عن  الدعاوى 
املقام��������ة امامها اي رس��������وم قضائية بس��������بب عدم الن��������ص على ذلك في 
قانون الرس��������وم العدلية، كما  س��������يكون املجال متسعا الستحداث عدد 
م��������ن الرس��������وم ونجد انه في عق��������ود الزواج مجاال يس��������تحق ايراد نص 
بشأنه  في هذا الجانب، ولذلك فان االمر يقتضي تشريع قانون جديد 
يتناول موضوع استيفاء الرسوم القضائية عن  كافة الدعاوى املدنية 
والدع��������اوى التجارية ودع��������اوى االحوال الش��������خصية ودعاوى العمل 
ودع��������اوى محكمة  الخدمات املالية بداءة واس��������تئنافا وتمييزا واعادة 
النظر بالرس��������وم املفروضة وفق قانون الرس��������وم العدلية النافذ  الذي 
اصبح تطبيقه ال ينس��������جم مع املباديء الدس��������تورية، وتش��������كيل لجنة 
مختصة لتنسيق هذه الرسوم وازالة  مايرافق حالة استيفائها عمليًا 
من غموض والذي يكتنف بعض نصوصها من خال تحديد الرسوم 
الواج��������ب  دفعها عند تقديم مختلف الطلبات ام��������ام املحاكم املدنية او 

الجزائية.  
  كم��������ا نج��������د ان الن��������ص ف��������ي ق��������رارات املحاكم 
على استيفاء الرس��������وم القضائية استنادا 
الى قانون الرس��������وم العدلي��������ة قد  يتعارض 
مع ايمان القضاء باس��������تقاليته وما دامت 
الس��������لطة القضائية اصبحت اليوم س��������لطة 
مس��������تقلة بموجب  الدس��������تور ولها مكونات 
مهمة نصت عليها املادة )89( من دس��������تور 
جمهورية العراق لذا على كافة من  يعنيهم 
الش��������أن الس��������عي لتعزي��������ز هذا االس��������تقال 
وترسيخه من خال إصاحات تشريعية 

تضمن ذلك. 
  القاضي أريج خليل
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6 ..شؤون قضائية

معهد التطوير القضائي يقيم ورشة عمل حول مكافحة اإلرهاب

قضاة المثنى يناقشون البصمة الوراثية وأثرها في إثبات نفي النسب

  بغداد/ عالء محمد

أق��������ام معه��������د التطوي��������ر القضائ��������ي التابع 
ملجل��������س القض��������اء االعل��������ى ورش��������ة عم��������ل 
بالتعاون مع ممثلي��������ة االتحاد  االوروبي 
حول اإلط��������ار القانون��������ي ملكافحة اإلرهاب 

والتعاون الدولي. 
وقال��������ت مديرة معهد التطوي��������ر القضائي 
س��������نان غانم ف��������ي حدي��������ث إل��������ى "القضاء" 
إن "مجل��������س القض��������اء  األعلى أقام ورش��������ة 
عمل اس��������تمرت ملدة ثاثة أي��������ام بالتعاون 
مع ممثلي��������ة االتحاد األوروب��������ي وحاضر 
 فيه��������ا ثاثة قضاة من الجانب الفرنس��������ي 
حول اإلط��������ار القانون��������ي ملكافحة اإلرهاب 

والتعاون الدولي". 
وأضافت غانم أن "هذه الورشة هي األولى 
الت��������ي تق��������ام في الع��������راق والت��������ي حضرها 
14 قاضي��������ا عراقي��������ا  من قض��������اة التحقيق 
مختص��������ني في مج��������ال مكافح��������ة اإلرهاب 
من رئاس��������ة محكمت��������ي الك��������رخ والرصافة 
 ومحاضرون من الجانب الفرنس��������ي وهم 
قض��������اة يعمل��������ون ف��������ي ممثلي��������ة االتح��������اد 
االوروب��������ي كل من الس��������يد  تي��������ري مارتان 
وممث��������ل برنام��������ج مكافح��������ة االره��������اب في 
الشرق االوس��������ط وش��������مال افريقيا السيد 
بيار بيلي  اضافة الى ممثل فرق التحقيق 

املشتركة السيد باتريك البيرش".  
وتابعت أن "مجلس القض��������اء األعلى وفر 

كل الس��������بل املتاحة إلنجاح هذه الورش��������ة 
وعب��������ر ممثل��������و االتح��������اد  االوروب��������ي ع��������ن 
سعادتهم بالتواجد في العراق فيما أكدوا 
أن الورشة لن تكون األخيرة بل ستلحقها 
 ورش عمل كثي��������رة للخروج بفائدة كبيرة 

تنعكس على الجانبني". 
من جانبه، أكد قاض��������ي محكمة التحقيق 
املركزي��������ة ل��������ؤي محمد الياس��������ري أن "مثل 
هك��������ذا ورش ف��������ي غاي��������ة  األهمي��������ة لتبادل 
الخب��������رات وخصوصا للقض��������اة التحقيق 
اإلره��������اب  مكافح��������ة  بجان��������ب  املعني��������ني 
والجرائم  املنظمة فضا عن االطاع على 
تج��������ارب الدول املتقدم��������ة واطاعهم ايضا 
عل��������ى القرارات واالح��������كام  التي تصدر من 
قبل املحاك��������م العراقية والدور البارز الذي 
لعبت��������ه بخص��������وص جرائم االره��������اب بعد 
 التص��������دي له بقوة واس��������تخدام الوس��������ائل 
التقنية الحديثة والجهد الفني في كشف 
الجرائ��������م والتطرق الى  مواضيع تس��������ليم 
املجرمني واإلناب��������ة القضائية بخصوص 
تدوين االفادات وطلب األوراق التحقيقية 
وتتب��������ع  الجريم��������ة  املب��������ارز  أو  بع��������ض 

املجرمني".  
وأض��������اف الياس��������ري أن "ممثيل��������ة االتحاد 
االوروبي وخاصة القانون الفرنسي الذي 
يفتق��������ر لقانون خ��������اص  بمكافحة االرهاب 
اطلع على قانون العقوبات العراقي والذي 
تضمن موضوع مكافحة االرهاب  بتحديد 

الجرائم املاس��������ة بامن الدولة الداخلي في 
الب��������اب الثان��������ي فضا ع��������ن اطاعهم على 
تش��������ريع قانون  مكافحة اإلرهاب وبعض 
القوان��������ني ذات الصلة بمكافح��������ة االرهاب 

والس��������اح الكات��������م وتموي��������ل االرهاب  بعد 
انتشار هذه الظاهرة الخطيرة". 

الت��������ي  التقني��������ة  "الوس��������ائل  أن  وتاب��������ع 
تس��������تخدمها الدول املتط��������ورة تم االطاع 

عليها م��������ن قبل قض��������اة التحقي��������ق  والتي 
تش��������مل األجهزة الحديث��������ة املتعلقة بتتبع 
الهوات��������ف ع��������ن طري��������ق االيمي��������ل ومواقع 
التواص��������ل  االجتماع��������ي"، الفتا إل��������ى "أننا 

في أم��������ّس الحاجة لتطوي��������ر االدوات كون 
القاضي يعمل ضم��������ن االجهزة  التنفيذية 
واالس��������تخبارية والتي تفتق��������ر الى بعض 
املهنية والوسائل الحديثة ملتابعة وكشف 
الجريم��������ة  بوقت قياس��������ي ك��������ون االجهزة 
مح��������ددة وتحتاج للتطور للكش��������ف املبكر 
ع��������ن الجريمة والت��������ي من املمكن  الكش��������ف 
عن القضاي��������ا االرهابية من خال البعض 
االتصاالت"، لكنه أكد أن "القضاة يعملون 
بجهد  كبي��������ر وعال والعم��������ل كان واضحا 
من خ��������ال الدعاوى امللموس��������ة على ارض 
الواق��������ع بعد الكش��������ف عليها  خ��������ال وقت 
قصير وقب��������ل وقوعها من خ��������ال متابعة 

ذلك بالسرية التامة". 
القاضي لؤي محمد الياس��������ري أشار إلى 
أن "الجانب العراقي متمثا بالقضاة القى 
محاضرات في هذه  الورش��������ة شملت شرح 
قان��������ون مكافح��������ة اإلرهاب بص��������ورة عامة 
إضاف��������ة الى القوانني املاس��������ة بأمن الدولة 
 الداخلية التي كانت مطبقة قبل تش��������ريع 
قان��������ون مكافح��������ة االرهاب رقم 13 لس��������نة 
2005 ك��������ون القضاء  العراقي ب��������ادر مبكرا 
ملكافحة االره��������اب واالعتم��������اد على املواد 
م��������ن 190 ال��������ى 199 املش��������ار لها ف��������ي  الباب 
الثاني من قان��������ون العقوبات العراقي رقم 
111 لس��������نة 1969 اضافة الى شرح بعض 
القوانني  الت��������ي لها صلة كبي��������رة بتمويل 

العمليات االرهابية". 

المثنى/ غسان مرزة

عقدت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف املثنى 
االتحادية في مقرها ندوة شهرية قانونية 
برئاسة  رئيس االستئناف وبحضور نواب 
الرئي��������س واملدع��������ي العام في هذه الرئاس��������ة 
وعدد من  قضاة محكمة األحوال الشخصية 
في الس��������ماوة وخصصت ملناقشة موضوع 
"البصم��������ة  الوراثي��������ة وأثره��������ا ف��������ي أثب��������ات 

النسب. 
وق��������ال رئيس األس��������تئناف القاض��������ي طالب 
حسن حربي خال افتتاحه الندوة ان "القرن 
 العشرين وما بعده شهد تطورا سريعا في 
علوم التكنولوجي��������ا عامة وفي علوم الطب 
 خاصة ومنها اكتشاف ما يعرف بالبصمة 
الوراثي��������ة ويقص��������د به��������ا بصم��������ة الحمض 
الن��������ووي  أي الخصائ��������ص الوراثي��������ة الت��������ي 
يتمتع كل إنس��������ان ويختلف به��������ا عن غيره 

 .") DNA (   ويرمز لها
وأضاف أن "الحمض النووي يحتوي على 

الصفات الوراثية التي يكتس��������بها اإلنسان 
ألوالده  س��������يورثها  والت��������ي  م��������ن  أس��������افه 
وأحف��������اده من بعده، حيث ثبت علميا أن كل 
خلية من خايا  الجس��������م تحتوي على نواة 
وبدورها تحتوي النواة الواحدة على )46( 
قطعة كروموسوم  اال في حالة واحدة وهي 
التوائ��������م املتماثلة النه��������ا ناتجة عن حيوان 
من��������وي واح��������د وبويض��������ة  أنثوي��������ة واح��������دة 
وبع��������د أن تخصبت انقس��������مت الى جنينني 

متماثلني". 
وأضاف حربي أن "البصمة الوراثية اعتبرت 
وسيلة علمية فرضت وجودها في اإلثبات 
 وفي شتى املجاالت ومنها املجال القانوني 
حيث تعد وس��������يلة علمي��������ة دقيقة في أثبات 
العدي��������د  م��������ن القضاي��������ا املدنية والش��������رعية 
والجنائية األمر الذي دفع العديد من الدول 
ال��������ى تقنني  العم��������ل بها ضمن التش��������ريعات 

القانونية". 
واوض��������ح حربي أن "البصمة الوراثية يمكن 
االعتماد عليه��������ا كدليل في إثبات النس��������ب 

تصل  الى )%100( وفي نفي النس��������ب تصل 
الى أكثر من )%99( وبذلك هي تفوق وسائل 
 اإلثب��������ات األخ��������رى مث��������ل اإلقرار والش��������هادة 

وغيرها". 
وع��������رج حرب��������ي إل��������ى مجموعة نق��������اط وهي 

خصائص البصمة الوراثية، وذكر: 
اوال:- البصمة الوراثية ال يمكن أن تتش��������ابه 
بني شخصني في العالم أجمع ألن الحامض 
الكروموس��������ومات   النووي يش��������مل جمي��������ع 
املوج��������ودة داخل نواة الخلي��������ة. ثانيا:- عدم 

تغيرها  بالعوامل املكتسبة. 
ثالثا: يمكن الحص��������ول عليها من املخلفات 
الجس��������دية الت��������ي تنت��������ج عن اإلنس��������ان مثل 
عينات  الدم واملني والس��������وائل األخرى مثل 
اللعاب والبول وأعضاء مثل اللحم والعظم 

واألنسجة  والشعر. 

وتاب��������ع حربي "رابع��������ا:- البصم��������ة الوراثية 
جه��������از  ف��������ي  وتخزينه��������ا  حفظه��������ا  يمك��������ن 
الحاس��������وب على  ش��������كل ص��������ور ومعلومات 

يمكن األستفادة منها في أي وقت. 
خامس��������ا:- يمك��������ن اس��������تخراجها م��������ن بقايا 
املوتى للتعرف على هويتهم حتى لو كانت 

 أجسادهم بالية. 
سادس��������ا:- البصمة الوراثية ال يمكن تغيير 
الحم��������ض الن��������ووي فيها بواس��������طة العاج، 
وال  يمك��������ن تغيير معامله��������ا او خصائصها 
باس��������تخدام العمليات الجراحية او الحرق 

على عكس  بصمة االصبع. 
سابعا:- تمتاز البصمة الوراثية عن غيرها 
وأهمه��������ا التف��������رد والثب��������ات وع��������دم التغيير 
وتحم��������ل  الظروف كافة من ب��������روده وحرارة 
وجف��������اف كما يمك��������ن أس��������تخراجها من كل 

أجزاء الجسم  بل من عينه قليلة جدا". 
واس��������تدرك حربي أنه على الرغ��������م من الدقة 
في البصمة الوراثية إال أن املش��������رع العراقي 
 لم ين��������ص صراحة عل��������ى األخ��������ذ بالبصمة 
الوراثية بنص صريح وواضح، إال أنه أشار 
الى  جواز اإلفادة من وسائل التقدم العلمي 
كقرين��������ة قضائي��������ة لتعزيز قناع��������ة املحكمة 

وهذا ما  نصت عليه املادة )104( من قانون 
األثبات رقم )107( لسنة 1979 املعدل". 

وأكمل رئيس االس��������تئناف انه مثلما يمكن 
أن يثبت النس��������ب بالبصم��������ة الوراثية يمكن 
إثبات  العكس أي أثبات نفي النسب وإنكاره 
بع��������د ثبوت��������ه ومثال��������ه إذا تن��������ازع الزوجان 
بخصوص  نس��������ب املولود ل��������أب فيتم نفي 
نس��������به باالس��������تناد للتقرير الطبي العدلي 

بعد تحليل البصمة  الوراثية. 
وخل��������ص حرب��������ي إلى أن��������ه "باإلضاف��������ة الى 
موقف محكمة التمييز االتحادية من إثبات 
النس��������ب  عن طريق البصم��������ة الوراثية، فأن 
سلطة القاضي في تقدير الوسائل العلمية 
الحديثة  وحجيتها في اإلثبات رس��������مت في 
قانون اإلثبات املع��������دل، ألن القانون املذكور 
لم يش��������ر الى  هذه الوسائل بصورة واضحة 
وصريح��������ة وجع��������ل الرجوع اليه��������ا جوازيا 
ولي��������س إلزاميا عل��������ى  القاض��������ي، واعتبرها 

قرائن قضائية يمكن االستعانة بها". 
ورأى حربي أن "قانون األحوال الش��������خصية 

رقم 88لس��������نة 1959 املع��������دل نص على  طرق 
أثبات النس��������ب وه��������ي البيئة واإلق��������رار ولم 
ينظم اإلثبات بالطرق العلمية والوس��������ائل 

 الحديثة ومنها البصمة الوراثية". 
واس��������تدرك أن "محكمة التميي��������ز االتحادية 
قطعت أش��������واطا متقدمة في االعتماد على 
الوس��������ائل  العملية الحديث��������ة ومنها قرارات 
عدي��������دة وجه��������ت محكم��������ة املوض��������وع ال��������ى 
اس��������تكمال التحقيق��������ات  املطلوبة في دعوى 
إثب��������ات النس��������ب أو نف��������ي النس��������ب بإرس��������ال 
أطراف الدعوى لفح��������ص  البصمة الوراثية 
وتطابق األنس��������جة وإجب��������ار الطرفني على 
وج��������وب أج��������راء تل��������ك الفحوص��������ات  الطبية 
وبذلك يتض��������ح أن القضاء العراقي متمثا" 
بمحكمة التمييز االتحادية قد أعتمد  كثيرا 
من قراراته��������ا كدليل كامل بل وأوجبت على 
محاك��������م املوض��������وع أجراء تحلي��������ل البصمة 
 الوراثي��������ة مل��������ا لها م��������ن أهمية ف��������ي الوصول 
للحقيق��������ة ولس��������د النقص التش��������ريعي بهذا 

الصدد". 

حماكم املثنى وذي قار يف صدارة نسب احلسم

بالتعاون مع ممثلية االحتاد األوروبي
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العام��������ة  العاق��������ات  دائ��������رة  أعلن��������ت 
والشؤون القانونية التابعة ملجلس 
إحصائي��������ة  ع��������ن  األعل��������ى  القض��������اء 
الفصل  األول لس��������نة 2019 للدعاوى 
املعروضة والدعاوى املحسومة في 
محكمة التمييز االتحادية ورئاسة 
الع��������ام وهيئ��������ة اإلش��������راف   االدع��������اء 
القضائ��������ي وكافة رئاس��������ات محاكم 
االس��������تئناف في العراق ماعدا إقليم 

 كردستان. 
وبين��������ت اإلحصائية الص��������ادرة من 
دائ��������رة العاقات العامة والش��������ؤون 
املدني��������ة  "الهيئ��������ات  أن  القانوني��������ة 
 والعامة وهيئة األحوال الشخصية 
ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة 
أنج��������زت كامل دعاواها أي بنس��������بة 
  %100 فيما تباينت نس��������ب الهيئات 
األخ��������رى ليك��������ون املحس��������وم الكل��������ي 
لجميع هيئات املحكمة ما نس��������بته 
  %83 من مجموع دعاواها املحسومة 

من املدورة واملعروضة". 
وأشارت اإلحصائية إلى أن "رئاسة 
االدعاء العام أنجزت ما نسبته 94% 
املعروضة  املعامات  والدعاوى  من 

واملدورة لجميع هيئاتها". 
ع��������ن  اإلحصائي��������ة  أعلن��������ت  فيم��������ا 
االستئنافية  املناطق  انجاز  نس��������ب 
التابعة إلى مجلس القضاء األعلى 
حيث  بين��������ت إن "اس��������تئناف املثنى 
االتحادي��������ة كانت األعلى في نس��������بة 

حسم الدعاوى والقضايا املعروضة 
 خال الفص��������ل األول من ه��������ذا العام 
ولكافة املحاكم بنس��������بة حسم 93% 
فيما تلتها بالنس��������ب استئناف ذي 
 قار وبنس��������ب %91 ومن ث��������م كل من 
اس��������تئناف واس��������ط وبابل وكرباء 
ل��������كل   90% وبنس��������بة  االتحادي��������ات 
 منهم فيم��������ا توالت باقي رئاس��������ات 

االستئناف في نسب الحسم". 

"املحاكم  إن  وتابع��������ت اإلحصائي��������ة 
باخت��������اف اختصاصاته��������ا تنوعت 
في عرض نسب ما أنجزته  استئناف 
نين��������وى االتحادية ه��������ي األولى من 
ناحي��������ة حس��������م الدع��������اوى للمحاكم 
الكمركي��������ة وبنس��������بة وصلت  إلى 99 
باملائ��������ة، فيم��������ا تفوق��������ت اس��������تئناف 
النجف االتحادية من ناحية حس��������م 
الدعاوى في تنظيم التجارة  وبواقع 

نسبة الحسم 100 باملئة". 
وفي م��������ا يخ��������ص محاك��������م االحوال 
الشخصية فأن "اس��������تئناف نينوى 
االتحادي��������ة تص��������درت املش��������هد بعد 
 انجازه��������ا 21755 معامل��������ة منج��������زة 
الش��������خصية،فيما  األح��������وال  ملحاكم 
االتحادية  واسط  استئناف  احتلت 
 الترتي��������ب األول م��������ن ناحية حس��������م 
البداءة،كم��������ا  ملحاك��������م  الدع��������اوى 

احتلت اس��������تئناف ديالى االتحادية 
 واستئناف صاح الدين االتحادية 
واس��������تئناف القادس��������ية االتحادي��������ة 
حس��������م  ناحي��������ة  م��������ن  األول  املرك��������ز 
 الدع��������اوى ملحاك��������م العم��������ل بنس��������بة 

وصلت إلى 100 باملائة". 
ق��������ار  ذي  أن"اس��������تئناف  وأضاف��������ت 
االتحادية حصل��������ت على 97 باملائة 
محققة اعلي النس��������ب ف��������ي الدعاوى 

األح��������وال  ملحاك��������م   املحس��������ومة 
الجن��������ح  الش��������خصية،وعن محاك��������م 
احتلت اس��������تئناف كرب��������اء الترتيب 
 97 إل��������ى  وصل��������ت  األول  بنس��������بة 
املثنى  اس��������تئناف  باملائة،وحقق��������ت 
االتحادية أعلى نس��������بة م��������ن ناحية 
الحسم في  محاكم التحقيق بنسبة 

وصلت إلى 93 باملائة " 
وختمت اإلحصائية تقريرها بذكر 

للمعام��������ات  الدقيق��������ة  "التفاصي��������ل 
املنج��������زة في كافة محاكم رئاس��������ات 
 االس��������تئناف والدع��������اوى املروض��������ة 
ملحاك��������م  واملحس��������ومة  وامل��������دورة 
االختصاص )االحوال الش��������خصية، 
 البداءة، الجنايات، الجنح،التحقيق، 
اإلح��������داث، محاك��������م العم��������ل، امل��������واد 
الكمركي��������ة  واملحاك��������م  الش��������خصية 

و محاكم تنظيم التجارة(". 

باألرقام.. إحصائية عمل القضاء خالل ثالثة أشهر

■ محكمة استئناف ذي قار.. عدسة/ حيدر الدليمي■ واجهة مبنى محكمة استئناف المثنى

■ معهد التطوير القضائي.. 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.

  ووج��������ود ش��������خصية تمتل��������ك مقومات 
الق��������رار  س��������لطة  وممارس��������ة  التطبي��������ق 
القضائ��������ي وف��������ي ذات اللحظ��������ة تعيش 
حاالت  الس��������مو الكتابي وال��������ذي يعني 
الخ��������روج م��������ن عال��������م الواق��������ع باتج��������اه 
عوال��������م االفتراض التي تك��������ون محركها 
وحافزها  وس��������لوكها الرؤى اإلنسانية 
والت��������ي ال تصمد إزاءها حالة او رأي او 
موضوع فهذه الروح جديرة بالوقوف 

 امامها بتأمل. 
  لق��������د قدم القاضي الراحل فؤاد التكرلي 
العدال��������ة  لثنائي��������ة  رائع��������ًا  نموذج��������ا 
واإلنسانية والتعاطي بهما واالنتصار 
 للذات االنسانية عبر الكتابة فهو القائل: 
قد أعطت الكتابة معنًى لحياتي… ولم 
تأخذ مني ش��������يئًا. كانت حبل  نجاة من 
بحيرة الحياة التافه��������ة، وأنقذتني من 
طموح��������ات الوظيف��������ة. وجعلتني أؤمن 

 حياتي لم تكن عبثًا. 
ّ

بأن

ان منج��������ز القاضي ف��������ؤاد التكرلي على 
املستوى القضائي كان منجز املعالج اما 
على املستوى االدبي فمنجز  املشخص 
والكاشف وصورة املجتمع ولسان رأيه 
العام واالنجاز األدبي للتكرلي يش��������ير 
بوضوح إل��������ى غنى  تجربت��������ه الروحية 
وتمي��������ز منتج��������ه الروائ��������ي والقصصي 
وال��������ذي قّدم��������ه بأس��������لوبه األدب��������ي الذي 
يجمع بني العامية  والفصحى مستفيدا 
من األشكال السردية املعاصرة مبتعدا 
عن االختصار القاصر واإلسهاب الفج، 
حاول  جاهدًا التعبير عن هموم اإلنسان 
في مجتم��������ع مدني يتأّس��������س ومظاهر 
للحياة يعاد تشكيلها، ابتدأ سنة 1948 
 بكتابة روايته )بصقة في وجه الحياة( 
اال انه لم ينش��������رها اال في عام 1980 كان 
متأنيا في نشر كتاباته فقد  استغرقت 
روايت��������ه )الرج��������ع البعي��������د( م��������دة عش��������ر 
س��������نوات لتظهر بحلتها الجميلة التي 

أص��������ر فيها على إب��������راز النزعة  والحياة 
اتج��������اه  أي  دون  املدني��������ة  البغدادي��������ة 
آخ��������ر، كان رهان��������ه العاملي عل��������ى هويته 
فش��������خصياته كلها م��������ن الواقع  العراقي 
املعاصر الرافض لكل قيد وربما يرجع 
التأني في النش��������ر واالهتم��������ام باملنتج 
وإظهاره في الوقت  املناس��������ب الى تأثير 
العمل القضائي على شخصية التكرلي 
فل��������م تذه��������ب الس��������نوات الت��������ي قضاها 
التكرل��������ي قاضي��������ًا  دون ترجمتها أدبيا 
فامتزجتا مع��������ا ليقدما لنا تجربة حيه 
فاعلة، فقد س��������مح له العم��������ل القضائي 
ب��������أن يتنّقل ب��������ني  أمكنة ش��������تى ويقترب 
من تجارب عديدة ومش��������كات إنسانّية 

مخفّية في بيئة متزمتة.   
وهك��������ذا تكش��������فت خفايا املجتم��������ع امام 
بص��������ره وبصيرته، لذلك ط��������رح قضايا 
خافي��������ة تحتاج إلى حك��������م قانوني في 
 حين��������ه مثل: زنى باملحارم، جرائم القتل 

الغامضة، جرائم الش��������رف وأعاد إنتاج 
خاصتها على الورق.  

يق��������ول الكاتب املص��������ري ادوارد الخراط 
أنن��������ي ال ُأطي��������ق أن أتحم��������ل ف��������ي صمت 
جمال العالم وأهوال��������ه.. فابد أن  أقول.. 
ألنن��������ي أريد أيضا أن تظل العدالة حلمًا 
حي��������ًا ال يم��������وت وصرخ��������ٍة ال تطفئه��������ا 
قبض��������ة القهر ألنن��������ي أتمن��������ى أن  يكون 
ف��������ي كلمة م��������ن تل��������ك التي أكت��������ب أو في 
مجمل ما أكتب ش��������يء يدف��������ع ولو قارئًا 
واح��������دًا أن يرفع رأس��������ه وأن  يحس معي 
أن العال��������م – ف��������ي النهاي��������ة – ليس أرض 
الخراب والا معنى. ب��������ذات الرؤية كان 
إحس��������اس التكرلي  بقيمة الحياة شغله 
الش��������اغل وقد وجد نفس��������ه بحاجة الى 
ولوج املجتمع من بوابة أخرى فالعمل 
القضائ��������ي الذي  من��������ح التكرلي االطاع 
عن كثب على مشاكل املجتمع واألسرة 
فق��������د عمل قاضيا لأحوال الش��������خصية 

وش��������خص  عب��������ر روايته )خات��������م الرمل( 
طبيعة املش��������اكل الزوجي��������ة في املجتمع 
العراق��������ي ب��������ل ان رؤيت��������ه االدبي��������ة كانت 
انعكاس��������ًا  لتجربته القضائية فالرواية 
عنده اداة تعريفية ورحلة من التجريد 
إل��������ى امللموس ووس��������يلة لفهم أنفس��������نا 

وفهم  عاقتنا باآلخر. 
  ربما دفع القدر كما يقول القاص )عبد 
االمير املجر ( فؤاد التكرلي ابن العائلة 
)القانوني��������ة( املعروف��������ة ليرك��������ب  قط��������ار 
الحياة بق��������وة إرادة األهل أو بالتماهي 
مع )مجده��������م( االجتماع��������ي ليصل الى 
محطة )القاضي( التي وس��������مت  اس��������مه 
قب��������ل ان يص��������ارع قدره ليكتب له اس��������مًا 
جديدًا ويعكس صورة جديدة إلنس��������ان 
أدي��������ب اس��������مه )ف��������ؤاد التكرل��������ي(  لكن��������ه 
باملحصلة ش��������كل تاريخا فقد استطاع 
أن يحصد أوق��������ات نجاحه بحرية وبا 
صخ��������ب رواي��������ات قليلة، إال أن  مس��������احة 

تأثيره��������ا كان��������ت أكب��������ر، أنه��������ا نم��������وذج 
للروايات الكاسيكية الحديثة ببنائها 
التي أهلت فؤاد التكرلي ليكون  رائدا من 
رواد القصة والرواية العراقية وأس��������هم 
في تطور الثقافة العربية وأثرى املكتبة 
العربية بالكثير من  قصصه األدبية، لقد 
كان نقده االجتماعي للسلطة الحاكمة 
حاض��������را لكنه نقد الع��������ارف املوضوعي 
وال��������ذي  اعتبر نقده طريق��������ة خاصة في 
التفرد والع��������رض القصصي والروائي. 
لق��������د كان��������ت مهم��������ة التكرل��������ي القاضي 
 والروائ��������ي الرائد بعد ذلك مع اإلنس��������ان 
وبمواقعه املتعددة وحني وجد نفس��������ه 
بحاجة الى ان يك��������ون في خضم  الواقع 
االجتماع��������ي معب��������را عن��������ه ومش��������خصا 
لتداعيات��������ه ومح��������اوال نق��������ل كل ذلك من 
الراهن واليوم��������ي الى الثقافي  والفكري 
اتس��������ع افقه فكان مفصا وحدثًا ثقافيا 

في تاريخ القصة والرواية العراقية. 

القاضي روائيا.. فؤاد التكرلي أنموذجا

القاضي ناصر عمران

عندما يت�سق معطف العدالة الق�سائي مع جلباب الثقافة الن�ساين فان ثمة روؤية جديدة تت�سكل تتخذ حيزها  اجلديل باعتبارها ذات اإن�سانية مت�سقة بالأنا 
ومت�سخمة بها وهي لي�ست مقرتنة بالقا�سي ال�سخ�ش بقدر ما  مرتبطة باملنظ�مة الجتماعية التي جتعل من احلالة الق�سائية حالة وظيفية متخ�س�سة 

باإ�سدار القرار  وحتقيق الردع والرقابة والف�سل يف النزاع والت�سكيلة احلا�سنة للتاأهيل الق�سائي ومن بعده البيئة امل�ؤ�س�سة  ل�سلطة احلكم جتعل من 
القا�سي ن�سقا اجتماعيا مف�سليا ي�سطلع مبهمة خطرية جدا وواقعية جدًا  وم��س�عية جدا وهذه املهمة ت�ست�سري على ح�ساب اجلانب ال�سخ�سي التي 

ت�سكل امل�ساعر والع�اطف  والأحا�سي�ش ن�سيجها البنائي ال�سامل كحياة خا�سة فحياة القا�سي ال�سخ�سية لي�ست بعيدة عن واقع املجتمع  وتداعياته فه� 
كائن اجتماعي ي�ؤثر ويتاأثر ولكنه امام �سناعة القرار الق�سائي متجردا م��س�عيًا مطبقا  للن�ش القان�ين بروحه ولي�ش باليته الروتينية ال�سكلية. 

  ويرى بعض فقهاء القانون ان الشخصية 
العامة طاملا قبلت ابتداًء تولي شأن عام 
فأنها قبلت ضمنا ان  تكون محا للتقييم 
العام وهذا ما يوجب ان تترك للمواطنني 
لنقدها،  اوس��������ع  والصحفي��������ني مس��������احة 
كذلك فان  املصلح��������ة العامة توجب بيان 
من يصلح للقيام بالش��������ؤون العامة ومن 
ال يصل��������ح من خ��������ال النقد وال��������ذي يمثل 
 ش��������كا مهما من أشكال الرقابة الشعبية، 
لكن اإلش��������كالية املهمة تكم��������ن في كيفية 
نقد الشخصية العامة وطبيعة  العبارات 
والصور ورس��������وم الكاركاتير املستخدمة 
في ه��������ذا النقد ومت��������ى تعتب��������ر العبارات 
والرس��������وم املوجه��������ة  للش��������خصية العامة 
تعبي��������را ونق��������دا ح��������را ومتى تخ��������رج عن 

مشروعيتها وتدخل في اطار التجريم. 
  ف��������ي الحقيقة ف��������ان املتاب��������ع آلراء الفقهاء 
وتطبيق��������ات املحاك��������م في الع��������راق وباقي 
الدول يجد ان االمر مناط بتقدير  قاضي 
املوضوع لكل حالة وواقعة واملحكمة هي 
الت��������ي تقدر متى يعبر الصحفي وناش��������ر 
الرأي عن رأيه  ومتى يرتكب جريمة قذف 
بحق الشخصية العامة وباعتقادي فان 
النق��������د يجب ان يقتصر على االداء املهني 
 والوظيفي للش��������خصية العام��������ة الن هذا 

االداء ه��������و الذي يرتبط باملصلحة العامة 
التي تهم الجمهور والتي  ألجلها اقر حق 
التعبير ويج��������ب ان ال ينصرف النقد الى 
الحياة الشخصية واألسرية للشخصية 
العامة النها ال  تؤثر في املصلحة العامة 
اال اذا تعلق��������ت األمور الش��������خصية بقدرة 
الش��������خصية العامة عل��������ى أداء وظيفتها 
العامة  كأن ينش��������ر خبرا يفيد ب�أن الوزير 
الفان��������ي مري��������ض ويتم تس��������ليط الضوء 
على حالت��������ه الصحية فان ذلك وان تعلق 
 بأم��������ر يمس الخصوصية اال انه ال يخرج 
عن قواعد حرية الصحافة والتعبير الن 
صحة الوزي��������ر وقدرته عل��������ى  اداء مهامه 
ترتبط��������ان باملصلحة العام��������ة. وعلى اي 
حال فان نق��������د الش��������خصية العامة يكون 
مباحا طاملا كان  مقيدا بالجانب الوظيفي 
والخدمي حتى وان اس��������تخدم الصحفي 
عبارات قاسية وجارحة الن حق النقد قد 
ال  يحقق غايته عند اس��������تخدام العبارات 

الرقيقة. 
  ام��������ا اذا امت��������د النقد للحياة الش��������خصية 
او اس��������تخدمت عبارات نابية او رس��������وم 
مش��������ينة فإنها تمثل فعا يوجب  العقاب 
،وفي الكويت فقد قض��������ت احدى املحاكم 
بان نش��������ر رس��������م كاريكاتي��������ري يظهر فيه 

احد النواب على شكل  ديناصور يتوسل 
اب��������واب االحزاب للحص��������ول على منصب 
خروج��������ا عن حق النقد الن الرس��������م اظهر 
النائب  بش��������كل مه��������ني، وفي الع��������راق فقد 
قضت محكم��������ة اس��������تئناف الرصافة في 
احد قراراتها أن نش��������ر املتهم ملقال  وصف 
به اطباء محافظة ذي قار ب�"الطليان"، فيه 
تحقير ملهنة الطب واالطباء وللمش��������تكي 
باعتباره نقيبا  ألطباء ذي قار حتى وان 
لم يذكر اسمه الصريح الن العنوان املهني 
يدل عليه وبذلك ف��������ان فعل املتهم يندرج 

 ضمن منطوق املادة 434 عقوبات. 
  وق��������د ذهبت محكم��������ة التمييز االتحادية 
في اح��������د قراراتها الى ان الصحافة يجب 
ان تبقى حرة في نش��������ر م��������ا  تتوصل اليه 
من معلوم��������ات تتعل��������ق بالفس��������اد املالي 
واإلداري وكان ذلك في دعوى اقامها احد 
الوزراء بحق احد  الصحفيني ممن نش��������ر 
مقاال في جريدة املرأة نعت الوزارة بأنها 
وزارة برائحة الفس��������اد االداري وتأسيسا 
على  ذلك فان املس��������احة املتاح��������ة في نقد 
الش��������خصيات العام��������ة اوس��������ع م��������ن تل��������ك 
املتاحة تجاه األفراد العاديني لتوس��������يع 
 قاعدة الرقابة الش��������عبية واإلعامية على 

كل شخص يشغل منصبا عاما. 

نقد الشخصيات العامة

ي�جه الكتاب وال�سحفي�ن بع�ش العبارات ال�سائنة والقا�سية عند اأداء دورهم ال�سحفي 
والإعالمي، عبارات  قد ت�سكل جرمية قذف اذا ما وجهت لأ�سخا�ش عاديني لكن بت�جيهها 

ل�سخ�سيات عامة ميكن ان تخرج عن  اإطار التجرمي وتدخل يف ف�ساء الإباحة �سمانا حلق النقد 
والتعبري عن الراأي وال�سخ�سية العامة هي التي  تت�ىل من�سبا يتعلق بال�ساأن العام اأيا كان ن�عه. 

القاضي اياد محسن ضمد
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يضطلع القطاع الخاص بدور أساس 
وجوهري، في الدول التي تعتمد نظام 
)اقتصاد السوق(, في تحقيق  التنمية 
االقتصادية. وقد استقرت مامح هذا 
النظام في بع��������ض الدول، وباتت قوى 
القطاع الخاص هي القوى  التي تتولى 
قي��������ادة وتوجي��������ه مف��������ردات )االقتصاد 
الجزئ��������ي(. واقتص��������ر دور الدولة على 
تحديد قواع��������د العمل،  ومراقبة تنفيذ 
القوان��������ني، وحماية امللكي��������ة الخاصة، 
وانتاج السلع العامة، ورسم األهداف 

االجتماعية. 
وإذا كان دور القط��������اع الخ��������اص بهذا 
الوضوح في تلك الدول, فانه بالتأكيد 
ليس على ه��������ذا النحو م��������ن الوضوح 
 والرس��������وخ في ال��������دول الت��������ي تحولت 
التخطيط  )نظ��������ام  اقتصادياته��������ا من 
املركزي( إلى )اقتصاد السوق(،ومنها 
 الع��������راق. خاص��������ة م��������ع غي��������اب اآلليات 
الواضح��������ة لذلك االنتق��������ال، األمر الذي 
قد يفت��������ح املجال واس��������عًا لتحول هذا 
 القطاع إلى قطاع طفيلي، يعيش على 
املال الع��������ام ويس��������تنزفه، دون أن يقدم 

خدمات حقيقة. 
إن تراج��������ع دور الدول��������ة ف��������ي مجاالت 
والتوظي��������ف  والدخ��������ول  )اإلنت��������اج 
والخدمات االجتماعية( أدى إلى بروز 
دور  القط��������اع الخ��������اص في قي��������ادة تلك 
القطاعات، والحلول محل الدولة فيها، 
وما قد يرافق ذلك من صور الفساد في 
 القطاع الخاص. وق��������د تنبهت اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفس��������اد املبرمة 
ف��������ي عام 2003 إلى ذل��������ك األمر  فجعلت 
من ضم��������ن مبادئها التي ألزمت الدول 
املوقعة )ومنها العراق( باتباعها. هو 

وض��������ع التش��������ريعات  الازم��������ة ملكافحة 
الفس��������اد في القطاع الخاص. والتزامًا 
من العراق بذلك املبدأ فقد نصت املادة 
)3/ثالثا( من  قانون هيئة النزاهة على 
دور الهيئة في تنمي��������ة ثقافة مكافحة 

الفساد في القطاعني العام والخاص. 
غي��������ر أن القان��������ون املذك��������ور ل��������م ُيدخل 
التحقي��������ق ف��������ي الجرائ��������م املرتكبة من 
قبل القطاع الخ��������اص وممثليه، ضمن 
 اختص��������اص الهيئ��������ة التحقيقي. وفي 
رأينا أن ذل��������ك يمثل نقصًا تش��������ريعيًا 
ينبغ��������ي تدارك��������ه. كم��������ا ن��������ص قان��������ون 
وتموي��������ل  األم��������وال  مكافح��������ة  غس��������ل 
اإلرهاب على جملة من العقوبات التي 
تط��������ال )املؤسس��������ات املالي��������ة الخاصة( 
في ح��������ال  مخالفتها ألح��������كام القانون. 
وكذلك فعل املشرع س��������ابقا في قانون 
الش��������ركات رقم 21 لس��������نة 1997 في ما 
يتعلق  بمخالفة )األحكام التنظيمية(
للقانون من قبل الشركات. ولم يتضمن 
أحكام��������ًا عقابية لصور األنش��������طة غير 
 املشروعة للشركات، وهو أمر طبيعي 
في ظل صدور القان��������ون في وقت كان 
في��������ه موجه��������ًا, وكان  دور  االقتص��������اد 

الشركات الخاصة ضئيًا ومحدودًا. 
ونص قان��������ون العقوبات العراقي على 
بع��������ض جرائ��������م الغش ف��������ي املعامات 
التجارية, والتدخل في حرية  املزايدات 
واملناقصات. مما س��������بق نجد أن رؤية 
الدولة في مكافحة الفساد في القطاع 
الخاص, ال تزال غير  واضحة وتتوزع 
أحكامه��������ا بني عدة قوان��������ني. وهي في 
مجمله��������ا قاصرة ع��������ن معالجة الكثير 
من صور الفساد في  القطاع الخاص، 
التي ب��������دأت تظه��������ر مع تعاظ��������م دوره 

في العراق واحتال��������ه مرتبة الصدارة 
في قيادة قطاع��������ات   )النفط والكهرباء 
والصحة والتعليم واالتصاالت( وغير 

ذلك من القطاعات الحيوية. 
ومن تل��������ك الصور على س��������بيل املثال 
الق��������روض التي تمن��������ح بمبالغ طائلة 
للش��������ركات لق��������اء ضمان��������ات ضعيفة 
ج��������دًا،  اعتم��������ادًا على ضواب��������ط تمنح 
دون  للمص��������ارف  واس��������عة  س��������لطة 
مح��������ددات صارمة في منحها. ومنها 
أيضا )عقود  املش��������اركة( التي تبرمها 
الش��������ركات العام��������ة )الخاس��������رة( م��������ع 
الش��������ركات الخاصة، لتجهيز الس��������لع 
الخدمات  والت��������ي تتخذها  وتوري��������د 
الش��������ركات الخاص��������ة غط��������اًء لتجهيز 
للمواصفات  غي��������ر مطابق��������ة  بضائع 
وعق��������ود  فيه��������ا  مبال��������غ  وبأس��������عار 
  )ج��������والت التراخي��������ص( التي تتحمل 
الدول��������ة فيه��������ا كل��������ف إنت��������اج مرتفعة 
جدا تجع��������ل من كلفة اإلنت��������اج قريبة 
ج��������دًا م��������ن  س��������عر بيع��������ه، خاص��������ة في 
أوقات انخفاض األس��������عار، بحس��������ب 
مختص��������ني. وقطاع��������ات االتص��������االت 
بات��������ت  والصح��������ة  والتعلي��������م،إذ 
واملدارس  املحمول  الهاتف  ش��������ركات 
والكلي��������ات واملستش��������فيات واملولدات 
الكهربائية  الخاصة، تتحكم بتقديم 
تل��������ك الخدمات لق��������اء أس��������عار مبالغ 
فيها،وخدم��������ات رديئ��������ة دونما رقابة 

حقيقية من جانب  الدولة. 
إن تضخ��������م القط��������اع الخ��������اص )عل��������ى 
ي��������دق  الت��������ي تكلمن��������ا عنه��������ا  عات��������ه( 
ناق��������وس الخطر.األمر الذي يس��������تدعي 
وقفة  عاجلة،ملعالج��������ة هذا امللف بأطر 

قانونية واضحة وصارمة. 

القاضي عامر حسن شنتة

الفساد في القطاع الخاص



w w w . h j c . i q
 Monthly Newspaper
AL Qadaa

..األخيره

موجز المحاكم

القاضي عماد عبد اهلل

عين قانونية

سالم مكي

متاجرة بالمخدرات

قضت محكمة الجنايات في ذي قار حكما 
بالس��������جن 10 س��������نوات م��������ع غرام��������ة مالية 
بمق��������دار عش��������رة  مايني دينار ض��������د مدان 
بع��������د ثبوت متاجرت��������ه باملخدرات في أحد 

أقضية املحافظة. 
ف��������ي محكم��������ة  "القض��������اء"  مراس��������ل  وق��������ال 
اس��������تئناف ذي ق��������ار إن "محكمة الجنايات 
أص��������درت قرارا ض��������د مدان  بالس��������جن ملدة 
عش��������ر س��������نوات وش��������هر وبغرام��������ة مالية 
قدرها عش��������رة ماي��������ني دين��������ار، وذلك عن 
جريمة  املتاجرة باملواد املخدرة في قضاء 

الرفاعي". 
وتاب��������ع أن "الحك��������م يأت��������ي اس��������تنادا ال��������ى 
احكام امل��������ادة 28/اوال من قانون املخدرات 
واملؤثرات العقلية  رقم )50( لس��������نة 2017"، 
الفتا إلى أن "الق��������رار ابتدائي قابل للطعن 
والطع��������ن التلقائ��������ي في محكم��������ة  التمييز 

االتحادية". 

إعدام و4 مؤبد

قض��������ت محكمة جناي��������ات ذي قار أحكامًا 
باإلعدام ش��������نقا حت��������ى املوت، والس��������جن 
املؤبد 4 مرات بحق  مدان واحد عن جريمة 
قتل ش��������خص وجرائم أخرى ارتكبها في 

العاصمة في بغداد. 
وأوضح مراس��������ل املركز االعامي ملجلس 
القضاء األعلى أن "الهيئة االولى ملحكمة 
جنايات ذي  قار قضت حكما بإعدام مدان 
ع��������ن جريمة قتل احد املواطنني في بغداد 
– التاجي بقصد االنتقام  استنادا ألحكام 
امل��������ادة 1/406/أ/ج من قان��������ون العقوبات 

العراقي". 
وأضاف املراسل أن "محكمة جنايات ذي 
ق��������ار حكمت على املدان نفس��������ه بالس��������جن 
املؤب��������د ارب��������ع م��������رات  وفقا الح��������كام املادة 
جريم��������ة  ع��������ن  وذل��������ك  1/406/أ/ج/31 
ش��������روعه بقتل أربعة مواطنني في بغداد- 

 التاجي". 

اتجار بعمال آسيويين

صدق��������ت محكم��������ة تحقي��������ق الرصاف��������ة في 
الرصاف��������ة  بغ��������داد  اس��������تئناف  رئاس��������ة 
االتحادي��������ة أقوال مته��������م احتجز   76 عاما 
بنغاديش��������يا بص��������ورة غي��������ر قانونية عن 

جريمة االتجار بالبشر. 
وذكر بي��������ان ص��������ادر عن املرك��������ز اإلعامي 
ملجلس القض��������اء األعل��������ى أن "متهما يدير 
شركة في بغداد  لتشغيل العمالة االجنبية 
اعت��������رف امام قاضي التحقي��������ق بحجز 76 
عاما من حملة الجنس��������ية  البنغاديشية 
الكثر من ش��������هرين بغرف مغلقة وس��������حب 

جوازاتهم بهدف االتجار بالبشر". 
وأض��������اف البي��������ان أن "املتهم اوه��������م العمال 
بتشغيلهم في 4 شركات وبعد االستفسار 
منها )الشركات(  اتضح انهم ليس لهم اي 
عاق��������ة باملوض��������وع"، الفتا إل��������ى أن "املتهم 
صدق��������ت اقواله وفقا الحكام املادة   240 من 

قانون العقوبات العراقي". 

ميسان / مروان الفتالوي

ه��������ي  القت��������ل  ليس��������ت جريم��������ة 
الغريبة، بل العذر الذي س��������اقه 
م��������دان بقت��������ل ش��������خصني أمام 
جناي��������ات  ميس��������ان،  محكم��������ة 
بعدما قال إنه ذهب ليعاتبهما. 
لكنه كان عتبا بالكاشينكوف 

على ما يبدو! 
فف��������ي نهاي��������ة آذار م��������ن الع��������ام 
مرك��������ز  اس��������تخبر  املاض��������ي 
ع��������ن جريمة  ش��������رطة املش��������رح 
قتل ش��������خصني إث��������ر  تعرضهم 
إلط��������اق نار في حي الرس��������الة 
التاب��������ع لناحي��������ة املش��������رح في 

ميسان. 
دون��������ت أق��������وال املخب��������رة وهي 
شقيقة املجنى عليه وقالت إن 
ال شهادة عيانية لها للحادث 

بتاري��������خ  الواقع��������ة  ولكنه��������ا 
س��������معت بقيام املتهم باقتحام 
علي��������ه  املجن��������ى  ش��������قيقها  دار 
وإط��������اق الن��������ار علي��������ه وكذلك 

عمها، من  بندقية كان يحملها 
املتهم، ولفت��������ت املدعية إلى أن 
الح��������ادث كان بس��������بب خ��������اف 

على أرض زراعية. 
حوالي س��������بعة ش��������هود دونت 
املحكم��������ة أقواله��������م وجميعهم 
أف��������ادوا بأن ال ش��������هادة عيانية 
له��������م للح��������ادث عدا  س��������ماعهم 
باقتحام املته��������م الدار وإطاق 
ث��������م  الضحاي��������ا  عل��������ى  الن��������ار 

هروبه. 
املتهم من جانبه جرى تدوين 
أقواله واعترف بقيامه بإطاق 
من  الضحيت��������ني  عل��������ى  الن��������ار 
بندقي��������ة كان  يحمله��������ا، الفت��������ا 

إل��������ى أن��������ه ذه��������ب ل��������دار املجنى 
عليه��������م لغ��������رض "العت��������ب" ولم 
يكن يقصد قتلهم، مشيرا إلى 
أن  س��������بب الح��������ادث هو وجود 

عداوات قديمة في ما بينهم. 
جناي��������ات  محكم��������ة  تش��������كلت 
القضي��������ة  ونظ��������رت  ميس��������ان 
األدل��������ة ومنها  ووج��������دت كافة 
اعت��������راف املتهم كافي��������ة  إلدانته 
والحكم عليه بالس��������جن املؤبد 
مرتني اس��������تنادا ألحكام املادة 
1/406 /أ من قانون العقوبات 
أمر مجلس   العراقي وبدالل��������ة 
الوزراء رقم 3/ أوال / 4 لس��������نة 

 .2004

أرداهم بالكالشينكوف.. وقال: جئت ألعاتبهم!  التأمني، عقد به يلتزم املؤمن أن يؤدي إلى 
املؤمن له او الى املس��������تفيد مبلغا من املال 
او إيرادا  مرتبا او اي عوض مالي آخر، في 
حال��������ة وقوع الحادث املؤم��������ن ضده، وذلك 
في مقابل اقساط او اية  دفعة مالية اخرى 

يؤديها املؤمن له للمؤمن .  
نصت املادة )984( من القانون املدني رقم 
)40( لس��������نة 1951 على انه "يجوز ان يكون 
محا  للتامني كل شيء مشروع يعود على 
الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معني، 
ويق��������ع عق��������د التأم��������ني  باط��������ا، اذا تبني ان 
الخط��������ر املؤمن ضده كان قد زال او كان قد 
تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد،  وكان 

احد الطرفني على األقل عاملا بذلك".  
وللتأمني انواع مختلفة هي :  

أ� التأمني على الحياة / يقع باطا التأمني 
عل��������ى حياة الغير، ما لم يوافق الغير عليه 
كتاب��������ة قب��������ل اب��������رام  العق��������د، ف��������إذا كان هذا 

الشخص ال تتوافر فيه األهلية، فا يكون 
العق��������د صحيح��������ا اال بموافقة م��������ن يمثله 

 قانونا.  
ب � التأم��������ني ضد الحريق/ يك��������ون املؤمن 
مس��������ؤوال ع��������ن كاف��������ة األض��������رار الناش��������ئة 
مباشرة عن الحريق  واإلضرار التي تكون 
نتيج��������ة حتمي��������ة له وباألخ��������ص ما يلحق 
األش��������ياء املؤم��������ن عليها من ضرر بس��������بب 
 اتخ��������اذ وس��������ائل لإلنق��������اذ او ملن��������ع امتداد 
الحريق، ويكون مسؤوال أيضًا عن ضياع 
األش��������ياء املؤمن عليه��������ا  او إخفائها أثناء 
الحري��������ق، ما لم يثب��������ت إن ذلك كان نتيجة 

سرقة.  
ج��������� � التأم��������ني ض��������د املس��������ؤولية / ال ينتج 
الت��������زام املؤم��������ن أث��������ره ف��������ي التام��������ني ض��������د 
املس��������ؤولية إال إذا قام  املتض��������رر بمطالبة 
املستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت 

عنه املسؤولية

عقد التأمين
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ولد الس��������يد عبد القادر بن فائ��������ق بن صالح بن عبد 
الق��������ادر يونس الدبوني ع��������ام 1927 في محلة جامع 
 خزام في املوصل ونشأ في بيت علم ودين حيث كان 
والده )الش��������يخ فائق الدبوني( عاملا وفقيها  ومفتيا 
وأح��������د رواد النهض��������ة الفكري��������ة في املوص��������ل والذي 
اشغل وظائف عدة في العهد العثماني وأجاد  اللغة 
التركية والفارس��������ية فضا عن العربية وكتب بعض 
امللخص��������ات والرس��������ائل الديني��������ة واللغوي��������ة فتعهد 
 ول��������ده بالرعاية والتدريس وأنش��������أه على حب الدين 
والوطن واألمة وكان ملجاورتهم بيت الشيخ   )محمد 
الرضوي( أثر كبير في اتجاهاته العلمية والدينية. 

التحق باملدرس��������ة االبتدائية واملتوس��������طة الش��������رقية 
وأنهى دراس��������ته في اإلعدادي��������ة املركزية في املوصل 
 ليلتحق ف��������ي كلية الحقوق في بغداد ويتخرج فيها 

عام 1950. 
عم��������ل بعد تخرج��������ه في الكلية محامي��������ا ثم عني عام 
1958 قاضي��������ًا في املحاكم العراقية فعمل في محاكم 
 املوصل وبغداد واملقدادية وسوق الشيوخ وسامراء 
حتى أحيل على التقاعد عام 1969 فعاد الى  ممارسة 

املحاماة. 
وكان الى جانب دراسته الرسمية وعمله في القضاء 
يواصل دراسته في العلوم الشرعية والدينية  حتى 

حصل على اإلجازة العلمية من املرحوم الشيخ عمر 
بشير النعمة عام 1964. 

كت��������ب العديد من املق��������االت والبحوث ونش��������رها في 
الصحف واملجاالت العراقية فضا عن نشره  كلمات 
ف��������ي مراث��������ي أصدقائه كما قدم عروض��������ا للعديد من 
الكت��������ب القانونية والتاريخي��������ة واألدبية معرفا  بها 

في الصحف املحلية. 
صدر كتابه األول )النصوص الجزائية في القوانني 
العراقي��������ة -1917 1970( وله ايضا كتاب   )الوجيز في 
املرافع��������ات املدني��������ة 1991،وصدر له أخي��������را عن بيت 
الحكم��������ة في بغداد كتابه )أس��������س  توحي��������د القوانني 
العربية(، وله العديد من الكتب املخطوطة الجاهزة 
للطبع منها )التقاضي في  اإلسام في ثاثة أجزاء( 
وكتاب )أكثر من 1200 صفحة في األقضية النبوية 
والفت��������اوى  واملعالج��������ات اإلداري��������ة النبوي��������ة وانوار 
الس��������يرة املحمدية(، وكتاب )التآم��ر والتظاهر على 
اإلس��������ام(  وكتاب ع��������ن )الصحابي الجلي��������ل زيد بن 

ثابت رضي الله عنه( وكتاب )املآسي اإلنسانية(. 
وق��������د قدم بعض الكتب الى وزارة العدل في عهودها 
املختلفة لغرض نش��������رها فضا ع��������ن قيامه بتقديم 
 العدي��������د من املقترحات واملعالج��������ات القانونية بناء 

على تكليف وزارة العدل تخص القضاء اإلداري. 

قضاة عراقيون

القاضي عبد القادر الدبوني

كتاب قضائي

باب��������ني  في��������ه  الكات��������ب  تن��������اول 
تمهي��������دي،  فص��������ل  يس��������بقهما 
فاإلرهاب أصبح ظاهرة خطيرة 
وسمة  من سمات العالم املعاصر 

وأصب��������ح اداة لتحقي��������ق م��������أرب 
وطموحات يعج��������ز البعض عن 

 تحقيقها بالوسائل العادية.  
وقس��������م الكاتب هذا الفصل إلى 

اس��������تعرض في  ثاث��������ة مباحث 
األول من��������ه الج��������ذور التاريخية 
 لإلره��������اب وتناول ف��������ي املبحث 
الثاني الجهود الدولية ملكافحة 
اإلرهاب، ومن ثم عرج في  الثالث 
على حقيقة اإلرهاب عن طريق 
تبيان الدوافع واألس��������باب التي 
أدت الى انتش��������اره  ومن ثم بيان 
أهم األس��������اليب التي ترتكب من 

خالها الجرائم اإلرهابية.  
اما الباب األول من هذه الدراسة 
فتناوله��������ا الكات��������ب ع��������ن ماهية 
الجرائم اإلرهابية حيث  خصص 
الفصل األول منه للوقوف على 

مفهوم الجرائ��������م اإلرهابية، أما 
الفصل الثاني  فكان عن األركان 

العامة للجرائم اإلرهابية.  
ام��������ا ما ج��������اء في الب��������اب الثاني 
املوضوعية  القواع��������د  عن  فكان 
بالتجريم  الخاصة  واالجرائية 
اإلرهاب،  ف��������ي مج��������ال   والعقاب 
فع��������رض في الفص��������ل األول منه 
القواع��������د املوضوعي��������ة الخاصة 
 بالتجري��������م والعق��������اب في مجال 
اإلره��������اب وتن��������اول ف��������ي الفصل 
اإلجرائي��������ة  القواع��������د  الثان��������ي 

 الخاصة بالجرائم اإلرهابية.  
واختت��������م الكاتب مؤلفه بوضع 

عدة نتائج ابرز م��������ا جاء فيها 
أن اإلره��������اب ظاه��������رة إجرامية 
 قديمة قدم املجتمعات البشرية 
وه��������ي ظاه��������رة مرفوض��������ة في 
جميع األديان الس��������ماوية، وان 
 الجريمة اإلرهابية ال يمكن ان 
ترتك��������ب اال بصورة عمدية، لذا 
فأن تصور ارتكابها عن  طريق 
أم��������را مس��������تبعدا  الخط��������أ يعد 
تماما، إذ يتخذ الركن املعنوي 
فيها صورة القص��������د  الجنائي 
الذي قد يكون قص��������دا جنائيا 
عاما، وقد يكون قصدا جنائيا 

خاصًا.  

جرائم اإلرهاب في القانون الجنائي

 ■ غاف 

الكتاب

صدر عن منشورات دار الكتب القانونية في القاهرة 
كتاب القاضي عامر مرعي حسن  الربيعي بعنوان 

)جرائم اإلرهاب في القانون الجنائي(.  

قلم القاضي

ع��������ن دار القانون املقارن في بغداد، صدر الع��������دد الخامس من مجلة 
)مجموع��������ة األحكام القضائية( بجهد ف��������ردي  متميز من قبل قاضي 
محكمة بداءة الحلة الس��������يد حيدر عودة كاظم. املجلة تعنى بنش��������ر 
ق��������رارات محكم��������ة  التمييز االتحادي��������ة وقرارات محاكم االس��������تئناف 
بصفتها التمييزية. العدد تضمن مجموعة من القرارات  املهمة التي 
اختارها القاضي عودة بدقة ومهنية عالية، والصادرة من مختلف 

املحاكم العراقية. 
  واملاح��������ظ أن القرارات املنش��������ورة في هذا الع��������دد، رّكزت على جانب 
مهم م��������ن تطبيق��������ات القانون، وهي تل��������ك  املتعلقة بعق��������ارات وأماك 
دوائ��������ر الدولة، وخصوص��������ا وزارت��������ي املالية والبلديات واألش��������غال 
املتمثلة بدوائر  البلدية في املحافظات.. ومن تلك القرارات، ما يتعلق 
بتطبيقات قانون هيأة دعاوى امللكية.. هذا القانون  الذي نص على 
تعويض أصحاب العقارات التي تمت مصادرتها ألس��������باب طائفية 
أو ديني��������ة أو عنصري��������ة أو  عرقية او مذهبية وخاف��������ا للقانون، وان 
وزارة املالية هي التي تتولى دفع مبالغ التعويضات التي تحكم بها 
 املحاكم بموجب القرارات الت��������ي تصدرها املحاكم.. وإن قانون هيأة 
دع��������اوى امللكية نص عل��������ى طرق الطعن  ومنه��������ا التمييز، االعتراض 

على الحكم الغيابي، اعتراض الغير، تصحيح القرار التمييزي..  
ومن املاحظ أن املشرع اقتصر طرق الطعن على التمييز ولم يشمل 
الق��������رارات الصادرة بموجب القانون  باالس��������تئناف هو لطبيعة تلك 
الدع��������اوى، حيث أن املحكم��������ة بعد ان ترفع أمامه��������ا دعوى للمطالبة 
بالتعوي��������ض  وفق قانون هيأة دع��������اوى امللكية، تنظر الى مدى توفر 
الش��������روط التي نص عليه��������ا القانون، وفي حال توفر تلك  الش��������روط، 
وأهمه��������ا أن تكون املص��������ادرة تمت وفقا ألس��������باب عرقي��������ة وطائفية 
ومذهبي��������ة، وليس ألس��������باب أخرى،  وبعدها تق��������وم بانتخاب خبراء 
لغرض احتس��������اب قيم��������ة التعوي��������ض بتاريخ الكش��������ف األخير وهو 
2010/3/9 وهو  تاريخ نفاذ قانون الهيأة رقم 13 لس��������نة 2010.. وما 
جاء في القرار املنش��������ور ه��������و لجوء أحد طرفي الدع��������وى  الى الطعن 
بطريق االستئناف وقبول املحكمة لطعنه شكا لوال نقضه من قبل 
محكمة التمييز، هو أمر  يدعو الى االستغراب حقا! قرار آخر يخص 
األراض��������ي الزراعية، حيث أنه أش��������ار الى قرار مجل��������س قيادة  الثورة 
املرقم367 لسنة 1990 الذي نص على أيلولة األراضي الزراعية العائدة 
لأشخاص التي لم تتم  زراعتها الى وزارة املالية ملكا صرفا وتتولى 
دوائر الزراعة التصرف بها وفقا للقوانني النافذة.. فإن طلب  شمول 
العقارات التي نزعت ملكيتها اس��������تنادا للقرار أعاه بأحكام قانون 
هيأة دعاوى امللكية، أمر ال س��������ند له  من القانون، ذلك أن املادة 3 من 
القانون، ذكرت على سبيل الحصر العقارات املشمولة بأحكامه، ولم 
يكن  من بينها العقارات التي نزعت ملكيتها بس��������بب عدم زراعتها.. 
هنا نش��������ير الى مس��������ألة مهمة وهي مدى  دستورية هذا القرار، حيث 
أن��������ه يتعارض مع أحكام الدس��������تور الذي نص على ع��������دم جواز نزع 
ملكي��������ة عقار إال  بعد دفع تعويض عادل، مهما كانت األس��������باب. فهل 

ان هذا القرار يتعارض مع الدس��������تور؟ 
أليس األجدر  باألشخاص املتضررين 
من هذا القان��������ون، اللجوء الى املحكمة 
االتحادية للطعن بعدم دس��������تورية؟ أم 
اللج��������وء  الى وس��������ائل مخالفة للطريق 
الذي رس��������مه القان��������ون؟ م��������ا تضمنته 
املجلة في هذا العدد من قرارات مهمة، 
حري��������ة  بالدراس��������ة والبح��������ث، كونه��������ا 
ق��������رارات صادرة من جه��������ة مهمة وهي 

محكمة التمييز االتحادية. 

مجموعة األحكام القضائية
الش��������خصية االعتبارية أو الش��������خص املعنوي: ه��������ي مجموعة من 
األشخاص او األموال التي تهدف إلى تحقيق  غرض معني، ويمنح 
القانون لها الش��������خصية القانونية املستقلة بالقدر الازم لتحقيق 
هذا الغرض. ويسّميها  البعض باألشخاص االعتبارية ألّنه ليس 
لها كيان مادي ملموس، وإّنما تقوم في الذهن ونتصور وجودها 
 معنويا فقط وقد اعترف املش��������رع للش��������خص املعنوي بالشخصية 
القانونية لضرورات عملية وذلك بس��������بب  تغير العالم والتطورات 
الحاصلة فيه بعد عصر الصناعة وازدهار التجارة وظهور نظام 
الش��������ركات  واملؤسس��������ات ونظام الدولة وال��������وزارات فأصبحت تلك 

الشخصية املعنوية تصلح الكتساب الحقوق وتحمل  الواجبات. 
  وهذه الش��������خصيات تتكون من تجمع أش��������خاص لغرض تحقيق 
هدف معني انش��������أت م��������ن اجله تل��������ك الش��������خصية  املعنوية ويحدد 
القانون طبيعة تلك الشخصيات القانونية وطرق تأسيسها ووفق 
النظام الداخلي لها ويكون  لتلك الش��������خصية املعنوية ممثل يقوم 
بمباشرة أوجه النش��������اط املختلفة الخاصة بها حيث نصت املادة 
)47(  م��������ن القانون املدني العراقي رقم 40 لس��������نة 1951 املعدل على 
الش��������خصيات املعنوية هي كا من )ا- الدولة  ب-اإلدارات واملنشآت 
العام��������ة التي يمنحه��������ا القانون ش��������خصية معنوية مس��������تقلة عن 
ش��������خصية الدولة بالش��������روط  التي يحددها. ج. االلوية والبلديات 
والقرى التي يمنحها القانون ش��������خصية معنوية بالشروط التي 
يحددها. د-  االوقاف....( يعّد ضروريًا لنش��������وء الش��������خص املعنوي 
أن تعت��������رف له الدولة بش��������خصيته املعنوية ومن ه��������ذا  الركن تبدأ 
الشخصية املعنوية ويصبح باإلمكان القول بوجود نظام قانوني 
يصبح من خاله الشخص  املعنوي أها الكتساب الحقوق وتحمل 

االلتزامات وغيرها مما يترتب عليه من نتائج. 
  واالعت��������راف إم��������ا أن يك��������ون عام��������ًا أو أن يتعلق بكل ش��������خص على 
ح��������دة وهي عمومًا صاحية الش��������خص الن  تكون له حقوق وعليه 
التزامات، وصاحيته الس��������تعمال ه��������ذه الحقوق وااللتزامات على 
وجه يعتد به ش��������رعًا،  وللش��������خص املعنوي بش��������كل عام أهلية أداء 
كاملة اذ يستطيع ان يستعمل الحقوق التي يتمتع بها وملا كانت 
 طبيعة الش��������خص املعنوي تأب��������ى عليه ان يس��������تعمل تلك الحقوق 
فكان من الضروري ان يقوم اشخاص  طبيعيون بمباشرة نشاطه 

القانوني ويعملون لحسابه. 
وللش��������خص املعن��������وي ذم��������ة مالية مس��������تقلة عن ذمة األش��������خاص 
الطبيعي��������ون املكون��������ون له وتج��������وز مقاضاته وله ح��������ق  التقاضي 
وعلي��������ه اليجوز اقامة الدعوى املدنية ضد االش��������خاص املكونني له 
وانما يجب ان تقام ضد ممثل  الشخص املعنوي إضافة لوظيفته 
وإال ردت الدع��������وى لعدم توج��������ه الخصومة اما اذا كان الش��������خص 
املعن��������وي ال  يتمت��������ع بش��������خصية قانوني��������ة ولي��������س له ذم��������ة مالية 
مس��������تقلة وفقا ألحكام املادتني 47 و48 من القانون املدني  العراقي 

فليس ل��������ه حق التقاض��������ي بمفرده لذلك 
تص��������ح مخاصمته بإدخال م��������ن يتمتع 
بالش��������خصية القانونية والى  هذا أشار 
قرار محكمة التمييز االتحادية املوقرة 
منق��������ول  بالعدد2835/2834/مدني��������ة 
/2008في   2009/1/20 )مدير التسجيل 
العق��������اري إضاف��������ة لوظيفت��������ه اليصل��������ح 
خصما ف��������ي الدعوى والخصومة توجه 
الى  وزير العدل اضافة الى وظيفته الى 

جانب املدعى عليه(. 

أهلية الشخص المعنوي
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يف ميسان.. 


