
بغداد/ محمد سامي

يواجه انتحاري ش��������اب جرى تجنيده بواسطة موقع 
التواص��������ل االجتماع��������ي )تويتر(، املحكم��������ة الجنائية 
املركزي��������ة ف��������ي بغداد، وفق امل��������ادة الرابع��������ة من قانون 
مكافح��������ة اإلرهاب، بع��������د القبض عليه قب��������ل خروجه 
م��������ن منزله، كم��������ا ضبطت القوات االمني��������ة في حوزته 
رس��������الة كتبها له تنظيم داعش اإلرهابي على لسانه 
وموجه��������ة إل��������ى أهله تفي��������د بانه س��������وف يلتحق بما 

يعرف "دولة الخالفة اإلسالمية".

وتحدث املتهم عن مالبس��������ات تجنيده، مؤكدًا تعرفه 
على شخص بواس��������طة االنترنت دعاه إلى االنخراط 
إلى التنظيم وترك دراسته كونه في مرحلة السادس 
اإلعدادي. وقال خالد في اقواله التي أطلعت "القضاء" 
عليه��������ا إن "األوض��������اع االقتصادي��������ة واالمني��������ة للبالد 
أجبرتنا وعائلته على الس��������كن في عش��������وائيات غرب 
بغ��������داد، بعد أن ش��������يدنا منزاًل م��������ن القواطع الحديدة 

)الجينكو(، والحجر الكبير )البلوك(".
وتاب��������ع خالد أن "ابي يعم��������ل معلمًا في منطقة بعيدة 
ع��������ن دارن��������ا، وأن والدت��������ي هي رب��������ة منزل، ول��������دي اخ 

واخوات أنا اكبرهم سنًا".
وأوضح أن "ميالدي حصل عام 1997 في بغداد"، الفتًا 
إلى "أنني تركت مقاعد الدراس��������ة مؤقتًا بس��������بب سوء 
أوض��������اع عائلت��������ي االقتصادية، وأن الراتب الش��������هري 

لوالدي ال يكفي إلعالتنا".
وأش��������ار إل��������ى أن "عماًل جمعن��������ي مع عمي في س��������وق 
ش��������عبية اس��������تمر لس��������نتن كاملت��������ن، وقد ش��������اهدت 
زمالئ��������ي قد بلغ��������وا الجامع��������ة ورغبت بالع��������ودة مرة 
اخرى إلى مقاعد الدراس��������ة كوني وصلت إلى مرحلة 

السادس العلمي".

وأس��������تطرد خالد أن "عودتي إلى الدراسة كانت على 
أم��������ل بقائ��������ي في العم��������ل، وقب��������ل أن التح��������ق باملقاعد 
وتحديدًا في رمضان املاضي قد تعرفت على شخص 
مرتبط بتنظيم داعش واملعروف لدينا بدولة الخالفة 

االسالمية من خالل متابعة تغريداته".
قب��������ل ذلك، اف��������اد بان "خلفيت��������ي الدينية واالس��������المية 
كانت بس��������يطة، فال أواظب على الحضور إلى املسجد 
إال عند صالة الجمعة، أما بقية الفرائض فأنا أوديها 

في املنزل واحيانًا خارج أوقاتها".
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القاضي عبد الستار بيرقدار

يحي��������ا الع��������دل، هتاف تنطلق ب��������ه أفواه لطامل��������ا كّممها ظالم 
الصم��������ت وص��������وت الظل��������م، فتاقت لبري��������ق الح��������ق، واثقة به 
وبأهله، ومتذرعة بسنن الكون، وأنه مهما أوتي الباطل من 
زخرف القول ولحنه، ومهما قوي عوده واش��������تد فالبد يومًا 
أن ينكس��������ر ويندحر لتش��������رق أضواء العدل املبهرة محطمة 
حجب الظالم وأس��������تاره، فلن تحول دون شمس العدل غيوم 
الباط��������ل، فم��������ا أن تنطلق كلمات الحك��������م بالعدل حتى يدوي 
الهت��������اف كالرعد مجلجاًل يزلزل األركان، فتهتز له املش��������اعر 
وتسمو معه األرواح في لحظة أسمى ما تكون فيها املشاعر 

وأصدق ما تكون األحاسيس. 
ق��������د صور فنان قديم العدالة بأنه��������ا امرأة معصوبة العينن 
ممسكة بيد سيفًا وباألخرى ميزانًا، إنها معصوبة العينن 
ال ترى البشر فال تميز بينهم، ال تجور على عدو بغيض وال 
تحاب��������ي صديقا،ال يميل فؤادها متأث��������رًا بما تراه عينها إما 
ا أو ًكرها، ثم هي ممسكة بسيف الحق تقطع الباطل به،  حّبً
وتمض��������ي به على أعناق اآلثمن، إنها عالمة بارزة وش��������عار 
يزين واجهات كافة دور املحاكم، حقا لقد أفلح الفنان وعظم 
امل��������كان، فما أجمل أن يرتس��������م هذا الش��������عار النبيل على دور 
العدالة يعلوه قول الحق تعالى }وإذا حكمتم بن الناس أن 
تحكم��������وا بالعدل{، إنه وازع اطمئن��������ان ومبعث أمان لكل من 

تلج قدماه أعتاب املحاكم. 
فالقضاء موطن العدل يهرع اليه الناس جميعًا يلتمس��������ون 
في��������ه الع��������دل واالنص��������اف، وهم عن��������ده س��������واء، ال يرهب أحد 
لقوت��������ه، وال يس��������تخف بحق أح��������د لهوانه، وضع��������ف حيلته، 
ال ش��������ريف أمامه وال مش��������روف. فالقضاة ه��������م ضمير أمتهم 
ورم��������ز إرادتها، وصدى وجدانها ومعق��������د رجائها في إعالء 
كلمة الحق والعدل، التي أودعها خالقهم أمانة مقدس��������ة بن 
أيديهم، لينطقوا في أمرها- بعد جهد وعناء- بكلمة فاصلة، 
مانح��������ة مانع��������ة، ألنها كلم��������ة الحق جل وع��������ال يجريها على 
لس��������ان من اس��������تخلفه من عباده ليؤدي رسالته على األرض 

بميزان قسط.
فليحيا العدل.. قيمة عليا وهدًفا أسمى لكل من وّلي الحكم 
عل��������ى األرض.. وليحيا العدل نبراس��������ًا ومنهًجا وطريًقا ملن 
اصطفاهم الله ألداء رسالته بن الناس.                                                        
وليحي��������ا العدل في كل ذرة من كري��������ات دم كل قاض، ينبض 
ب��������ه قلبه، تعلو به هامته، تزداد به مكانته، ويعظم به أجره، 
فليح��������ي العدل في نفوس��������نا، ف��������ي قلوبنا، ف��������ي وجداننا ما 
حيينا، نتنفس��������ه كالهواء يروي أجس��������ادنا كامل��������اء.. فليحيا 

العدل.

يحيا العدل

االش���������راف ال���ع���ام
القاضي

اإلفتتاحية

بغداد / دعاء ازاد

يس��������تغل تنظيم داع��������ش اإلرهابي أوضاع 
النازح��������ن املعيش��������ية أو جهله��������م أحيان��������ًا 
لتمري��������ر مفخخاته عبرهم إل��������ى العاصمة 
ف��������ي  املح��������ررة  املناط��������ق  وبع��������ض  بغ��������داد 

املحافظات األخرى.
وق��������ال قاض في املحكمة إل��������ى "القضاء"، إن 
"العمل التحقيق��������ي أدى للتوصل إلى نحو 
خم��������س س��������يارات خ��������الل األش��������هر الثالثة 
املاضية مصدرها تنظيم داعش اإلرهابي 
يعلم��������ون  ال  أش��������خاص  بح��������وزة  وه��������ي 

بعائديتها".
وتابع أن "داعش لجأ مؤخرًا إلى استغالل 

بع��������ض املواطنن امُلهِمل��������ن الذين تربطهم 
بعناصره عالقة صداقة ويجعلهم يقودون 
عج��������الت أم��������ام س��������يارة مفخخ��������ة للتمويه 
عليها أو فيها قطوعات تس��������تخدم في نقل 
األسلحة"، وأرجع ذلك إلى "عدم ثقة التنظيم 
بناقلي��������ه الذي��������ن ت��������م القبض عل��������ى العديد 
منهم خالل املدة املاضية". وأش��������ار قاضي 
املحكمة املركزية إل��������ى أن "الوقائع توضح 
أن عناص��������ر التنظي��������م في مناط��������ق األنبار 
غير املس��������يطر عليها ينقل��������ون عجالت إلى 
أصدقائهم الس��������اكنن في األحياء املحررة 
بذريع��������ة أنها تعود ألقاربهم في حن أنها 
تسلم آلخرين لغرض تفجيرها"، الفتًا إلى 
"ضب��������ط عجلة مؤخرًا في املحافظة من قبل 

الق��������وات األمني��������ة". واس��������تطرد أن "الجهات 
التحقيقي��������ة في بعض األحيان على معرفة 
ب��������أن حائز العجلة ال يعل��������م بأنها مفخخة 
وانه حس��������ن النّية"، منوها إلى أن "التنظيم 
ب��������دأ يجه��������ز مفخخات��������ه باالعتم��������اد عل��������ى 
عج��������الت النازح��������ن الفارين م��������ن التنظيم 
حيث يقوم بشرائها بأثمان رخيصة تصل 

إلى 1000 دوالر فقط".
وأف��������اد قاض آخر بأن "إحدى الحاالت التي 
تم التوصل اليه��������ا مؤخرًا هي عجلة حمل 
)شاحنة( نقلها متهم وهو ال يعرف بأنها 
ملغمة ووضعها في معرض جنوب بغداد 

على امل تسليهما إلى شخص آخر".
وافاد بأن "املتهم ذكر في اقواله بأنه تلقى 

اتص��������ااًل هاتفيًا من صدي��������ق له في األنبار، 
وابلغ��������ه بأن عليه اقتي��������اد عجلة تعود إلى 
أقربائه م��������ن منطقة اللطيفي��������ة إلى الدورة 

ومن ثم تسليهما إلى شخص آخر".
وأوض��������ح أن "اف��������ادات املته��������م ج��������اءت بأنه 
اس��������تخدم مكاتب��������ة خارجي��������ة ليتمك��������ن من 
خالله��������ا عبور نق��������اط التفتي��������ش على أنها 

تعود له".
وأك��������د القاض��������ي أن "صاح��������ب املعرض هو 
االخر تبن أنه ال يعرف بتفخيخ الشاحنة 
وأنه ركنها في مرآبه كعمل انساني، كونها 
وبحس��������ب ما يعتقد تع��������ود إلى نازح يريد 
ايصالها إليه، وأن سائقا اخر القي القبض 
علي��������ه ايض��������ًا ال��������ذي ج��������اء بها م��������ن منطقة 

النخيب عب��������ر منطقة الحيدري��������ة املحاذية 
ملحافظة النجف إلى اللطيفية".

وأورد أن "هذا الس��������ائق ذكر في اقواله بأنه 
نقل العجلة القادمة من منطقة غير محررة 
في األنب��������ار كجزء من مهن��������ة يزاولها منذ 
مدة لقاء مبلغ مالي، وأنه قام بنقل عجالت 
أخرى ف��������ي وقت الحق كونها وحس��������ب ما 
يظن تعود إل��������ى نازحن يريدون إيصالها 

إليهم في العاصمة".
ولفت القاضي إلى أن "السائقن وصاحب 
املعرض ل��������م يعرفا بأن الش��������احنة مفخخة 

كون التلغيم حصل بشكل محترف".
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"داعش" يستغفل النازحين ويستثمر ظروفهم لتمرير مفخخاته
اجلنائية املركزية حذرت من استخدام سيارات الغري أو إبقائها أمانة

النجف/ حسن الكوفي

تحّدث��������ت محكم��������ة األح��������وال الش��������خصية في 
النجف عن كثرة تزويج الفتيات بسن مبكرة، 
الفت��������ة إل��������ى أن الع��������وز امل��������ادي لبع��������ض اآلباء 
يضطرهم إلى ذلك للتخلص من العبء املادي 

ونفقات معيشتهن. وقال قاضي أول املحكمة 
غيث جبار أبو ناصرية أن "دعاوى ومعامالت 
ع��������دة ترد إلى املحكمة وهي متنوعة بحس��������ب 
طبيع��������ة الن��������زاع، فهناك ما يخ��������ص النفقة، أو 
األث��������اث، أو املطاوعة، وكذل��������ك تصديق الزواج 
والط��������الق اللذي��������ن يس��������تحوذان عل��������ى اغل��������ب 

أعمالنا". ويؤّش��������ر أبو ناصرية إلى "القضاء"، 
"ارتفاع نسب الزواج املبكر في النجف"، الفتًا 
إل��������ى أن تلك الحاالت تس��������هم أيضا "في زيادة 
معدالت الطالق؛ بس��������بب عدم إدراك صغيرات 
العمر لحجم مسؤولية الناتجة عن اقترانهن 

برجل وتأسيسهما عائلة".

ويع��������رب القاضي أب��������و ناصرية ع��������ن اعتقاده 
بأن "بعض األس��������ر تلجأ إل��������ى تزويج بناتهن 
الصغيرات نتيجة عدم قدرة االب على تحمل 
األعب��������اء املالي��������ة له��������ا وبالتال��������ي يس��������عى إلى 

إلقائها على عاتق الزوج".
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النجف: الفقر يضطر اآلباء لتزويج بناتهم بسن مبكرة

ميسان / أحمد محمد

تنظر محاك��������م املواد الش��������خصية في 
العراق الدعاوى التي تخص املكونات 
الديني��������ة غير املس��������لمة، ويؤكد قضاة 
هذه املحاكم أن دعاواهم قليلة السيما 

الدعاوى التي تخص الطالق.
وفيم��������ا أش��������روا ندرة الخالف��������ات التي 
ت��������ؤدي للتفري��������ق ب��������ن األزواج ل��������دى 
املندائي��������ن،  والصابئ��������ة  املس��������يحين 
تحدثوا ع��������ن إجراءات تل��������ك الدعاوى 

في حال ورودها.
وقال رئيس محكمة استئناف ميسان 
القاض��������ي محم��������د حي��������در إن "الطالق 

م��������ن الظواهر االجتماعي��������ة التي تكثر 
في البل��������دان العربية وبلدان الش��������رق 
األوس��������ط أو تحديدا ف��������ي املجتمعات 
الش��������رقية"، مؤكدا ان "ح��������االت الطالق 
تزيد ضمن املجتمع اإلس��������المي على 
عك��������س مجتمعات املكون��������ات الدينية 

األخرى".
وأضاف حي��������در ملراس��������ل "القضاء" إن 
ح��������االت الطالق ب��������ن أف��������راد الطوائف 
واملكون��������ات األخ��������رى لغير املس��������لمن 
موجودة لكنها ليس��������ت بتلك النسبة 
الكبي��������رة". وأف��������اد بأن "محكم��������ة املواد 
الش��������خصية في املحاك��������م التابعة إلى 
االس��������تئناف تنظر  رئاس��������ة محكم��������ة 

الدع��������اوى التي تخص تل��������ك املكونات 
وخاص��������ة طائفة الصابئ��������ة املندائين 
بحكم تواجد تلك الطائفة في املنطقة 
وتحدي��������دا  الع��������راق  م��������ن  الجنوبي��������ة 

محافظة ميسان". 
وف��������ي ح��������ال ورود مثل هك��������ذا دعاوى 
يجيب حي��������در بأن "الدعوى تحال إلى 
محكمة املواد الش��������خصية التي تقوم 
بدورها بتبليغ أط��������راف الدعوى فإذا 
كانت هناك محكمة مختصة شرعية 
تابعة إلى الطائفة تتم إحالتهم إليها 
لبيان الرأي الشرعي بالنسبة إليهم".

التفاصيل ص3

"المواد الشخصية": طالق نادر لدى 
المكونات غير المسلمة في ميسان

رصاصة جتهز على حياة عاشق 
لصوت فتاة تبني أنها صديقه!

البداءة: منارس دور منفذ العدل 
345بازالة شيوع العقارات والعجالت

تدشني أول عيادة طبية يف احملاكم 
العراقية

كتاب العدد
القاضي علي كمال

القاضي حيدر علي نوري

اإلهمال الوظيفي كأحد جرائم 
الفساد

الدور الوقائي لهيئة 
اإلشراف القضائي  

■ ١٢ عامًا على تأسيس املحكمة االتحادية أول محكمة دستورية في البالد/ عدسة فالح املالكي

بغداد/ عدنان صبيح

اعترفت إحدى أخطر عصابات 
بتفاصيل  واالحتي��������ال  النصب 
مثي��������رة ع��������ن عملياته��������ا الت��������ي 
نفذتها في بغداد منذ س��������نتن، 
أنه��������م  إل��������ى  أفراده��������ا  ولف��������ت 
بأنه��������م  مواطن��������ن  يوهم��������ون 
منظمة إنسانية حاملن عمالت 
أوروبية بال قيمة يستبدلونها 
م��������ع املواطنن بمبال��������غ عراقية 
كبيرة بحجة أنها ستوزع على 

النازحن والعائالت املتعففة.
ويؤك��������د زعي��������م العصابة -وهو 
أن  الس��������وابق-  ارب��������اب  م��������ن 
الخليجية  اللهجة  اس��������تخدامه 
بالضحاي��������ا  إليقاع��������ه  بإتق��������ان 
جاء نتيجة مران مس��������تمر بعد 
عمليات ناجحة مماثلة نفذها 
في دمش��������ق قبل اندالع األحداث 

السورية وعودته إلى العراق.
وق��������ال قاضي تحقيق األعظمية 
زيد ح��������ازم عثم��������ان إن "بالغات 
ع��������ن  املحكم��������ة  وصل��������ت  ع��������دة 
عصابة تم��������ارس احتيالها عبر 
ادعائها بأنها منظمة إنسانية 

وتح��������اول مس��������اعدة النازح��������ن 
اس��������تعطاف  إلث��������ارة  والفق��������راء 

ضحاياها وكسب ثقتهم".
وأض��������اف عثمان في حديث إلى 
االحتيال  "طريقة  بأن  "القضاء" 
تتم عبر استبدال عمالت أجنبية 
باخ��������رى  قديم��������ة  أو  رخيص��������ة 
عراقية أو بال��������دوالر االميركي"، 
يتكلم��������ون  "أفراده��������ا  أن  وأك��������د 
اللهج��������ات الخليجي��������ة بطالقة". 
وتابع أن "من العمالت التي يتم 
استبدالها مع املواطنن العملة 
البيالروس��������ية والت��������ي ال تحمل 
قيمة مادية عالية في األس��������واق 
العراقي��������ة او األس��������واق األخرى 

مقارنة بالعمالت األخرى".
"أغل��������ب  ان  عثم��������ان  وأوض��������ح 
عملي��������ات  م��������ن  املس��������تهدفن 
النص��������ب هذه ه��������م كبار الس��������ن 
االدع��������اء  إذ يخدعونه��������م عب��������ر 
بأنهم منظمات إنسانية تنوي 
مس��������اعدتهم، وال توجد صيرفة 
لف��������ك العمل��������ة الت��������ي يملكونها، 
عملي��������ة  الش��������كل  به��������ذا  وتت��������م 

النصب".
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هبطت أحكام اإلعدام العام املاضي 
إل��������ى حوال��������ي نص��������ف أعدادها عما 
كان��������ت عليه األع��������وام الس��������ابقة في 
بابل، فقد ش��������هد ع��������ام 2016 إصدار 
محكم��������ة الجناي��������ات ف��������ي املحافظة 

23 حكم��������ًا باإلع��������دام، بينما س��������جل 
العام الذي سبقه 55 حكمًا، بحسب 
إحصائية رس��������مية تحصلت عليها 
"القضاء". ومع أن االستقرار األمني 
الذي شهدته املحافظة العام املاضي 
إل��������ى انخف��������اض نس��������بة ه��������ذه  أدى 
األحكام، لكن معظم ه��������ذه القرارات 

طال��������ت مرتكب��������ي جرائ��������م إرهابية، 
بحسب قضاة متخصصن بالشأن 
الهيئ��������ة  رئي��������س  ورأى  الجزائ��������ي.  
الثاني��������ة في محكم��������ة جنايات بابل 
القاض��������ي حبيب إبراهيم أن "ش��������دة 
العقوب��������ة املفروض��������ة تلق��������ي بمرور 
الزم��������ن آثاره��������ا االجتماعية، بحيث 

أخذت الجرائ��������م التي يعاقب عليها 
باإلعدام باالنحسار، وعند املقارنة 
بن نوعية الجرائم املرتكبة بالعام 
املاض��������ي م��������ع األعوام التي س��������بقته 

سنجد أن هناك فرقا كبيرا".
ق��������ال إن "معظ��������م الجرائ��������م  وفيم��������ا 
التي يحاك��������م عليه��������ا باإلعدام هي 

اإلرهاب"، أشار إلى أن "دعاوى هذه 
الجرائ��������م كان��������ت ترد إل��������ى جنايات 
بابل بكثرة لوج��������ود أوكار إرهابية 
شمالي املحافظة تستهدف القوات 

األمنية واملدنين األبرياء".
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قراءة في قانون مجلس القضاء األعلى 

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

صدر قانون مجلس القضاء األعلى القانون رقم )45( لسنة 2017 ونشر 
في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بعددها املرقم 4432 وذلك بغية 
تنظي��������م طريقة تكوين و قواعد س��������ير العمل في مجلس القضاء االعلى 
بم��������ا يتالءم والتط��������ورات الحاصلة في املجال الدس��������توري و القانوني 
والقضائي في العراق وبغية ممارسته الصالحيات املنصوص عليها 

في الدستور.
وش��������رع ه��������ذا القانون اس��������تنادا ألحكام امل��������واد )90_91 ( من الدس��������تور 
العراق��������ي الناف��������ذ و بموج��������ب القان��������ون الجدي��������د فقد الغى أمر س��������لطة 
االئتالف املؤقتة املنحلة رقم 35 لسنة 2003 والخاص بتشكيل مجلس 
القض��������اء و يتولى مجل��������س القضاء االعلى ادارة الش��������ؤون القضائية و 
يكون رئيس محكمة التمييز االتحادية رئيس��������ا ملجلس القضاء االعلى 
و يك��������ون نواب رئيس محكمة التمييز االتحادية و رئيس االدعاء العام 
و رئيس هيئة اإلشراف القضائي ورؤساء محاكم االستئناف ورؤساء 

مجالس القضاء في اإلقليم أعضاء في مجلس القضاء األعلى.  
وب��������ن القانون الجديد آلية اتخاذ الق��������رارات في مجلس القضاء االعلى 
ويعق��������د اجتم��������اع للمجلس م��������رة واحدة في الش��������هر في االق��������ل و يكون 
املجل��������س منعق��������دا بحضور اغلبي��������ة عدد االعض��������اء و تتخ��������ذ القرارات 
بأغلبية اصوات الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي رشح 
معه رئي��������س املجلس و اوج��������د القانون وظيفة مق��������رر للمجلس يتولى 

تنظيم اجتماعات املجلس و تبليغ القرارات الى الجهات ذات العالقة.
 و ان املجل��������س يتولى ادارة ش��������ؤون القضاة وترش��������يح قضاة املحكمة 
االتحادية العليا ورئيس وقضاة محكمة التمييز االتحادية و ترشيح 
املؤهلن للتعين في القض��������اء ونقل و انتداب و اعادة الخدمة للقضاة 
و ترقيته��������م ومن حيث تكوي��������ن االدارة العامة ملجلس القضاء من دائرة 
ش��������ؤون القضاة وتوحيد الدائرة االدارية م��������ع الدائرة املالية كما اوجد 
دائرة املحققن و املعاونن القضائين كما استحدث دائرة الحراسات 
القضائية كدائرة مس��������تقلة ع��������ن الدائرة االدارية و الن��������ص قانونا على 
معه��������د التطوي��������ر القضائي باعتب��������اره احد تش��������كيالت مجلس القضاء 
االعل��������ى و يتولى مجلس القضاء االعلى عق��������د االتفاقيات القضائية و 

متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل.
 وم��������ن املهام الجديدة ملجلس القضاء االعلى اقتراح مش��������اريع القوانن 
املتعلقة في ش��������ؤون الس��������لطة القضائية االتحادية و لعل في مقدمتها 
قانون الس��������لطة القضائية و التنظيم القضائ��������ي و قانون االدعاء العام 
و قان��������ون هيئ��������ة االش��������راف القضائ��������ي و ان الغاء امر س��������لطة االئتالف 
املؤقت��������ة املنحلة رقم 35 لس��������نة 2003 فان قرارات لجنة ش��������ؤون القضاة 
يت��������م تمييزه��������ا لدى الهيئة املوس��������عة ف��������ي محكمة التميي��������ز االتحادية 
وفق��������ا لقانون التنظي��������م القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 و ذلك باعتبار 
هذا القانون الزال نافذا كما ان ترش��������يح رؤس��������اء محاكم االستئناف و 
نائ��������ب رئيس هيئة االش��������راف القضائ��������ي تتم من قب��������ل مجلس القضاء 
االعلى و التصويت من قبل مجلس النواب و للمجلس ان يخول بعض 
صالحيات��������ه الى رئيس مجلس القضاء االعلى و ان القانون ينظم عمل 
املجلس من الناحية االدارية و نجد من الضروري االس��������راع في تشريع 
قوانن الس��������لطة القضائية و لعل في مقدمتها تشريع قانون للتنظيم 

القضائي بدال من القانون رقم 160 لسنة 1979.

 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
2تقارير ●  2nd Year  Issue (17)  March 2017السنة الثانية/ العدد )17( اذار 2017

بابل/ مروان الفتالوي

هبطت أح��������كام اإلعدام العام املاضي 
إل��������ى حوالي نص��������ف أعداده��������ا عما 
كانت عليه األعوام السابقة في بابل، 
فقد ش��������هد عام 2016 إصدار محكمة 
الجنايات ف��������ي املحافظ��������ة 23 حكمًا 
باإلع��������دام، بينما س��������جل العام الذي 
س��������بقه 55 حكمًا، بحسب إحصائية 

رسمية تحصلت عليها "القضاء".
وم��������ع أن االس��������تقرار األمن��������ي ال��������ذي 
ش��������هدته املحافظ��������ة الع��������ام املاض��������ي 
ه��������ذه  نس��������بة  انخف��������اض  إل��������ى  أدى 
األح��������كام، لكن معظم ه��������ذه القرارات 
طال��������ت مرتكب��������ي جرائ��������م إرهابي��������ة، 
بحسب قضاة متخصصن بالشأن 

الجزائي. 
ورأى رئي��������س الهيئ��������ة الثاني��������ة ف��������ي 
محكم��������ة جناي��������ات باب��������ل القاض��������ي 
الدكت��������ور حبي��������ب ابراهيم أن "ش��������دة 
تلق��������ي بمرور  املفروض��������ة  العقوب��������ة 
الزم��������ن آثارها االجتماعي��������ة، بحيث 
أخ��������ذت الجرائم الت��������ي يعاقب عليها 
باإلعدام باالنحس��������ار، وعند املقارنة 
بن نوعي��������ة الجرائم املرتكبة بالعام 
املاض��������ي مع األع��������وام التي س��������بقته 

سنجد أن هناك فرقا كبيرا".
وفيما قال إن "معظ��������م الجرائم التي 
يحاكم عليها باإلعدام هي اإلرهاب"، 
أش��������ار إلى أن "دعاوى ه��������ذه الجرائم 
كانت ترد إل��������ى جنايات بابل بكثرة 
ش��������مالي  إرهابي��������ة  أوكار  لوج��������ود 
املحافظة تس��������تهدف القوات األمنية 

واملدنين األبرياء".
وأف��������اد القاضي إبراهي��������م في حديث 
إل��������ى "القضاء" ب��������أن "تحرير مناطق 
ش��������مالي بابل س��������اهم ف��������ي الحد من 
هذه الجرائ��������م، ما أدى إلى انخفاض 
أح��������كام اإلع��������دام، وس��������اهم أيضا في 
الحد من الدعاوى اإلرهابية بش��������كل 
ع��������ام، إذ م��������ن الن��������ادر ورود دع��������اوى 
الدعاوى  س��������وى  اإلره��������اب  تخ��������ص 

القديمة التي نعمل عليها اآلن".
وفيما إذا كانت هناك دعاوى مازالت 
عالق��������ة ذكر أن "هناك دع��������اوى قليلة 
أعاقها وج��������ود املتهمن في مناطق 
مختلفة، وتنجز هذه الدعاوى وفق 
إج��������راءات تتبعها املحكم��������ة بعد أن 

تتم إحالة املتهمن إليها".
وأضاف إبراهيم أن "من الجرائم التي 
يعاقب عليه��������ا باإلعدام ه��������ي القتل 
العمد مع سبق اإلصرار إذ غالبا ما 
تتبع هذه الجرائم طرق وحشية في 
ارتكابها وعالجته��������ا املادة 406 من 
قان��������ون العقوبات العراقي"، مش��������يرًا 
إلى أن "أح��������كام اإلعدام ملرتكبي هذه 

الجرائم موجودة لكن ليست بنسبة 
اإلرهاب كمًا".

وال يتوقع رئيس محكمة الجنايات 
"أن تزداد نسبة أحكام اإلعدام خالل 
األعوام املقبلة نظرا للوضع األمني 
الذي ش��������ابه تحسن كبير"، الفتا إلى 
أن "االنخف��������اض ب��������دأ في ع��������ام 2016 
وسيس��������تمر بعد أن وصل��������ت أحكام 
اإلع��������دام إل��������ى ذروتها عام��������ي 2014 

و2015".
من جانب��������ه، قال قاض��������ي الجنايات 
عم��������اد الفتالوي إن "أح��������كام اإلعدام 
العملي��������ات  م��������ع تراج��������ع  تراجع��������ت 
الدول��������ة  ف��������رض  بع��������د  اإلرهابي��������ة 
الت��������ي  املناط��������ق  عل��������ى  س��������يطرتها 
شابتها مشكالت أمنية، إضافة إلى 
حسم الدعاوى العالقة وعدم وجود 

أخرى متراكمة".
وأض��������اف الفت��������الوي ف��������ي تصري��������ح 
إل��������ى "القضاء" أن "ح��������وادث اإلرهاب 
والخطف في طليع��������ة الجرائم التي 
عوقبت باإلعدام بالنس��������بة ملحكمة 
جنايات بابل"، الفتا إلى أن "جريمة 

الخط��������ف احتواها قان��������ون مكافحة 
اإلره��������اب بعد أن كان��������ت تنظر وفق 

قانون العقوبات العراقي النافذ".
وعن نس��������بة جريم��������ة القت��������ل العمد 
ف��������ي املحافظة أوض��������ح الفتالوي أن 
"هذه الحوادث ظلت محدودة نسبًة 
للجرائم األخرى لجهة أن املحافظة 
ومواطنيه��������ا  اجتماعي��������ًا  ملتزم��������ة 
على مس��������توى ثقاف��������ي جيد، إضافة 
إل��������ى خل��������و املدين��������ة م��������ن النزاع��������ات 
العش��������ائرية التي غالب��������ا ما تنتهي 

بالقتل الثأري".
وتت��������راوح أعمار أغل��������ب املحكومن 
باإلع��������دام ل��������دى محكم��������ة الجنايات 
ف��������ي باب��������ل ب��������ن )20 – 40(، ويؤك��������د 
األعم��������ال  "أغل��������ب  أن  الفت��������الوي 
اإلرهابي��������ة تتطل��������ب ق��������وة عضلي��������ة 
وإمكانية جس��������دية للقتال، لذلك أن 
التنظيم��������ات اإلرهابي��������ة تس��������تجلب 
هذه األعمار"، مش��������يرا إلى أن "عقول 
فئ��������ة الش��������باب تكون غي��������ر ناضجة 
وتس��������مح بالتغرير بهم عبر تمرير 

أفكار إرهابية ووعود زائفة".
وح��������ول إذا م��������ا كانت هن��������اك أحكام 
غيابي��������ة أصدرتها املحكم��������ة، يلفت 
قاض��������ي الجناي��������ات إل��������ى وجودها، 
مؤش��������رًا أن "هذه األح��������كام قليلة وال 
تتعّدى أصاب��������ع اليد الواحدة خالل 

العام".
ويأمل الفتالوي أن "تس��������تمر أحكام 
اإلع��������دام بالهب��������وط بع��������د انخفاض 
األعمال اإلرهابية ونس��������بة الجرائم 

األخرى".

احتالت على عشرات الضحايا بلهجة خليجية وعمالت بال قيمة

اإلطاحة بأخطر عصابات النصب
وزعيمها محترف الجريمة منذ سنوات

  

وقال قاضي تحقيق األعظمية زيد حازم 
عثم��������ان إن "بالغات عدة وصلت املحكمة 
ع��������ن عصاب��������ة تم��������ارس احتياله��������ا عب��������ر 
ادعائها بأنها منظمة إنسانية وتحاول 
إلث��������ارة  والفق��������راء  النازح��������ن  مس��������اعدة 

استعطاف ضحاياها وكسب ثقتهم".
وأض��������اف عثمان في حديث إلى "القضاء" 
بأن "طريقة االحتيال تتم عبر اس��������تبدال 
عمالت أجنبية رخيصة أو قديمة باخرى 
عراقي��������ة أو بالدوالر االميرك��������ي"، وأكد أن 
"أفراده��������ا يتكلمون اللهج��������ات الخليجية 

بطالقة".
وتابع أن "من العمالت التي يتم استبدالها 
مع املواطنن العملة البيالروسية والتي 
ال تحمل قيمة مادية عالية في األس��������واق 
العراقي��������ة او األس��������واق األخ��������رى مقارنة 

بالعمالت األخرى".
وأوضح عثمان ان "أغلب املستهدفن من 
عملي��������ات النصب هذه هم كبار الس��������ن إذ 
يخدعونه��������م عبر االدعاء بأنهم منظمات 

إنس��������انية تنوي مس��������اعدتهم، وال توجد 
صيرفة لفك العملة التي يملكونها، وتتم 

بهذا الشكل عملية النصب".
وبن عثم��������ان ان "تلك العمليات غالبا ما 
تكون في أوقات الصباح الباكر، والذي ال 

يوجد فيه صيرفات قد فتحت بعد".
 ونب��������ه إل��������ى أن "العصابة عن��������د تنفيذها 
للعملية تكون منقسمة الى مجموعتن، 
تبدأ بشخص يتكلم مع الضحية، من ثم 
يتبعه اآلخرون كطرف ثالث يتعامل مع 
األم��������وال على أنها فرصة ال يمكن تركها، 
م��������ا يدفع الضحي��������ة الى القبول الس��������ريع 
بتل��������ك الصفق��������ة التي م��������ن خاللها يعطي 
الضحية ما يملك من ذهب وأموال مقابل 

تلك العملة".
وذكر القاضي عثمان أن "رئيس العصابة 
تكلم أمام��������ه بلهجات متنوعة وجميعها 
كانت متقنة بطريقة كاملة، واعترف بأنه 
كان يعيش في دول أخرى ويمارس نفس 

انواع النصب في تلك الدول".

وأكم��������ل أن "العصاب��������ة متكون��������ة م��������ن )6( 
أش��������خاص من ضمنهم ش��������خص يمارس 
دور الضحية الوهمية، فضال عن سائق 
التاكس��������ي، وموزع��������ة مهامه��������م وفق آلية 

مدروسة ومدربن عليها جيدا".
ا م��������ن  وحّم��������ل عثم��������ان املواطن��������ن ج��������زء
املس��������وؤلية، الفتا إلى أن "الطمع والجهل 

يوقعهم ضحية هذه األعمال".
ويذه��������ب عثم��������ان إل��������ى أن "العصابة في 
خططه��������ا تتعام��������ل بجدية م��������ع أي مبلغ 
حت��������ى وان كان قليال على أمل أن يقنعوا 

)البوز( بأموال أكثر".
"الب��������وز" مصطلح يطلقه أف��������راد العصابة 
على الضحية، وتس��������تعمل ه��������ذه الكلمة 
التي تقترب من معنى "مغفل" في سوريا.  
ويروي القاضي ما ورد على لسان رئيس 
العصاب��������ة بأن "امرأة قال��������ت إن في بيتها 
500 ألف وبعد ان أرس��������لوا معها س��������ائق 
األج��������رة )الذي ه��������و من ضم��������ن العصابة 
طبعا( فوجئ الجميع بجلبها 34 مليون 

دينار وتريد أن تصّرفها بالعمالت التي 
يمتلكونه��������ا". من جانب��������ه أكد قاضي أول 
املحكم��������ة مصطف��������ى س��������امي ان "املحكمة 
اس��������تقبلت ما يقارب الخمس��������ن شكوى 

منذ سنتن، متعلقة بعمليات النصب".
وقال س��������امي في حديث إلى "القضاء" ان 
"جمي��������ع التبليغات متش��������ابهة من خالل 
األوصاف املتعلقة بأعداد أفراد العصابة 

وأنواع السيارات".
وأفاد س��������امي بان "تلك العصابة ليس��������ت 
الوحي��������دة وهناك عصاب��������ات في مناطق 
أخرى تس��������تعمل األس��������اليب نفسها دون 

وجود تنسيق بينهم".
وأكمل س��������امي أن "الش��������كاوى التي كانت 
ترد الى محكم��������ة األعظمية مرفقة بورقة 
نقدية، وبعد مخاطبة البنك املركزي تبن 
انها عملة صحيحة لدولة )بيالروسيا( 
وم��������ا زال��������ت تص��������در م��������ن البن��������ك املركزي 
البيالروس��������ي، ولكن مق��������دار صرفها هو 
)ل��������كل 100 روبي��������ة، 3 دناني��������ر عراق��������ي(؛ 

وبذل��������ك ه��������ي ال قيم��������ة له��������ا ف��������ي الدينار 
العراقي وال يوجد اي مصرف في العراق 

يقوم بتصريفها". 
وعن كيفية القاء القبض على املجموعة، 
ذكر قاضي تحقيق االعظمية أن "كاميرا 
مراقبة تعود ملحل تجاري رصدت عالمة 
فارقة موجودة عل��������ى واحدة من عجلتي 
العصابة واالولى نوع )هيونداي- النترا( 
واالخرى )سيابا( وكالهما عجلة اجرة".

واس��������تطرد أن "القوات االمنية لم تستطع 
التحقق من رقم العجلتن لكنها رصدت 
العالم��������ة الفارق��������ة جي��������دًا وه��������ي ص��������ورة 
موضوعة خل��������ف ال� )هيون��������داي- النترا( 
وج��������رى تعميمه��������ا عل��������ى نق��������اط تفتيش 

األعظمية".
وأورد أن "معلومات وصلت بأن العجلتن 
دخلتا األعظمية من جهة س��������احة الدالل 
وأتجه��������ت إل��������ى منطق��������ة صلي��������خ، للقيام 

بعملية تبن الحقًا أنها منيت بالفشل".
وذك��������ر س��������امي أن "العصاب��������ة انس��������حبت 
باتج��������اه الوزيري��������ة وقب��������ل وصولها إلى 
ساحة عنتر تم القبض عليها عند نقطة 
التفتي��������ش قريبة من مص��������رف حكومي"، 
مبينا أن "عمالت أجنبية فضاًل عن مبالغ 

عراقية تم ضبطها بحوزة املتهمن".
العصاب��������ة  "أف��������راد  ان  س��������امي  وأوض��������ح 
املنس��������وبة  العمليات  اعترف��������وا بجمي��������ع 
مس��������جونا  كان  مس��������ؤولها  وان  إليه��������م، 
عام 2001 في الس��������جون العراقية بتهمة 
النصب عل��������ى املواطنن وبع��������د خروجه 
أخذ يم��������ارس املهنة نفس��������ها ف��������ي الدول 

العربية".
وبن ان "العصابة بدأت تمارس عمليات 
النصب في س��������وريا، اذ ان املتهم الرئيس 
ف��������ي العصابة ق��������د تعّرف على ش��������خص 
سوري الجنسية وعّلمه اللهجة السورية، 
وهرب��������ا مع��������ا إل��������ى الالذقي��������ة ليمارس��������ا 
عملي��������ات النصب واالحتي��������ال، وبعد ذلك 
ع��������اد الى العراق وك��������ّون مع مجموعة من 

األشخاص عصابته".
وأكم��������ل س��������امي بالق��������ول "م��������ن مفارقات 
العصاب��������ة أن احد أفرادها قد انتقل اليها 
م��������ن عصابة اخ��������رى كونه نحس��������ا عليها 
فكل عملية يش��������ترك فيها تفش��������ل، وبعد 
انتقاله إل��������ى املجموعة الجديدة قد جرى 
القبض عليهم من خالل اشتراكه في اول 

عملية".

بغداد / عدنان صبيح

اعترفت أخطر عصابات 
النصب واالحتيال بتفاصيل 

مثيرة عن عملياتها التي 
نفذتها في بغداد منذ سنتن، 

ولفت أفرادها إلى أنهم 
يوهمون مواطنن بعمالت 

أوروبية بال قيمة مقابل 
مبالغ عراقية كبيرة بحجة 
أنها ستوزع على النازحن 

والعائالت املتعففة.
ويؤكد زعيم العصابة -وهو 

من ارباب السوابق- أن 
استخدامه اللهجة الخليجية 

بإتقان إليقاعه بالضحايا 
جاء نتيجة مران مستمر بعد 

عمليات ناجحة مماثلة نفذها 
في دمشق قبل اندالع األحداث 

السورية وعودته إلى العراق.

اجلنايات تؤكد أن معظم القرارات طالت فئة الشباب

بغداد/ سحر حسين 

أك��������دت محاكم أحوال ش��������خصية أحقية 
الزوجة املطلقة طالقا تعسفيا املطالبة 
كان  إذا  بالذه��������ب  مقوم��������ا  بمهره��������ا 
عق��������د ال��������زواج قديما وامله��������ر املثبت فيه 
قلي��������ل القيم��������ة، لكنها أش��������ارت إلى عدم 
استحقاق املرأة ذلك في حاالت التفريق 
محكم��������ة  اتج��������اه  بحس��������ب  القضائ��������ي، 

التمييز االتحادية.
وقال القاض��������ي االول ملحكم��������ة األح�وال 
الش��������خصية في الكرخ سعد عبد الكريم 
في حدي��������ث إلى "القض��������اء" إن "املهر هو 
م���ن الحقوق املالية للزوجة على زوجها 
العق��������د  حص��������ول  بمج��������رد  فتس��������تحقه 

الصحيح".
ويقس��������م القاضي عبد الكري��������م املهر الى 
نوع��������ن "منه املس��������ّمى وه��������و الذي تمت 
تسميته وقت العقد باتفاق، ومهر املثل 

وهو الذي لم يسم وقت العقد".
وب��������ّن أن "الزوجة تس��������تحق مه��������ر املثل 
إذا ل��������م يس��������ّم في عقد الزواج حس��������ب ما 
أكدته احكام الفق��������رة )1( من املادة )19( 
م�����������ن قان��������ون األحوال الش��������خصية التي 
اش��������ار نصها إل��������ى اس��������تحقاق )الزوجة 
املهر املسمى بالعقد فان لم يسم أو نفي 

أصال فلها مهر املثل(".
ويكون احتس��������اب مهر املثل على أساس 

القي��������اس على "مه��������ر ام��������رأة تماثلها او 
توازيه��������ا من قوم أبيه��������ا كأختها أو من 
بنات عمها أو من أس��������رة تقابل أسرتها 
س��������نا وجماال وماال" كم��������ا يفيد قاضي 

األحوال الشخصية.
"املحكم��������ة  أن  الكري��������م   واوض��������ح عب��������د 
تس��������تقبل دع�اوى امل��������رأة املطلقة طالقا 
تعس��������فيا للمطالب��������ة بمهره��������ا مقوم��������ا 
بالذهب بعد التأكد من حصول الطالق"، 
مبين��������ا أن "القضاء يلجأ الى احتس��������اب 
امله��������ر املؤجل على أس��������اس قيمته وفقا 
لقيمة الذه��������ب في وقت العق��������د وقيمته 
ف��������ي وقت إقامة الدعوى وذلك اس��������تنادا 

للقرار املرقم 127 لسنة 1999". 
 وأض��������اف أن "ه��������ذا القان��������ون ه��������و م��������ن 
القوان��������ن الت��������ي صدرت نتيج��������ة وجود 
مهور قليلة للكثي��������ر من الزوجات وهو 

حماية للمرأة".
 وعل��������ى الرغ��������م م��������ن وج��������ود العديد من 
به��������ذا  املحكم��������ة  ال��������ى  ت��������رد  الدع��������اوى 
الخص��������وص، لك��������ن عب��������د الكري��������م يؤكد 
"جهل الكثي��������ر من النس��������اء بوجود هذا 

الحق لهن".
 وع��������ول على "منظم��������ات املجتمع املدني 
والجه��������ات اإلعالمية بتكثيف جهودهم 
لنش��������ر الثقاف��������ة القانونية لدى النس��������اء 
بحقوقه��������ن  دراي��������ة  عل��������ى  ليصبح��������ن 
ف��������ي القوان��������ن العراقي��������ة وتطبيقاته��������ا 
ولتمكينه��������ن م��������ن الوص��������ول ال��������ى تل��������ك 

الحقوق القانونية". 
  وأوض��������ح عب��������د الكري��������م أن "هن��������اك من 
األزواج م��������ن يس��������تهن بامله��������ور القليلة 

زوجت��������ه  جه��������ل  مس��������تغال  لزوجاته��������م 
فيقوم بتطليقها، وهو جاهل بالقانون 

أيضا".
 وعن آلية احتساب املهر مقومًا بالذهب 
يب��������ن عب��������د الكري��������م قائ��������اًل إن "املحكمة 
تس��������ير باإلجراءات من خ��������الل مفاتحه 
البن��������ك املركزي او غرف��������ة التجارة لبيان 
سعر غرام الذهب بتاريخ العقد وتاريخ 

إيقاع الطالق". 
 ويتابع عبد الكريم "من ثم تقوم املحكمة 
بإحال��������ة الدع��������وى ال��������ى خبي��������ر قضائي 
لحس��������اب ما تس��������تحقه املرأة املطلقة من 

مهرها املؤجل مقوما بالذهب".
 م��������ن جانبه اكد القاض��������ي االول ملحكمة 
مدين��������ة الص��������در أمير زي��������ن العابدين ان 
"محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة قد الزمت 
في اح��������د قراراتها بع��������دم أحقية املطلقة 
باملهر مقومًا بالذهب في حالة التفريق 

القضائي". 
والتفري��������ق القضائي ه��������ي الحالة التي 
تطل��������ب الزوجة فيها الطالق من زوجها 
عبر املحكمة مس��������تندة إلى توفر ظروف 
واشتراطات معينة تمنحها هذا الحق.

 ويضي��������ف أمي��������ر زي��������ن العابدين خالل 
تصري��������ح إلى "القض��������اء" أن "ق��������رارا آخر 
ملحكم��������ة التمييز نقض إح��������دى دعاوى 
االحوال الش��������خصية لع��������دم تقويم املهر 
بالذه��������ب وذلك لع��������دم مطالب��������ة الزوجة 
ب��������ه ألنها وج��������دت ان امله��������ر املؤجل كان 
قد س��������جل قب��������ل أكثر من 15 عش��������ر عاما 
وهو ال يتناسب مع الوضع االقتصادي 

لتاريخ الطالق وبالتالي يجب رفعه".

دعوات للمجتمع املدين واإلعالم لتعريف املرأة بحقيقة "مؤخرها"

العراق يمنح المطلقة "تعسفيا" مهرها 
مقوما بالذهب من تاريخ االنفصال

بابل: تحرير شمال المحافظة يهبط 
بأحكام اإلعدام إلى النصف 

■ القاضي عماد الفتالوي■ القاضي حبيب إبراهيم

■ ساحة عنتر في األعظمية أحد األماكن التي انتشر فيها محتالو العصابة



ميسان: قلة دعاوى المواد الشخصية للمكونات غير االسالمية

امل��واد الشخصية  أف��اد تنظر محاكم 
ف���ي ال����ع����راق ال����دع����اوى ال���ت���ي تخص 
املكونات الدينية غير املسلمة، ويؤكد 
دعاواهم  أن  امل���ح���اك���م  ه�����ذه  ق���ض���اة 
التي تخص  ال��دع��اوى  قليلة السيما 

الطالق.
وقال رئيس محكمة استئناف ميسان 
"الطالق  إن  ح���ي���در  م��ح��م��د  ال��ق��اض��ي 
تكثر  التي  االجتماعية  الظواهر  من 
الشرق  وب��ل��دان  العربية  ال��ب��ل��دان  ف��ي 
األوس���ط أو ت��ح��دي��دا ف��ي املجتمعات 
الطالق  "ح���االت  ان  م��ؤك��دا  الشرقية"، 
على  اإلسالمي  املجتمع  تزيد ضمن 
الدينية  امل��ك��ون��ات  مجتمعات  عكس 

األخرى".
وأض���اف ح��ي��در مل��راس��ل "ال��ق��ض��اء" إن 
ح����االت ال��ط��الق ب��ن أف����راد الطوائف 
ل��غ��ي��ر املسلمن  وامل���ك���ون���ات األخ�����رى 
النسبة  بتلك  لكنها ليست  موجودة 
املواد  ب��أن "محكمة  ال��ك��ب��ي��رة". وأف���اد 
إلى  التابعة  املحاكم  ف��ي  الشخصية 
رئ���اس���ة م��ح��ك��م��ة االس���ت���ئ���ن���اف تنظر 
املكونات  تلك  التي تخص  ال��دع��اوى 
املندائين  الصابئة  طائفة  وخ��اص��ة 
بحكم تواجد تلك الطائفة في املنطقة 
وتحديدا  ال�����ع�����راق  م����ن  ال���ج���ن���وب���ي���ة 

محافظة ميسان". 
وف���ي ح���ال ورود م��ث��ل ه��ك��ذا دعاوى 
يجيب حيدر بأن "الدعوى تحال إلى 
محكمة امل��واد الشخصية التي تقوم 
بدورها بتبليغ أطراف الدعوى فإذا 

كانت هناك محكمة مختصة شرعية 
ت��ت��م إحالتهم  ال��ط��ائ��ف��ة  إل����ى  ت��اب��ع��ة 
إليها لبيان ال��رأي الشرعي بالنسبة 

إليهم".
 ويتابع "أما إذا لم تتوفر معلومات 
فأن  ال����ط����ائ����ف����ة  ل�������دى  ت���ع���ل���ي���م���ات  أو 
امل��ح��ك��م��ة ت��ت��رك ال��خ��ي��ار إل����ى أطراف 
الدعوى الختيار الطريق الذي به يتم 
تصديق ح��ال��ة ال��ط��الق وف��ق��ا إلحكام 

الشريعة اإلسالمية".
لكن رئيس االستئناف يستدرك قائال 
إن "ن��س��ب��ة ال���ط���الق ب��ش��ك��ل ع����ام لدى 
أب��ن��اء ال��ط��وائ��ف غ��ي��ر امل��س��ل��م��ة قليلة 
ج����دا وب��ن��س��ب ض��ئ��ي��ل��ة إم����ا لطبيعة 
الحكم الشرعي لهم أو لقلة الخالفات 

الزوجية قياسا إلى أعداد األفراد".
العبيدي  س���م���ي���ر  ق������ال  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
العمارة  ب����داءة  محكمة  أول  ق��اض��ي 

واملواد الشخصية إن "محكمة املواد 
الى  التابعة  العمارة  في  الشخصية 
رئ���اس���ة م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف ميسان 
أن سجلت  ي��ح��ص��ل  ل����م  االت����ح����ادي����ة 
املكونات  ط�������الق  ب���ن���س���ب  ارت�����ف�����اع�����ًا 
ال��دي��ن��ي��ة غ��ي��ر االس���الم���ي���ة ف���ي عموم 

املحافظة".
تصريح  ف������ي  ال����ع����ب����ي����دي  وأض�����������اف 
إل���ى "ال��ق��ض��اء" أن "م��ح��اف��ظ��ة ميسان 
الدينية  املكونات  ع��ددا من  تحتضن 
املتمثلة بالطائفة املسيحية وطائفة 

الصابئة املندائين".
قبل  املقامة من  الدعاوى  بخصوص 
الطائفتن يقول "ال توجد دعاوى من 
إم��ام محكمة  الطائفة املسيحية  قبل 
امل��واد الشخصية خ��الل العام  2016 
واألعوام السابقة". أما بشأن الطائفة 
املندائية يذكر العبيدي أن "الدعاوى 

املقامة من قبل أصحاب تلك الطائفة 
متمثلة  ج������دا  ق���ل���ي���ل���ة  دع���������اوى  ه�����ي 
بالتفريق  ي���س���م���ى  م������ا  ب���ت���ص���دي���ق 
ال��ج��س��م��ان��ي ال������ذي ي���ص���در م����ن قبل 

مجلس شؤون الطائفة املندائية".
وأك��د أن "ث��الث دع���اوى أقيمت خالل 
ال���ع���ام ال���ع���ام امل���اض���ي م��ن��ه��ا دعاوى 
ت�����ص�����دي�����ق ال�����ت�����ف�����ري�����ق وال�����دع�����وي�����ن 

االخرين تتعلقان بنفقة األطفال".
وب��ش��أن اإلج������راءات امل��ت��ب��ع��ة م��ن قبل 
محكمة املواد الشخصية في العمارة 
ب���خ���ص���وص دع��������اوى ال���ت���ف���ري���ق قال 
العبيدي إن "اإلج��راءات تبدأ بإحالة 
طرفي النزاع إلى البحث االجتماعي 
بغية تقريب وجهات النظر وإصالح 
ذات البن بن الزوجن املتخاصمن". 
البحث  ت���ق���ري���ر  ورود  "ب���ع���د  وأك����م����ل 
بتسجيل  املحكمة  تقوم  االجتماعي 

الخاص  السجل  ف��ي  لديها  ال��دع��وى 
إن  الشخصية حيث  امل���واد  بمحكمة 
الدعوى ال تعتبر قائمة إال من تاريخ 
دفع الرسم عنها وهذا ما نص عليه 

قانون املرافعات املدنية".
"املرافعة تجري  ب��أن  العبيدي  وأف��اد 
ب��ح��ض��ور ال��ط��رف��ن امل��ت��خ��اص��م��ن أو 
على  املحكمة  وت��ط��ل��ع  عنهما  وك���الء 
وتستمع  االجتماعي  البحث  تقرير 
إلى أقوال الطرفن بعد اطالعها على 
ال����زواج وت��ق��ري��ر مجلس شؤون  عقد 
خمسة  م��ن  امل��وق��ع  املندائية  الطائفة 
أعضاء الذين يؤيدون وقوع التفريق 

الجسماني أمامهم".
املحكمة  ت���س���ت���ط���ع  ل�����م  "إذا  وت�����اب�����ع 
ال��ت��ق��ري��ب ب���ن وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر بغية 
قرارها  ت���ص���در  ال���ب���ن  ذات  إص������الح 
ال��ت��ف��ري��ق الواقع  امل��ت��ض��م��ن ت��ص��دي��ق 
أمام مجلس شؤون الطائفة واعتبار 
الطرفن  ب�����ن  ال����ح����اص����ل  ال���ت���ف���ري���ق 
بحيث  صغرى  بينونة  بائنا  طالقا 
زوجته  م��راج��ع��ة  ال����زوج  يستطيع  ال 
وعلى  ج����دي����دي����ن  وم����ه����ر  ب���ع���ق���د  إال 
العدة  ت����ل����زم  أن  امل���ط���ل���ق���ة  ال������زوج������ة 
الشرعية  األحكام  إن  حيث  الشرعية 
الخاصة باملسلمن تنطبق على تلك 

الطوائف".
"الطائفتن  أن  إل��ى  العبيدي  ويشير 
امل��ت��واج��دة في  وامل��ن��دائ��ي��ة  املسيحية 
ال���ط���وائ���ف مشاكل  ال����ع����راق م����ن اق�����ل 
توجد خالفات  عائلية وزوج��ي��ة وال 
الخاصة  ال�����دع�����اوى  إق����ام����ة  ت��ت��ط��ل��ب 
املتمثلة  ال���ش���خ���ص���ي���ة  ب��������األح��������وال 
ب��دع��اوى ت��ص��دي��ق ال��ت��ف��ري��ق والنفقة 
ب���أن���واع���ه���ا ون��ف��ق��ة األط����ف����ال واآلث�����ار 

الزوجية واملهر".

اغلبها "التفريق اجلسماين" اخلاص بالطائفة املندائية

أخالقيات العدالة وفلسفة 
التسامح

قضية
للمناقشة

التس��������امح منه��������ج متكامل للحي��������اة يجب أن يس��������ود تعامالت 
البش��������ر كافة حكاما ومحكومن، فالتسامح والحالة هذه ليس 
مجرد وسيلة للحد من العقاب، أو النقضاء الدعاوى الجزائية 
أو املدني��������ة. وقد أكد الله تعالى على التس��������امح بوصفه منهجا 
للحي��������اة منذ أن خل��������ق الل��������ه األرض ومن عليه��������ا، وحتى تقوم 

الساعة. 
وإذا كان التس��������امح منهجا للحياة ال تس��������تقيم إال به، فإن لهذا 
املنهج غاية أرادها الله تعالى لعباده. فالتسامح ليس مقصودا 
لذاته فحسب، بل له غاية سامية تتمثل في استقرار املجتمعات 
الت��������ي يس��������ود فيه��������ا كمنه��������ج حي��������اة متكام��������ل ف��������ي املعامالت، 
والتشريعات، والتطبيقات القضائية، وفي أمنها، وازدهارها، 
وتقدمها. فإذا سادت ظاهرة العفو والتصالح في املجتمع أدى 
ذلك إلى اس��������تقراره، فمثل هذا املجتمع يتقدم، وينمو، ويزدهر 
س��������واء في عالقة أفراده فيما بينهم حكاما ومحكومن، أو في 

عالقتهم بباقي املجتمعات التي تتعامل معهم.
والتس��������امح لي��������س مصدره الضع��������ف، بل ال يك��������ون اال من قوي 
وصاحب قرار، فالضعف بكل صوره ال يصلح سندا، أو مصدرا 
للتس��������امح، ومن ثم البد أن يتسم التس��������امح بالقوة، سواء كان 
قد ص��������در من فرد بمواجه��������ة فرد آخر، أو حاكم��������ا في مواجهة 
املحكومن، أو مش��������رعا في مواجهة املخاطبن بالتش��������ريع، او 

دولة في مواجهة دولة أخرى.
فقوله س��������بحانه وتعالى في اآليتن 34-35 من س��������ورة فصلت 
))وال تس��������توي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه كأنه ولي حميم. وما يلقاها اال الذين صبروا 
وما يلقاها اال ذو حظ عظيم(( يمثل تجسيدا لوجوب التسامح 
)كمنهج حياة( وتجسيدا للغاية من أن يسود كمنهج في حياة 
الن��������اس. حيث ان التس��������امح يحول العداوة ال��������ى مودة ومحبة، 
وسوف يؤدي ذلك الى ان يسود االستقرار والسالم في املجتمع. 
ومتى كان كذلك سادت التنمية بكل صورها وأشكالها، وأزدهر 
املجتم��������ع. وأصب��������ح من املمك��������ن ان يتمت��������ع االنس��������ان بحرياته 
وحقوقه، ألن الحقوق والحريات ال يمكن أن يتمتع بها اإلنسان 
اال في ظل األمن واالستقرار، فالفوضى والعداوات ال تصلح أن 

تكون أرضا لكي يتمتع فيها الناس بحقوقهم وحرياتهم. 
وقد يتس��������اءل متس��������ائل: أليس هناك من تع��������ارض بن الدعوة 
للتس��������امح، وبن إيقاع العقاب لتحقيق الردع بنوعيه الخاص 
والع��������ام؟ الجواب ال تعارض مطلقا بن منهج التس��������امح وبن 
ال��������ردع بنوعيه الخاص والعام، فمن يلقى تس��������امحا من غيره، 
سوف يجد نفس��������ه متسامحا مع من يعتدي عليه كما تسامح 
غيره معه، وهكذا س��������وف يكون حال العالقة بن أفراد املجتمع 
فيم��������ا بينهم، فيس��������ود التس��������امح كظاهرة راس��������خة في عقيدة 
أفراد املجتمع بكامل طوائفهم. فمن حيث الردع كان التسامح، 
ومن حيث التس��������امح كان األمن واالس��������تقرار، ومن حيث األمن 

واالستقرار كان التقدم والنمو واالزدهار للمجتمع وأفراده. 
وقد اشارت الجمعية العامة لالمم املتحدة الى أهمية التسامح 
في حي��������اة املجتمعات ف��������ي قرارها املتخذ في ال��������دورة الحادية 
والخمس��������ن املنعق��������دة ع��������ام 1997 عن��������د متابعتها س��������نة األمم 
املتحدة للتسامح بقولها : ))... وإذ تؤكد من جديد ان التسامح 

هو األساس السليم ألي مجتمع متحضر وللسالم...((. 

كم��������ا روى قضاة املحكم��������ة واقعة حصلت 
مؤخرًا في بغداد اش��������ترك فيها سائقان ال 
يعلمان بأن الس��������يارة ملغمة، اضافة إلى 
صاح��������ب معرض للس��������يارات ف��������ي جنوب 
العاصمة، مؤكدين أن الجهد االستخباري 
أدى ال��������ى ضبطه��������ا قب��������ل وصوله��������ا إل��������ى 
انتحاري كان بانتظارها لكنه فجر نفسه 
عند وصول قوة من الجيش بالقرب منه.

وق��������ال قاض ف��������ي املحكمة ف��������ي حديث إلى 
أدى  التحقيق��������ي  "العم��������ل  إن  "القض��������اء"، 
للتوصل إلى نحو خمس س��������يارات خالل 
االش��������هر الثالثة املاضية مصدرها تنظيم 
داعش اإلرهابي وهي بحوزة أشخاص ال 

يعلمون بعائديتها".
وتاب��������ع أن "ذلك يعكس خطورة أس��������اليب 
التنظي��������م الت��������ي ينبغ��������ي االلتف��������ات إليها 
الس��������يما م��������ن املواطن��������ن للحيلول��������ة دون 
الوق��������وع ضحية اقتياد عج��������الت مفخخة 

بدون علمهم".

أسلوب جديد
وأض��������اف أن "داع��������ش لج��������أ مؤخ��������رًا إل��������ى 
املهمل��������ن  املواطن��������ن  بع��������ض  اس��������تغالل 
الذي��������ن تربطهم بعناص��������ره عالقة صداقة 
ويجعلهم يق��������ودون عجالت أمام مفخخة 
للتمويه عليها أو فيها قطوعات تستخدم 

في نقل االس��������لحة"، وأرج��������ع ذلك إلى "عدم 
ثق��������ة التنظي��������م بناقليه الذين ت��������م القبض 

على العديد منهم خالل املدة املاضية".
وأش��������ار قاض��������ي املحكمة املركزي��������ة إلى أن 
"الوقائ��������ع توض��������ح أن عناص��������ر التنظي��������م 
في مناط��������ق االنبار غير املس��������يطر عليها 
ينقلون عجالت إلى اصدقائهم الساكنن 
في االحي��������اء املحررة بذريع��������ة أنها تعود 
ألقاربه��������م ف��������ي ح��������ن أنها تس��������لم آلخرين 
لغرض تفجيرها"، الفتًا إلى "ضبط عجلة 
مؤخ��������رًا ف��������ي املحافظة م��������ن قب��������ل القوات 

االمنية".

1000 دوالر ثمن السيارة
واس��������تطرد أن "الجه��������ات التحقيقي��������ة في 
بع��������ض االحيان عل��������ى معرفة ب��������أن حائز 
العجل��������ة ال يعل��������م بأنه��������ا مفخخ��������ة وان��������ه 
حس��������ن النّية"، منوها إلى أن "التنظيم بدأ 
يجهز مفخخات��������ه باالعتماد على عجالت 
النازحن الفارين من التنظيم حيث يقوم 
بشرائها بأثمان رخيصة تصل إلى 1000 

دوالر فقط".
ومضى إلى أن "معلومات شراء العجالت 
من النازحن ت��������م التوصل اليها من خالل 
متهم��������ن تم القبض عليهم كانوا يعملون 

ضمن القواطع االدارية لتنظيم داعش".

االتصال بنازحين
م��������ن جانبه، ذك��������ر قاض اخر ف��������ي املحكمة 
إلى "القض��������اء"، أن "التنظيم يلجأ إلدخال 
عج��������الت املفخخة إل��������ى بغداد م��������ن خالل 
اتص��������ال عناصره غير املعروفن بنازحن 
إلى العاصمة يس��������تغلون وضعهم املادي 
املتردي ويطلبون منهم نقل عجلة أما عن 
طري��������ق منفذ بزيبز أو بإدخالها من خالل 

محافظات الفرات االوسط".
واضاف أن "النازح يبدي استعداده لنقل 
العجل��������ة كونه بأم��������س الحاجة إلى فرصة 
عمل، واألجر ال يتج��������اوز 100 دوالر وهو 
ال يدري أنها مفخخة وأنه سيمنحها إلى 

تنظيم داعش اإلرهابي".
وزاد قاض��������ي املحكم��������ة املركزية أن "دخول 
العجل��������ة إلى بغ��������داد يك��������ون بمكاتبة بيع 
خارجي��������ة، رغم أنه��������ا غير كافي��������ة للمرور 
من نقاط التفتي��������ش لكن اإلهمال وضعف 

بعض اإلجراءات سهل عملية مرورها".

شاحنة ملغمة
ولف��������ت إل��������ى أن "إح��������دى الح��������االت التي تم 
التوص��������ل اليه��������ا مؤخرًا ه��������ي عجلة حمل 

)شاحنة( نقلها متهم وهو ال يعرف بأنها 
ملغمة ووضعها في معرض جنوب بغداد 

على امل تسليهما إلى شخص آخر".
وافاد بأن "املتهم ذكر في اقواله بأنه تلقى 
اتصااًل هاتفيًا م��������ن صديق له في األنبار، 
وابلغه بأن علي��������ه اقتياد عجلة تعود إلى 
أقربائ��������ه من منطق��������ة اللطيفية إلى الدورة 

ومن ثم تسليهما إلى شخص آخر".
وأوض��������ح أن "اف��������ادات املتهم ج��������اءت بأنه 
اس��������تخدم مكاتب��������ة خارجي��������ة ليتمكن من 
خاللها عب��������ور نقاط التفتي��������ش على أنها 

تعود له".
وأك��������د القاض��������ي أن "صاح��������ب املعرض هو 
االخر تبن أنه ال يعرف بتفخيخ الشاحنة 
وأن��������ه ركنه��������ا في مرآب��������ه كعمل انس��������اني، 
كونها وبحسب ما يعتقد تعود إلى نازح 
يريد ايصالها إليه، وأن س��������ائقا اخر القي 
القب��������ض علي��������ه ايض��������ًا الذي ج��������اء بها من 
منطق��������ة النخي��������ب عبر منطق��������ة الحيدرية 

املحاذية ملحافظة النجف إلى اللطيفية".

نقل عجالت
وأورد أن "هذا الس��������ائق ذك��������ر في اقواله 
بأن��������ه نقل العجل��������ة القادمة م��������ن منطقة 
غير محررة ف��������ي االنبار كجزء من مهنة 
يزاولها منذ م��������دة لقاء مبلغ مالي، وأنه 
قام بنقل عج��������الت اخرى في وقت الحق 
كونه��������ا وحس��������ب م��������ا يظ��������ن تع��������ود إلى 
نازح��������ن يري��������دون ايصاله��������ا إليهم في 

العاصمة".
ولفت القاضي إلى أن "السائقن وصاحب 
املعرض لم يعرفا بأن الشاحنة مفخخة 
ك��������ون التلغي��������م حصل بش��������كل محترف"، 
منوه��������ًا إل��������ى أن "التنظيم وض��������ع املواد 
املتفج��������رة في فتح��������ات ال يمكن التوصل 

اليها بن محيط قالب الشاحنة".
ومض��������ى إل��������ى أن "املته��������م االخي��������ر الذي 
أوص��������ل العجلة إل��������ى املرآب ف��������ي الدورة 
كّلف بتس��������ليهما إلى شخص حاصرته 
قوة م��������ن الجيش في منطقة حي االعالم 
)تقاطع الدرويش( لكنه فّجر نفسه قبل 
لحظات من القبض عليه بواسطة حزام 

ناسف كان يرتديه".
واف��������اد القاض��������ي ب��������ان "املحكم��������ة تتخذ 
حائ��������ز  بح��������ق  القانوني��������ة  االج��������راءات 
الس��������يارة ع��������ن جريمة حيازة االس��������لحة 

التي تستخدم ألغراض ارهابية".
ودعا "املواطنن إلى االبتعاد عن ش��������راء 
العج��������الت ذات االثم��������ان الرخيص��������ة فقد 
تكون مستخدمة دون علمه في عمليات 
ارهابي��������ة"، وح��������ذر من "قي��������ادة اي عجلة 
تعود للغير وإبقائها أمانة أو نقلها إلى 

شخص اخر".

أكدت اكتشاف بعض احلاالت.. وحذرت من اقتياد سيارات الغري

الجنائية المركزية: "داعش" يستغل أوضاع 
النازحين بنقل مفخخات دون علمهم

بغداد/ دعاء ازاد

كشفت املحكمة الجنائية املركزية في بغداد، عن استغالل تنظيم 
داعش اإلرهابي ألوضاع النازحن املالية، مؤكدة أنه يقوم 

بتكليف عناصره غير املعروفن ممن تربطهم عالقة صداقة 
بنازحن بنقل عجالت مفخخة بواسطتهم دون علمهم، محذرة 

من ظاهرة إبقاء سيارات الغير أمانة أو اقتيادها ألي سبب. 

■ خبراء عسكريون يحاولون تفكيك سيارة مفخخة

■ ميسان املوطن األول للصابئة وحاالت طالق قليلة لدى الطائفة
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بغداد/ ايناس العبيدي

منح املش��������ّرع العراقي لقضاة البداءة االوائل 
ف��������ي املحاكم صالحي��������ة ممارس��������ة دور منفذ 
العدل في دعوى ازالة الش��������يوع عن العقارات 
والعج��������الت بموجب املزايدة العلنية، ويؤكد 
قضاة أن تقدير الس��������عر الذي تبدأ به املزايدة 
يخضع إلى تقارير الخبراء، الفتن في الوقت 
ذاته إلى أن نقل امللكية من دائرتي التسجيل 
العق��������اري أو املرور العامة يحصل بعد كتاب 

اتها. من املحكمة يؤكد اكتمال اجراء
وق��������ال قاضي الب��������داءة اس��������تبرق حمادي في 
حديث م��������ع "القض��������اء"، إن "املش��������رع العراقي 
يعطي لقاضي الب��������داءة االول صالحيةملنفذ 
الع��������دل ف��������ي تنفي��������ذ ازال��������ة ش��������يوع العقارات 

والعجالت من خالل املزايدة العلنية".
وتابع حمادي أن "صدور قرار قضائي بازالة 
الش��������يوع يفتح املجال أمام اجراءات املزايدة 
الت��������ي تبدأ بنش��������ر اعالن ف��������ي الصحف وفي 
موقع املحكمة ومكان العقار أو الذي تتواجد 

فيه العجلة بالدعوة إلى مزاد علني".
وأش��������ار إلى أن "استقبال العطاءات يستمر ل� 
30 يومًا من تاريخ النش��������ر بالنس��������بة للعقار 
و 15 يومًا بالنس��������بة للعج��������الت ومن بعدها 
تب��������دأ املزايدة"، وافاد بأن "القاضي وقبل ذلك 
ينتق��������ل إلى مكان املبيع عق��������ارًا كان أو عجلة 

برفقة خبراء مختصن لتقييم سعره".
وأوضح أن "املزايدة تنطلق بعد انتهاء املدة 
 املج��������ددة، وعند الس��������اعة 12 ظه��������رًا، وبقيمة

 80 % من الس��������عر املحدد للعقارات بموجب 
تقرير الخبراء، بالنسبة للعجالت فأن القيمة 

تكون ب� 70 %".
واستطرد أن "القاضي يقوم باالستماع إلى 
املش��������اركن في امل��������زاد الذين يق��������دم كل منهم 
صكوكًا مصدقة من مصرف الرافدين بقيمة 
%10 من س��������عر العق��������ار أو العجلة بوصفها 

تأمين��������ات". ويسترس��������ل أن "عملي��������ة املزايدة 
تس��������تمر حتى يقدم احد املش��������اركن مبلغًا ال 
يس��������تطيع االخرون االضاف��������ة عليه وحينها 
تعط��������ي املحكمة مهلة 5 دقائ��������ق ومن بعدها 

تعلن رسوها عليه".
م��������ن جانبه ذكر القاضي صب��������اح عدنان إلى 
"القضاء" أن "املشرع يعطي مهلة 3 ايام لكسر 
ق��������رار املزاي��������دة، وهي أن يتقدم مش��������تر جديد 
بمبل��������غ يفوق على م��������ا وصل اليه املش��������تري 

باالول بنسبة 5 %".
واف��������اد ب��������أن "املحكمة وفي حال كس��������ر القرار 
تق��������وم بالدعوة م��������ن خالل الصح��������ف ملزايدة 
جدي��������دة يش��������ترك فيه��������ا الجميع بم��������ن فيهم 
املتقدم الالحق للش��������راء، واملش��������تري االصلي 

وباالجراءات نفسها".
بعد رس��������و املزايدة ومرور مدة كس��������ر القرار، 
يؤك��������د عدنان "تع��������اد مبال��������غ التأمينات إلى 
الخاس��������رين، وعلى من رست عليه املزايدة أن 

يستكمل باقي املبلغ خالل 12 يومًا".
وفي ح��������ال نكول املش��������تري، يوض��������ح عدنان 
أن "العق��������ار أو العجلة يعرض على الخاس��������ر 
ال��������ذي قدم اكثر العطاءات في املزايدة، وأن لم 
يقبلها، وتعاد اج��������راءات املزايدة مرة اخرى 
عل��������ى أن يتحمل الناكل م��������ن مبلغ التأمينات 
نسبة فرق السعر الذي قد يحصل بن عملية 

البيع االولى والثانية".
وذكر أن "دفع من رس��������ت عليه املزايدة املبلغ 
خ��������الل امل��������دة املح��������ددة ي��������ؤدي إل��������ى مفاتحة 
املحكم��������ة لس��������بع دوائ��������ر متخصص��������ة ألجل 
اس��������تكمال البيع، وأن الرسوم التي تدفع عن 

تلك االجراءات يجري اقتطاعها من الثمن".
واورد أن "بع��������ض دف��������ع املبلغ كاماًل، ترس��������ل 
املحكمة كتابًا إلى دائرة التس��������جيل العقاري 
بالنس��������بة للعقار، أو لدائرة املرور بالنس��������بة 
إل��������ى  امللكي��������ة  تحوي��������ل  لغ��������رض  للعج��������الت 

املشتري".

البداءة: نمارس دور منفذ العدل 
بازالة شيوع العقارات والعجالت

ميسان/ أحمد محمد
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حوار خاص

أجرى الحوار/ مروان الفتالوي 

وقال القاضي عبد الحمزة في حوار موسع مع 
"القضاء" أن املحافظة ال تتمتع بكثافة سكانية 
عالية لكنها قد تتجاوز كل املحافظات أوقات 
الزي��������ارات املليوني��������ة، بحيث تس��������تقبل خالل 
أوق��������ات من العام أو أيام من األس��������بوع جموع 
بشرية هائلة تتطلب اس��������تنفار جهود كبيرة 

من قوات األمن ورجال القضاء.
وتتفاق��������م أثن��������اء مدد الزي��������ارات واملناس��������بات 
الديني��������ة الت��������ي يت��������م إحياؤها ف��������ي املحافظة 
الده��������س  امل��������رور الس��������يما ح��������وادث  دع��������اوى 
وتصادم الس��������يارات وكذلك حوادث السرقة أو 

ما يطلق عليها شعبيا "النشل".
أما جرائم القتل فقليلة، لكن املالحظ أن جرائم 
القليلة هذا غالبا ما تك��������ون داخل العائلة أما 
ألسباب أخالقية أو غيرها وهذه الحالة امللفتة 

مرصودة، كما يقول رئيس االستئناف.
وعن دعاوى الفساد قال عبد الحمزة "سجلنا 
الكثير، وممن أدينوا مدير التسجيل العقاري 
اذ ص��������درت بحقه عقوبة وهو اآلن يقضي مدة 

محكوميته في سجون اإلصالح".
لك��������ن أكث��������ر ما يلف��������ت القاض��������ي عب��������د الحمزة 
ف��������ي كربالء ه��������ي ظاه��������رة تجري��������ف االراضي 
والبس��������اتن وتحويلها إلى عقارات س��������كنية، 
ويقول إن "األهالي اخذوا يراجعون ليحصلوا 
على إقرارات رس��������مية فيثقلون كاهل محكمة 
البداءة بدعاوى كثيرة جراء تفتيت مساحات 

زراعية لقطع صغيرة".

تفاصيل أكثر عن الوضع القضائي في كربالء 
عبر الحوار التالي:

* مبا اأن الأمن اأ�صبح الهاج�س الأول 
والأخري للمواطن خالل هذه الأعوام، 

كيف ت�صف لنا الو�صع الأمني ملحافظة 
كربالء، وما هي ن�صبة اجلرائم قيا�صًا 

بالأعوام ال�صابقة؟
- األم��������ن ف��������ي محافظ��������ة كرب��������الء إذا م��������ا قيس 
باملحافظات األخرى جيد جدًا، أما بالنس��������بة 
للجريم��������ة ف��������ال يمك��������ن الق��������ول أنه��������ا تتراجع، 
هي في زيادة دائمة بس��������بب اس��������تمرار النمو 
الس��������كاني حتى أن 15-20 حيا سكنية شيدت 
خ��������الل امل��������دة األخي��������رة تج��������اوزا عل��������ى أراض 
حكومية وعشوائيات، ومعظم سكانها وفدوا 
م��������ن املحافظ��������ات حامل��������ن معهم مش��������كالتهم 

ونزاعاتهم.

الزيارات المليونية

* هل من موؤثر اآخر غري النمو ال�صكاين 
والع�صوائيات يف ازدياد اجلرمية؟

- ما يفاقم مس��������توى الجرائم أيضا االكتظاظ 

الن��������اس ال��������ذي يس��������تغله املجرم��������ون احيان��������ًا 
الرتكاب حوادث س��������رقة ونشل وتحدث أيضا 
حوادث مرورية ومش��������اجرات وقد تطرح أثناء 

ذلك عمالت مزّورة.

* ما هي املحاكم التابعة ل�صتئناف 
كربالء؟

- لدين��������ا محكمت��������ا جنايات واح��������دة في املركز 
وأخرى ف��������ي قضاء الهندي��������ة، وخمس محاكم 
لألقضي��������ة والنواحي خارج املركز في الهندية 
والحس��������ينية والحر والج��������دول الغربي وعن 
تم��������ر، وكل دار قض��������اء منه��������ا يحت��������وي عل��������ى 
أربع محاكم، تحقيق وب��������داءة وجنح وأحوال 
شخصية، وفي مركز االستئناف لدينا أيضا 

محاكم تحقيق وبداءة وجنح.

* ماذا عن مكاتب التحقيق الق�صائي؟
- لدينا أربع��������ة مكاتب تحقيق واحد في مركز 
املدينة واألخرى موزعة في الحر والحسينية 
والهندي��������ة، وتجربة مكات��������ب التحقيق مفيدة 
جدا ألنه��������ا خففت عن املواطن ع��������بء مراجعة 
مراكز الش��������رطة حيث تبدأ دعواه وتنتهي في 
املحكم��������ة، ونحن ف��������ي ص��������دد تطويرها وفتح 

املزيد منها في املستقبل.

حلول ذاتية.

* هل املحاكم املوجودة كافية وم�صتوعبة 
للم�صاحة اجلغرافية لكربالء؟

- نع��������م أرى أنه��������ا كافي��������ة وتس��������توعب، إال أننا 
نش��������كو من ضي��������ق م��������كان مبنى االس��������تئناف 
الرئي��������س، لدينا أرض تابع��������ة ملجلس القضاء 
لك��������ن الظ��������روف االقتصادي��������ة الت��������ي تم��������ر بها 
البالد في ظل األزمة املالية ال تس��������مح بتشييد 
املبن��������ى، وهذا لم يوقفنا إنما لجأنا إلى حلول 
بسيطة كأن نقسم الغرف ونستغل املساحات 
الفارغة لنشغلها بكرفانات صغيرة، وحولنا 
مساحات إلى قاعات ولكن هذه الحلول تبقى 
ترقيعية وال يمكن أن تصمد في املستقبل ألن 
اإلقبال على املحاكم يزداد تبعا لزيادة الكثافة 
الس��������كانية وزيادة الجرائم وزي��������ادة املوظفن 
والقضاة والبناية املش��������يدة في الس��������بعينات 

نفسها.

* هل من م�صاريع جديدة ل�صتحداث 
دور ق�صاء اأخرى، وهل �صهدت املحاكم 
املوجودة عمليات ترميم، وكيف مت ذلك 

مع ا�صتمرار الأزمة املالية؟
- ال .. حتى اآلن ليس في النية تش��������ييد محاكم 
جديدة ف��������ي ظل الحالة االقتصادي��������ة الراهنة، 
لك��������ن أجرين��������ا عملي��������ات ترمي��������م عل��������ى بعض 
املحاكم وكلها بجهود ذاتية، وهذه العمليات 
طال��������ت محكم��������ة تحقي��������ق الهندي��������ة )البناي��������ة 

القديمة( تم صرف مبلغ قليل لكن تم تعديلها 
بجهود ذاتية للحراس��������ات القضائية بعضهم 
قام بالط��������الء وبعضهم ف��������ي الكهرب��������اء واملاء 
وكافأناهم بإجازات بس��������يطة، وكذلك محكمة 
الج��������دول الغربي الت��������ي هي في األس��������اس دار 
س��������كنية طالتها عمليات ترميم لتبدو جاهزة 

الستقبال املراجعن وبجهود ذاتية أيضًا.

* هل اأن اأعداد املوظفني والق�صاة كافية؟
- نعم ، األعداد مناسبة مقارنة بأعمالهم وإن 

كانوا يبذلون جهودا كبيرة.

تجريف األراضي

* ما هي اأبرز الق�صايا التي ت�صغل حماكم 
كربالء؟

- ف��������ي كرب��������الء يمكن مالحظة ظاه��������رة جديدة 
وهي تجريف االراضي والبساتن وتحويلها 
إلى عقارات سكنية فاألهالي اخذوا يراجعون 
ليحصلوا على اقرارات رسمية فيثقلون كاهل 
محكمة البداءة بدع��������اوى كثيرة جراء تفتيت 

مساحات زراعية لقطع صغيرة.
*من يحرك هذه الدعاوى؟

- املش��������ترون يحركون ه��������ذه الدع��������اوى بينما 
البعض يس��������تغفلهم ويعدهم بالحصول على 
إق��������رار م��������ن املحكمة لتصب��������ح أراضيه��������م مثل 
الطابو وه��������و بالحقيقة ليس اق��������رارا فبعدها 
تظهر مش��������كالت اذ أن بعض العقارات مزورة 

وبعضها تم بيعها سابقًا.

* هل ما زالت الدولة ت�صتملك العقارات 
املحيطة باحلرمني ال�صريفني؟

- االس��������تمالك القريب على اإلمام��������ن غالبا ما 
يك��������ون للعتبت��������ن أو للوقف الش��������يعي ممثال 
بالعتبتن الحس��������ينية والعباس��������ية، وليست 
هن��������اك جه��������ة أخرى اس��������تملكت، لك��������ن اآلن في 
ظل األزم��������ة املالي��������ة األخيرة توقف��������ت عمليات 
االستمالك إال ما ندر، عكس السنوات السابقة 

التي شهدت استمالك الكثير من األراضي.

دعاوى المخدرات

* ماذا عن دعاوى املخدرات يف املحافظة؟
- بالنس��������بة املخدرات لدينا نس��������ب تعاطي أما 
قضي��������ة املتاجرة بها قليلة، ونس��������ب التعاطي 
ه��������ذه تحدث من قبل اجان��������ب ويدعي بعضهم 

أن بعض املواد ليس��������ت ممنوع��������ة ومتاحة في 
بلدانهم.

* هل يفر�س و�صع حمافظة كربالء 
الديني وما يوفره من م�صاحة لوجود 

ال�صياح والزائرين الأجانب ق�صايا معينة؟
- نعم أثناء مدد الزيارات واملناسبات الدينية 
التي يتم إحياؤها في املحافظة تتفاقم دعاوى 
امل��������رور الس��������يما ح��������وادث الده��������س وتصادم 
الس��������يارات وكذلك حوادث السرقة أو ما يطلق 

عليها شعبيا "النشل".

دعاوى اإلرهاب

* هل ت�صجل املحكمة دعاوى اإرهاب ؟
- بدأت دعاوى اإلرهاب وإن بنسبة قليلة بعد 
احتالل محافظة األنبار من قبل تنظيم داعش 
اإلرهابي، فأصبح��������ت محافظة كربالء منطقة 
مواجهة، وحدثت حاالت تس��������لل من محافظة 
األنبار وحدث تعرضان على قضاء عن التمر 
املحادد لألنب��������ار، فقد أصبح��������ت محكمة عن 

التمر محكمة حدودية. 

 * هل �صجلت املحكمة تهما حول تورط 
البع�س من اأبناء املحافظة بعمليات 

اإرهابية؟
- نعم س��������جلت دعوى أو دعوين بعدما تورط 
متهمان من أبناء املحافظة في تفجير بمنطقة 
الحس��������ينية وت��������م القب��������ض عليه��������م وحكم��������وا 

باإلعدام وتنفذ بهم الحكم.

* هل من تفا�صيل عن هوؤلء؟
كان��������وا  املدان��������ن  أن  كش��������فت  التحقيق��������ات   -
منضمن إلى تنظي��������م داعش اإلرهابي، وأظن 
أن انتماءه��������م كان من أجل الطم��������ع واملال ولم 

يكونوا يؤمنون بفكرة أو عقيدة.

الفساد المالي

* لنذهب اإىل النزاهة.. هل �صّجلت 
املحكمة ق�صايا ف�صاد مايل واإداري بحق 

م�صوؤولني يف املحافظة؟
- نع��������م، س��������جلنا الكثي��������ر، م��������ن ه��������ؤالء مدي��������ر 
التس��������جيل العقاري اذ ص��������درت بحقه عقوبة 
وهو اآلن يقضي مدة محكوميته في س��������جون 
اإلص��������الح، وهناك موظف��������ون آخ��������رون أدينوا 
وكذل��������ك أحي��������ل العدي��������د م��������ن أعض��������اء مجلس 
املحافظ��������ة واملحافظ��������ة إل��������ى محكم��������ة تحقيق 
النزاهة وقس��������م منهم إلى الجنايات  والجنح 
ولكن لم تثبت أدلة تش��������ير إلى الفساد بحقهم 

بع��������د أن فتح��������ت تحقيقات إدارية وتوس��������عنا 
في القضايا وانتخبن��������ا خبراء وقمنا بجميع 

اإلجراءات الالزمة.

* كيف هَي النزاعات القبلية يف املحافظة؟
- لم ترد لنا أي دعوى من هذا النوع واملجتمع 
الكربالئي مجتمع حضري يميل إلى التوجه 
للمحكم��������ة ف��������ي ح��������ل نزاعات��������ه وال يلج��������أ إلى 

العشيرة. 

جرائم القتل

* ماذا عن جرائم القتل يف املحافظة، وما 
هي اأ�صبابها؟

- جرائ��������م القت��������ل قليل��������ة جدا، لك��������ن املالحظ أن 
جرائ��������م القليل��������ة ه��������ذا غالب��������ا ما تك��������ون داخل 
العائلة أما ألس��������باب أخالقية أو غيرها وهذه 
الحال��������ة امللفتة مرص��������ودة حت��������ى عندما كنت 
رئيس��������ا ملحكمة الجنايات عامي 2009/2008، 
هناك زوج��������ات يقتلن أزواجه��������ن باالتفاق مع 
ش��������خص آخر أو بالعك��������س أي أن يقوم الرجل 
بقتل الزوجة، وهناك حالة أو حالتان لجرائم 

غسل العار.

* هناك اإح�صائية ر�صمية و�صعت كربالء 
ثانيا بني حمافظات البالد يف عدد حالت 

النتحار، واإذا ما ا�صتثنينا بغداد التي 
غالبا ما ت�صجل املرتبة الأوىل بحكم كونها 

عا�صمة ذات كثافة �صكانية عالية فاأن 
كربالء �صتكون الأوىل، مَب تعلل هذا؟

- نعم هذا صحيح، واألس��������باب اجتماعية، إن 
أغل��������ب هذه الحاالت تقع في املناطق املش��������يدة 
حديث��������ا، ومن وجهة نظ��������ر اجتماعي��������ة يمكن 
تقس��������يم املجتم��������ع الكربالئ��������ي إل��������ى قس��������من؛ 
املجتم��������ع األصل��������ي واملجتم��������ع الواف��������د وهذه 
الحاالت ينبث��������ق أغلبها م��������ن املجتمع األخير 
بس��������بب األوض��������اع االجتماعية الس��������يئة التي 
يعيش��������ونها من تخلف وفقر وجهلة وبطالة، 
إضافة إلى األع��������راف االجتماعي��������ة الضاغطة 
م��������ن املجتمع��������ات الت��������ي انحدروا منها س��������واء 
على الرجال أو النس��������اء، هذا م��������ا يوّلد حاالت 
االنتح��������ار أم��������ا املجتم��������ع الكربالئ��������ي األصيل 

فتنعدم فيه هذه الحاالت.

حاالت االنتحار

* ما هو الوجه القانوين حلالت النتحار؟
- تقوم املحكمة بجميع إجراءات التحقيق وقد 
يت��������م توقي��������ف ذوي الضحية أحيان��������ا ونعاين 
تقرير التش��������ريح الطبي فإذا أثب��������ت أن الحالة 
انتح��������ار حقيق��������ي ولم يش��������بها عنص��������ر يلوح 
بأنها جريمة وال شبهة يتم غلق التحقيق أو 

الدعوى.

* ماذا عن جرائم ال�صرقة يف املحافظة؟ 
- السرقات الكبيرة قليلة وأغلب الحاالت التي 
حصلت تم ضبطها وحدثت في املدة املاضية 
س��������رقة دور من قب��������ل عصابات ت��������م ضبطهم، 
أما الس��������رقات الصغيرة أو ما تس��������مى بجرائم 
"النش��������ل" فهي موجودة بكث��������رة، وأماكن هذه 
الجريم��������ة غالبا م��������ا تكون ف��������ي منطقة ما بن 
الحرمن في الزيارات املليونية وأيام الخميس 
والجمعة، ويتم ضبط أغلب هؤالء بواس��������طة 
الشرطة أو عن طريق كاميرات املراقبة ويأتون 
إل��������ى املحكمة ويتلقون عقوبته��������م إذ أن كثيرا 

من األحكام طالت هؤالء.

الوافدون األجانب

* هل ت�صجل ا�صتئناف كربالء جرائم اأو 

خمالفات بحق الوافدين الأجانب؟
- لي��������س كثي��������رًا، ولك��������ن موج��������ودة، ف��������ي بعض 
األحي��������ان يجل��������ب بع��������ض ال��������زوار اإليراني��������ن 
مخ��������درات ويدع��������ون إن ه��������ذه املواد مس��������موح 
بها في بلدانه��������م وبعضهم يأتي في الزيارات 
الكبرى بعملة مزيفة ويطرحها في األس��������واق 
وغالب��������ا ال يمتلك الباعة خبرة بمعرفة املزيف 
ألن العمل��������ة أجنبي��������ة. وم��������ن املخالف��������ات التي 
تس��������جلها املحاكم أيضا على الزوار األجانب 
ه��������ي بقاؤهم في البالد عل��������ى الرغم من انتهاء 

مدة إقامتهم.

* كيف تتعامل املحكمة مع املتهم 
الأجنبي؟

- هن��������اك قواعد موجودة يت��������م بها التعامل مع 
املتهم��������ن األجانب، ف��������إذا كان تج��������اوز حدود 
تنظر قضيته بحس��������ب قان��������ون اإلقامة النافذ 
إم��������ا إذا ارتك��������ب جريم��������ة فيعاق��������ب بموج��������ب 
القانون العراق��������ي كونه ارتكبها داخل أراضي 
البالد التي تحكمه��������ا القوانن العراقية بكافة 

موادها.

* ما هي الق�صايا التي ت�صغل حماكم 
الأحوال ال�صخ�صية يف كربالء، وكيف 

ترى ن�صب الطالق يف املجتمع الكربالئي؟
- املحاكم الش��������رعية منشغلة أكثر بقضايا 
الط��������الق و التفري��������ق، إذ أن نس��������ب الطالق 
ازدادت كثي��������رًا، وأع��������ود ألحّم��������ل املجتم��������ع 
الكربالئ��������ي الوافد هذه النس��������ب، ألن أغلب 
الحاالت تأتي من تلك املناطق، وتنس��������حب 
هذه الح��������االت ألس��������باب اجتماعية أخرى 
كال��������زواج املبكر، فالكثير م��������ن الفتيات من 
موالي��������د 2000 فم��������ا ف��������وق يت��������م تزويجهن 
حالي��������ًا، وكذل��������ك ع��������دم الوع��������ي والثقاف��������ة، 
واملحاكم تس��������تقبل بكثرة قضايا تصديق 
الطالق إذ أن أغلب املطلقن حاليا يلجأون 
للمكات��������ب الخارجية الت��������ي يديرها رجال 
دي��������ن ونادرا م��������ا يلجأون إل��������ى املحاكم في 

عملية الطالق.

زواج وطالق

* وماذا عن الزواج اخلارجي؟
- الزواج الخارجي موج��������ود أيضا، خاصة أن 
بعضهم يس��������تغل ظ��������رف العفو الع��������ام األخير 
املكات��������ب  أن  وأرى  عقوبته��������م،  يلغ��������ي  ال��������ذي 
الخارجية للزواج س��������ببا آخر في زيادة نسب 
الط��������الق وأعمال ه��������ذه املكاتب غي��������ر قانونية 
ولي��������س مرخص��������ا به��������ا لك��������ن وض��������ع املجتمع 
يتقبله��������ا عل��������ى الرغم من توقي��������ف العديد من 

أصحاب هذه املكاتب.

* ما هي ابرز اجلنح املرتكبة يف حمافظة 
كربالء؟

- أغلب القضايا التي تش��������غل محكمة الجنح 
والت��������ي نطل��������ع عليه��������ا تتعّلق باملش��������اجرات 
الت��������ي تعالجها امل��������واد 413 و430 من قانون 
العقوب��������ات العراقي وحوادث امل��������رور والتي 
ال ت��������ؤدي إلى وف��������اة وكذلك جرائم تس��������جيل 
الصكوك بدون أرصدة التي كثرت في اآلونة 

األخيرة.

* ماذا تقول ككلمة اأخرية؟
- في الختام أود أن أش��������كر صحيفة "القضاء" 
على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على 
أهم ما يعت��������ري العمل القضائ��������ي في مدينة 
كربالء املقدس��������ة، وبالنس��������بة لنا ال نستطيع 
أن ن��������رى الرضا لدى املواطن الكربالئي ولكن 
نش��������عر بذل��������ك من خالل م��������ا يقدم��������ه القضاة 
لهذه املحافظة الذين يستنفرون على الدوام 
جميع طاقاتهم الس��������يما في أوقات الزيارات 
الت��������ي تش��������هد فيها كرب��������الء ح��������وادث كثيرة 
بس��������بب االكتظاظ البشري ولم أتلق كرئيس 
اس��������تئناف أية ش��������كاوى تتعلق بالقضاة أو 
املحقق��������ن القضائين إال ما ن��������در، وال توجد 
معرق��������الت للعم��������ل الذي يس��������ير بانس��������يابية 

عالية.

يبدو أن فرادة املدينة الدينية والتجارية قد شطرت املجتمع الكربالئي إلى قسمن؛ مجتمع أصيل وآخر دخيل، فبينما سكن املجتمع 
األول املناطق الحضرية العصرية، حّط الرحال مواطنون آخرون لجأوا من محافظات البالد في العشوائيات وتجاوز بعضهم على 

أراضي الدولة بحثا عن لقمة العيش في سوق كربالء التي تشهد نشاطا تجاريا كبيرًا.
رئيس محكمة استئناف كربالء القاضي محمد عبد الحمزة يرى أن املجتمع الوافد الجديد خليط غير متجانس من السكان ويعاني 

من أوضاع إنسانية سيئة نتيجة التخلف والفقر والجهل ما يشّكل مصدرا رئيسيا ألغلب الجرائم التي تضرب املحافظة.
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* ما يفاقم مستوى الجرائم أيضا االكتظاظ الذي يستغله 
املجرمون الرتكاب حوادث سرقة ونشل وتحدث أيضا حوادث 

مرورية ومشاجرات وقد تطرح أثناء ذلك عمالت مزّورة

* السرقات الكبيرة قليلة وأغلب الحاالت التي حصلت تم 
ضبطها، أما السرقات الصغيرة أو ما تسمى بجرائم "النشل" فهي 
موجودة بكثرة، وأماكن هذه الجريمة غالبا ما تكون في منطقة 
ما بن الحرمن في الزيارات املليونية وأيام الخميس والجمعة

* االستمالك القريب على اإلمامن غالبا ما يكون للعتبتن أو للوقف 
الشيعي ممثال بالعتبتن الحسينية والعباسية، وليست هناك جهة 

أخرى استملكت، لكن اآلن في ظل األزمة املالية األخيرة توقفت عمليات 
االستمالك إال ما ندر

أكد أن االزمة االقتصادية اثرت سلبيًا يف انشاء املباين القضائية

سجلنا العديد من دعاوى الفساد 
وحاسبنا مسؤولين محليين كبارا

■ القاضي محمد عبد الحمزة 

■ منطقة ما بن الحرمن ومحيطها مركز كربالء الديني والتجاري

ً
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الدور الوقائي لهيئة اإلشراف القضائي  

رؤية
قانونية

تعد هيئة اإلش��������راف القضائي، واحدة من مكونات السلطة القضائية 
االتحادية، ومن تشكيالت  مجلس القضاء األعلى، وتتألف من رئيس 
ونائب له وعدد من املشرفن القضائين، وفقا ملا نص عليه قانون هيئة 
اإلش��������راف القضائي رقم )29( لس��������نة 2016، إذ اسندت بموجبه للهيئة 
برئيسها ونائبه واملشرفن القضائين فيها، مهمة الرقابة واإلشراف 
على حسن األداء في املحاكم االتحادية وجهاز االدعاء العام باستثناء 
املحكمة االتحادية العليا ومحكمة التمييز االتحادية تطبيقا ألحكام 
القرار الصادر من املحكمة االتحادية العليا بالعدد 85/ اتحادية/2016 
ف��������ي 2016/11/8، الذي تم بموجبه الحكم بعدم دس��������تورية املادتن )2 
/ثاني��������ًا( و)3/أوال/ س��������ابعا( من قانون هيئة اإلش��������راف القضائي انف 

الذكر.
 إضافة الى الدراسات التي يتم إعدادها من لجنة الدراسات في الهيئة 
باملواضيع القانونية والقضائية كلما اقتضت الضرورة والحاجة لذلك 
في ضوء ما يتطلبه تطوير العمل القضائي ومعالجة املعوقات، فمهما 
كانت النصوص القانونية  املوضوعية والشكلية، الجزائية واملدنية، 
دقيقة وواضحة من حيث صياغتها القانونية ومحتواها ومضمونها، 
ف��������أن تطبيقها على صعي��������د الواقع وصوال للحكم الع��������ادل الصحيح، 
يقتض��������ي أن تتوافر في من يطبقها، من القضاة وأعضاء االدعاء العام، 

بعّدهما جناحي العدالة، صفتن هما:-
أوال:- الثقافة القانونية التخصصية القائمة على أساس علم القاضي 
ونائ��������ب املدعي العام وفهمهما الالزمن لتطبي��������ق القانون، الناتج من 
التعمق في دراسة القاعدة القانونية واستيعاب مضمونها وتحليلها، 
وصوال للتفس��������ير الصحيح للنص املتفق مع قصد املش��������رع وغاياته 
وحكمته لتطبيقه على الواقعة املعروضة ومراعاة الظروف املحيطة بها 
وظروف ارتكابها، تحقيقا للمواءمة بن النص واملتطلبات االجتماعية 
املتطورة، ما يقتضي فهم كيفية التطبيق الصحيح للقاعدة القانونية 
في ضوء الواقعة املعروضة، واعتماد مبدأ التكييف القانوني السليم 
والصحيح، بحيادية وموضوعية ومهنية عالية املستوى، واالجتهاد 
ف��������ي الفهم والتطبيق وفقا ألس��������س علمية رصينة مس��������ببه في جميع 

األحوال.
ثانيا: الثقافة العامة القائمة على أساس معرفة شيء عن كل شيء في 
كافة  الجوانب، املتزامنة مع الجوانب األدبية البحتة، التي تعتمد على 
الخلق الرفيع الفاضل، وصالبة اإلرادة، والش��������جاعة العلمية واألدبية 
لق��������ول الحق، والحياد في التعامل واملعاملة، بعيدا عن األهواء وامليول 
والتعسف وسوء استخدام السلطة والفهم غير الصحيح للمهمة املكلف 
بها، التي تتبلور في أساس��������ها على العدال��������ة وإحقاق الحق وإنصاف 
املظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه، واالبتعاد عن كل ما من شأنه أن يبعث 
الريبة وسوء الظن في الس��������لوك والتصرف والعمل، بما يضمن كرامة 

القضاء وهيبته واستقالله.
واستنادا ملا تقدم فأن هيئة اإلشراف القضائي، تمارس إضافة  لعملها 
وفقا لقانون تأسيها، دورا وقائيا غايته حماية القاضي وعضو االدعاء 
العام من كل ما من شأنه اإلساءة والعبث إليهما، من خالل التأكيد على 
ض��������رورة توافر الصفات املذكورة أنف��������ا في من يتولى العمل القضائي، 
وتشجيع االجتهاد املبرر واملسبب وفقا ألحكام القانون وتعزيز الثقة 
بالنفس واتخاذ اإلجراءات الكفيلة للحد من الش��������كاوى الكيدية وغير 
الصحيحة التي تهدف اإلساءة الى املؤسسة القضائية برمتها، بغية 

النهوض  بواقع العمل القضائي وتطويره 
وفقا ملا يقتضيه تطور املجتمع وحاجاته 
األساسية، انطالقا من توجيهات األستاذ 
رئي��������س مجلس القضاء االعل��������ى املحترم 
والسيد رئيس هيئة اإلشراف القضائي، 
لجعل هيئ��������ة اإلش��������راف القضائي هيئة 
وقائي��������ة تقويمية هدفها حماي��������ة كل ما 
من شأنه تحقيق العدالة وإحقاق الحق ، 

حتى ال تأخذنا في قولة لومة الئم.

وتح��������دث املتهم عن مالبس��������ات 
تجني��������ده، مؤك��������دًا تعرف��������ه على 
االنترن��������ت  بواس��������طة  ش��������خص 
دعاه إلى االنخراط إلى التنظيم 
وترك دراس��������ته كونه في مرحلة 

السادس اإلعدادي.
وق��������ال خال��������د ف��������ي اقوال��������ه التي 
إن  عليه��������ا  "القض��������اء"  أطلع��������ت 
"األوضاع االقتصادية واالمنية 
للب��������الد أجبرتن��������ا وعائلته على 
الس��������كن ف��������ي عش��������وائيات غرب 
بغداد، بعد أن شيدنا منزاًل من 
القواط��������ع الحدي��������دة )الجينكو(، 

والحجر الكبير )البلوك(".
وتابع خالد أن "ابي يعمل معلمًا 
في منطقة بعيدة عن دارنا، وأن 
والدتي هي ربة منزل، ولدي اخ 

واخوات أنا اكبرهم سنًا".
وأوض��������ح أن "مي��������الدي حص��������ل 
عام 1997 ف��������ي بغداد"، الفتًا إلى 
"أنن��������ي ترك��������ت مقاعد الدراس��������ة 
مؤقت��������ًا بس��������بب س��������وء أوض��������اع 

وأن  االقتصادي��������ة،  عائلت��������ي 
الراتب الشهري لوالدي ال يكفي 

إلعالتنا".
وأشار إلى أن "عماًل جمعني مع 
عمي في سوق ش��������عبية استمر 
لس��������نتن كاملتن، وقد شاهدت 
زمالئ��������ي ق��������د بلغ��������وا الجامع��������ة 
ورغبت بالعودة مرة اخرى إلى 
مقاع��������د الدراس��������ة كوني وصلت 

إلى مرحلة السادس العلمي".
وأس��������تطرد خال��������د أن "عودت��������ي 
إل��������ى الدراس��������ة كانت عل��������ى أمل 
بقائ��������ي ف��������ي العم��������ل، وقب��������ل أن 
التح��������ق باملقاع��������د وتحديدًا في 
رمضان املاضي قد تعرفت على 
داعش  بتنظيم  مرتبط  شخص 
الخالفة  واملعروف لدينا بدولة 
االس��������المية م��������ن خ��������الل متابعة 

تغريداته".
قب��������ل ذلك، اف��������اد ب��������ان "خلفيتي 
كان��������ت  واالس��������المية  الديني��������ة 
عل��������ى  أواظ��������ب  ف��������ال  بس��������يطة، 

إال  املس��������جد  إل��������ى  الحض��������ور 
عند ص��������الة الجمعة، أم��������ا بقية 
الفرائض فأنا أوديها في املنزل 

واحيانًا خارج أوقاتها".
وي��������رى خال��������د أن "نقطة التحول 
بالنسبة اليه هو إنشاؤه حسابًا 
على موقع التواصل االجتماعي 

)تويتر(". املعروف ب�
وأض��������اف أن "جمي��������ع أنش��������طتي 
الس��������ابق  االلكترونية كانت في 
ب��������وك(  )في��������س  موق��������ع  عل��������ى 
وه��������ي عب��������ارة ع��������ن  تواصل مع 
االش��������عار  وانش��������ر  اصدقائ��������ي 
التعليقات  وتب��������ادل  واالغان��������ي 
لغرض التس��������لية اس��������وة ببقية 
الش��������باب، ولم يكن لّي اي نشاط 

ذي طبيعة اسالمية".
واس��������تطرد أن "حالت��������ي املادي��������ة 
املتردية لم تسمح لي باالشتراك 
في شبكة املعلومات )االنترنت(، 
فكنت اذهب بالقرب من دار جدي 
واج��������ري اتصاالت��������ي م��������ن خالل 

بواسطة  الش��������هري  اش��������تراكهم 
هاتف��������ي عبر نظ��������ام )واي فاي(". 
وتابع خالد أن "ش��������هر رمضان 
املاضي ش��������هد دخولي إلى عدد 
من مواقع )تويتر( حيث تنشط 
العضاء  الجهادية  الحس��������ابات 
التنظيم، وكنت اطلع باستمرار 
لهم،  اإلعالمية  اإلصدارات  على 

وابدي اعجابًا بما يتم نشره".
الح��������د  "حس��������اب  أن  وأورد 
األشخاص أدركته بأنه متعاون 
ف��������أردت  داع��������ش،  تنظي��������م  م��������ع 
التقرب منه، وبعثت له رس��������الة 
وعدت في اليوم التالي ووجدت 

الجواب".
ومضى خالد إلى أن "سلسلة من 
األحاديث استمرت بيننا، وهي 
لم تأت مباشرة، بل أنها رسائل 
يجيب عليها ذلك الشخص عند 
جلوس��������ه على االنترنت ودائما 
ما يكون فرق بيننا أجد أن الرد 
يأتي بعد س��������اعات من إرس��������ال 

السؤال". وعن طبيعة االحاديث، 
ذكر أن "أسئلتي تمحورت حول 
الجهادي، ومدى  العمل  طبيعة 
ش��������رعية الهجمات التي يشنها 
تنظي��������م داع��������ش ض��������ّد الق��������وات 
العس��������كرية العراقي��������ة واحتالله 

ملحافظات عدة".
"ه��������ذا  ان  إل��������ى  خال��������د  وأش��������ار 
الش��������خص ابلغن��������ي ب��������أن العمل 
دول��������ة  وأن  واج��������ب،  الجه��������ادي 
الش��������رعية  تطب��������ق  الخالف��������ة 
اإلسالمية وعلى جميع الشباب 

املسلمن".
ب��������دأت  "قناع��������ة  ع��������ن  وتح��������ّدث 
لدّي بضرورة مس��������اعدة  تتولد 
التنظيم من خالل اإلس��������هام في 
نشر نش��������اطاته، وقمت بتغيير 
لعمليات  والتروي��������ج  حس��������ابي 
استهداف القوات األمنية إضافة 

إلى خطاباته التحريضية".
ومض��������ى خال��������د إل��������ى ان "طلب��������ًا 
قدمته بأن أباي��������ع التنظيم لكي 

أصبح عضوًا فيه بنحو رسمي، 
وبالفع��������ل بايعت زعي��������م داعش 
امللقب بأبي بكر البغدادي على 
الس��������مع والطاع��������ة ورددت نص 

البيعة حرفيًا".
ولفت إل��������ى أن "التنظيم وعدني 
بأنه س��������يوفر لّي مبال��������غ مالية 
تحت مسماة )الكفالة الشهرية( 
وهي كافية وال تجعلني احتاج 

إلى عمل في املستقبل".
الحس��������اب  "صاح��������ب  أن  وأردف 
االلكترون��������ي قد اخذ رقم هاتفي 
ومنحه إلى شخص اخر امللقب 
بأبي يحي��������ى، ال��������ذي اتصل بّي 
ف��������ي وقت الح��������ق لغ��������رض إدامة 

التواصل".
وأك��������د أن "ابا يحي��������ى أتصل بي 
هاتفي��������ًا، وابلغن��������ي ب��������أن عل��������ى 
موع��������د م��������ع مهمة ل��������م يحددها، 
وكان دائ��������م التواص��������ل معي بن 
آونة واخ��������رى، لكنه لم يخبرني 

بالواجبات امللقاة علّي".
"التوجيه��������ات  أن  إل��������ى  ولف��������ت 
صدرت بأن انفذ عملية انتحارية 
تستهدف القوات االمنية، ورغم 
أنني ترددت بالبداية، وابلغتهم 
بأني غير قادر عليها، ويمكنني 
م��������ن خالل  التنظي��������م  مس��������اعدة 
نش��������ر نش��������اطاته، لكنني ابديت 
اس��������تعدادي في وقت الحق اماًل 
بالحص��������ول على الش��������هادة في 

سبيل الله كما اظن".
 خالد أن "التنظيم بعث لي 

ّ
وبن

اعطيها  بأن  وابلغني  برس��������الة 
ألهلي، ومضمونها بأنني ذاهب 
للجهاد، وأني قد أكون بن يدي 
الله في اي لحظ��������ة، وفيها طلب 
منهم ب��������أال يحزنوا على موتي؛ 

ألني سأكون شهيدًا".
االمنية  "القوات  أن  ويسترس��������ل 
داهم��������ت منزل��������ي قبل اي��������ام من 
 لي بأنها ألقت 

ّ
مغادرتي، وتبن

القب��������ض على ابي يحي��������ى، وقد 
دّلهم على مكاني".

الحس��������اب  صاح��������ب  أم��������ا   
االلكتروني، أجاب خالد "عرفت 
بأن��������ه قت��������ل ف��������ي تفجي��������ر كدس 
عتاد كان ين��������وي أن يدل القوات 
االمني��������ة علي��������ه مكانه ك��������ون تم 

القبض عليه أيضًا".

هيأ رسالة إىل ذويه وأبلغهم بعزمه االلتحاق مع "داعش"

تغريدات عبر "تويتر" تحول شابا إلى انتحاري 
بعد تركه الدراسة اإلعدادية

بغداد/ محمد سامي

يواجه انتحاري شاب 
جرى تجنيده بواسطة 
موقع التواصل 
االجتماعي )تويتر(، 
املحكمة الجنائية 
املركزية في بغداد، 
وفق املادة الرابعة من 
قانون مكافحة اإلرهاب، 
بعد القبض عليه قبل 
خروجه من منزله، كما 
ضبطت القوات االمنية 
في حوزته رسالة 
كتبها له تنظيم داعش 
اإلرهابي موجهة على 
لسانه إلى أهله تفيد 
بانه سوف يلتحق بما 
يعرف "دولة الخالفة 
اإلسالمية".

■ كثيرا ما استخدم تنظيم داعش االرهابي االنترنيت لجذب األنصار

رصاصة تجهز على حياة عاشق 
لصوت فتاة تبين أنه صديقه!

"لعبة قرع األجراس" تنتهي 
إلى مواجهة مسلحة في بغداد

ال��������ض��������ح��������ي��������ة وي���������دع���������ى 
م����ص����ط����ف����ى ك���������ان ي�����ت�����ردد 
م����ع ص���دي���ق���ه ال������ى اح����دى 
وسط  الرياضية  القاعات 
ال�����ع�����اص�����م�����ة، وال����ح����دي����ث 
بالدرجة  ي���أت���ي  ب��ي��ن��ه��م��ا 
العالقات  ع��ل��ى  االس������اس 
مع الفتيات، وابدى رغبته 
ب���ال���ت���ع���رف ع���ل���ى واح������دة 
الجرأة  ي��م��ت��ل��ك  ال  ك���ون���ه 
النساء  م���ص���ارح���ة  ع���ل���ى 
بالكثير  اع����ج����اب����ه  رغ�������م 

منهن.
الصديق لبى مسرعًا نداء 
رقم  واع������ط������اه  م���ص���ط���ف���ى 
هاتف، واخبره بأنه يعود 
إلى فتاة جميلة، وحصل 
اول اتصال معها بحديث 
ع��اب��ر، وت��ج��اوب ف��ي وقت 
قياسي، سرعان ما تحول 

إلى عالقة عاطفية.
ع����ش����ق صوت  م���ص���ط���ف���ى 
بها،  وت�����ع�����ل�����ق  ال������ف������ت������اة، 
وح�������اول ال���ل���ق���اء ب���ه���ا لكن 
بالرفض  ج���اء  منها  ال���رد 

تعيش  ب���أن���ه���ا  واب���ل���غ���ت���ه 
محافظة  عائلة  نطاق  ف��ي 
وأنها ال تستطيع الخروج 

من املنزل. 
ران���ي���ة، ك��م��ا أدع����ت اسمها 
ب���اس���ت���غ���الل شغف  ب������دأت 
مصطفى بحسن صوتها، 
واب���ل���غ���ت���ه ب��ح��اج��ت��ه��ا إلى 
هاتفها،  ش��ح��ن  ب���ط���اق���ات 
وهذا الشاب اراد أن يثبت 
حبه باملال على أمل اللقاء 
بها واعطاها من بطاقات 
الشحن ما يعادل اثمانها 

7 مالين دينار.
حصلت،  م���ت���غ���ي���رات  ث���م���ة 
الصوت  ع����اش����ق  ج���ع���ل���ت 
مع  العالقة  بطبيعة  يشك 
الفتاة املزعومة ومن خالل 

سلسلة اجراءات ومراجعة 
بأن  أت�����ض�����ح  ل����ل����ذك����ري����ات 
ال�����ذي ك����ان ي��ه��ات��ف��ه طيلة 
على  وح��������ص��������ل  اش��������ه��������ر 
الشحن  ب����ط����اق����ات  م����ئ����ات 
بمساعدة  ص����دي����ق����ه  ه�����و 
اصوات  ت��ق��ل��ي��د  ي��ج��ي��د  أخ 

االناث.
م��������ن ال�������وق�������ائ�������ع ت�����ب�����ن أن 
وق���ع ضحية  ق��د  مصطفى 
ال��ذي طلب  االول  صديقن 
فتاة،  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف  م���ن���ه 
ي��ق��ل��د صوتها  ك����ان  واخ�����ر 
بطاقات  معًا  ويتقاسمان 

شحن الهاتف.

اق����را ملصطفى  ال��ص��دي��ق��ان 
ب�����ال�����ح�����ادث، وش�����رح�����وا له 
ضحيتهما  وق���������ع  ك�����ي�����ف 
وكيف أنهما استغال بحثه 
عن فتاة جميلة، وطالبهما 
التي  امل�����ب�����ال�����غ  ب��������ارج��������اع 
رفضهما  ورغ������م  ان���ف���ق���ه���ا، 
ابديا  ل��ك��ن��ه��م��ا،  ب���ال���ب���داي���ة 
نوعًا من املرونة وطلبا منه 
احدهما  ل��ش��ق��ة  ال���ح���ض���ور 

في شمال بغداد.
ج����اء  ال����ض����ح����ي����ة  أن  رغ��������م 
مدججًا بمسدس ابيه، لكن 
تفاجأ بمزاح صديقاه الذي 
إل���ى ع����راك بااليدي  ت��ط��ور 
سقط على اثره االول ارضًا 
وس����ح����ب اح������د االص�����دق�����اء 
املسدس واطلق عليه النار 
اصابته  واح��دة  برصاصة 
في صدره وهرب إلى جهة 

مجهولة.
أم���ا ال��ص��دي��ق االخ����ر، وهو 
من قّلد صوت الفتاة، أتصل 
بوالد الضحية وابلغه بأن 
وعليه  أص����ي����ب  ق�����د  ول�������ده 
باملستشفى  ب�����ه  ال�����الح�����ق 

لكنه توفي بعد ذلك.
اي���ام���ًا هاربًا،  ال��ق��ات��ل  ب��ق��ي 
ق��ب��ل أن ي��ت��م ال��ق��ب��ض عليه 
االمنية  ال����ق����وات  ق���ب���ل  م����ن 
في بيت قريبه له، وأكتمل 
ال���ت���ح���ق���ي���ق م����ع����ه واح����ي����ل 
الجنايات  م��ح��ك��م��ة  ع���ل���ى 
التي أص��درت بحقه حكمًا 
بالسجن املؤبد عن جريمة 
ال��ق��ت��ل ال��ع��م��د وف��ق��ًا للمادة 

405 من قانون العقوبات.

بغداد/ سحر حسين 

ت��ح��ول��ت م��ش��اغ��ب��ة أط��ف��ال بقرعهم 
العاصمة  ف���ي  ال������دور  اح����د  ج����رس 
إلى مواجهة  الظهيرة،  بغداد عند 
م��س��ل��ح��ة ان��ت��ه��ت ب��م��ق��ت��ل شخص، 
اث���ره���ا ع��ل��ى الجاني  ال��ح��ك��م  وت����م 

بالسجن ملدة ستة سنوات.
م���الب���س���ات ال����ح����ادث ت���وض���ح بأن 
ب���ش���ج���ار بسيط،  ب������دأت  ال���ج���ري���م���ة 
ل��ك��ن��ه��ا ان��ق��ل��ب��ت ب��ع��د س���اع���ات إلى 
ت�����ط�����وي�����ق مل�������ن�������زل، وال�����س�����ب�����ب هو 
ت��ص��رف��ات اط��ف��ال ب��ع��ي��دًا ع��ن رقابة 

عائالتهم.
ب��دأت عند ظهيرة صيف  الحكاية 
ال��ح��رارة، فقد جلس أحمد  شديدة 
بعد يوم متعب يبحث عن الراحة، 
فيما اخذ بعض االطفال املشاغبن 
ويهربون،  م��ن��زل��ه  ج����رس  ي���دق���ون 
ح���ت���ى ام����س����ك ب����اح����ده����م ف����ي امل����رة 
ال���راب���ع���ة، ف��وج��ه إل��ي��ه ل���وم وحذره 

بأنه سيبلغ ذويه حال تكرارها.
ال���ط���ف���ل اص����ي����ب ب����ذع����ر م����ن صوت 
ال����������دار، وع�������اد إل������ى ابيه  ص����اح����ب 
ونتج  ح��ص��ل،  بما  وابلغه  مسرعًا 
ع���ن ذل���ك،ع���ت���ب ب���ن ال��ع��ائ��ل��ت��ن لم 
ي��ن��ت��ه إل���ى م��رح��ل��ة ال���ك���الم، ب���ل بلغ 

تطورات غير متوقعة.
ف���ب���ع���د م�����دة زم���ن���ي���ة ق���ص���ي���رة، ثار 
ب������ن نسوة  ن����ش����ب  ن���������زاع  ص���������راخ 
الجيران في فضه،  الدارين، تدخل 
وذه����ب����ت ك����ل م����ن ال���ع���ائ���ل���ت���ن إلى 
دارها استعدادًا ملرحلة جديدة من 

املشادة.
ام��������ام منزل  امل�����س�����اء وق����ف����ت  ع����ن����د 
ونزل  ألقربائه  تعود  الطفل عجلة 
اسلحة  ومعهم  رج��ال  اربعة  منها 
رش����اش����ة خ��ف��ي��ف��ة وه����اج����م����وا دار 

أحمد الذي فّر إلى الطابق العلوي 
وب��ق��ي وال����ده وه���و رج���ل ك��ب��ي��ر في 
ال��س��ن ت��ع��رض إل����ى ش��ت��ائ��م وكالم 
بذيء من املهاجمن رغم محاولته 

التهدئة.
سعى ال��ع��دي��د م��ن االش��خ��اص إلى 
الحلول  ال��ص��دع، والبحث عن  رأب 
اق��ن��اع الطرفن  السلمية م��ن خ��الل 
الصلح  ط�����اول�����ة  ع���ل���ى  ل���ل���ج���ل���وس 
ف��ق��د أستمر  ف���ائ���دة،  ل��ك��ن م���ن دون 
وال  تصعيدًا،  منحًا  يأخذ  امل��وق��ف 
السالح  اس���ت���خ���دام  س��ب��ي��ل س�����وى 
وكأنه الحل االمثل ملواجهة مشكلة 

نواتها مشاغبة اطفال.
املهاجمون بدأوا بإطالق وابال من 
ال��رص��اص تجاه امل��ن��زل، رد عليهم 
ب����رص����اص����ة واح��������دة كانت  اح����م����د 
وبحسب ما يدعيه في افادته التي 
اط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا "ال���ق���ض���اء"، بقصد 
تخويفهم وابعادهم، لكنه لم يعلم 
ب���أن ت��ل��ك ال��رص��اص��ة اس��ت��ق��رت في 
صدر عم الطفل أدت إلى وفاته في 

الحال.
املجاورة  ال��������دور  س���اك���ن���و  ت��ج��م��ع 

انفاسه  يلفظ  الضحية وه��و  ق��رب 
االخيرة حتى املوت، وجرى القبض 
الرصاصة  م��ط��ل��ق  ع��ل��ى  م���ب���اش���رة 
الذي سلم نفسه للقوات االمنية من 

دون مقاومة أو محاولة للفرار.
أحمد اقّر أمام الجهات التحقيقية 
وال��ق��ض��ائ��ي��ة ب���ال���ح���ادث، وأك�����د أن 
غرضه لم يذهب إلى القتل بل كان 
ابعاد الخطر عن منزله بعد  يريد 
أن احيط باملسلحن، وأن��ه لم ينو 

إلحاق األذى بأي منهم.
من  ات��ه��ا  إج��راء استكملت  املحكمة 
خالل اطالعها على محاضر كشف 
إضافة  الطبية  وال��ت��ق��اري��ر  ال��دالل��ة 
والظروف  ال���ش���ه���ود  اف��������ادات  إل�����ى 
ال����ف����ارغ����ة امل���س���ت���خ���دم���ة س�������واء من 
أسلحة  م����ن  أو  ال���ج���ان���ي  م���س���دس 

املهاجمن.
وق�������ررت م��ح��ك��م��ة ال���ج���ن���اي���ات بعد 
والحكم  ال�����ج�����ان�����ي،  إدان����������ة  ذل���������ك، 
ع��ل��ي��ه ب��ال��س��ج��ن س���ت س���ن���وات، في 
للتدقيقات  اب��ت��دائ��ي خ��اض��ع  ق���رار 
التمييز  م��ح��ك��م��ة  م���ن  ال��ت��م��ي��ي��زي��ة 

االتحادية.

                                                                     
القاضي حيدر علي نوري

■ أبشع عمليات النصب انتهت الى القتل تمت بواسطة الهاتف

■ عبث األطفال خلف قتيال وسجينا لست سنوات!

بغداد/ دعاء آزاد

بعد أن وقع في حب وهمي، وَعِشق فتاة بواسطة 
الهاتف على أمل اللقاء بها، أدرك تعرضه لواقعة 
نصب من صديقيه واحدهما يجيد تقليد صوت 
النساء، فطالب باسترداد ما أنفقه على عشيقته 

املزعومة من بطاقات شحن للهواتف النقالة، لكن 
مساعيه فشلت، بل أكثر من ذلك تعرض إلى اطالقة 

من مسدسه أردته قتيال.
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كيف تسببت مشاغبة أطفال بقتل شخص وسجن اآلخر؟عالقة وهمية كلفت الضحية مئات بطاقات الشحن
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
5شؤون قضائية
..

استئناف المثنى تناقش رقابة "التمييز" على سلطة قاضي الجزاء

بابل تدشن أول عيادة طبية في المحاكم العراقية

المثنى/ نصير النجار

ناقشت محكمة استئناف املثنى االتحادية في مقرها 
موضوع رقابة محكمة التمييز على س��������لطة القاضي 
الجزائي في تقدير األدلة وبحضور رئيس االستئناف 

القاضي طالب حربي ونوابه وعدد من القضاة.
وقال القاضي طالب حربي في تصريح إلى "القضاء"، 
إن "الندوة تطرقت إلى التمييز االختياري الذي يقدمه 
من له ح��������ق الطعن إل��������ى محكمة التميي��������ز االتحادية 
وفق��������ًا للم��������ادة 249/ أ م��������ن قانون أص��������ول املحاكمات 

الجزائية".
وأض��������اف حرب��������ي أن "االح��������كام والق��������رارات والتدابير 

الص��������ادرة عن محكمة الجن��������ح أو من محكمة األحداث 
ف��������ي دع��������اوى الجنح ف��������أن الطع��������ن فيها تميي��������زًا أمام 
محكمة االس��������تئناف بصفته��������ا التمييزية وفقًا للقرار 

)104 لسنة 1988(".
وأش��������ار إلى "وج��������وب أن تك��������ون االحكام الت��������ي يمكن 
الطع��������ن فيها تمييزًا فاصلة ف��������ي الدعوى أما االحكام 
والق��������رارات غي��������ر املنهية للخصومة ف��������ال يقبل الطعن 
فيه��������ا تمييزًا به��������ذا الطريق إال إذا ترت��������ب عليها منع 

السير في الدعاوى".
ولفت حربي إلى أن "الندوة تطرقت أيضًا إلى التمييز 
الوجوبي حيث أوجب القانون على محكمة الجنايات 
اذا اصدرت حكمًا وجاهيًا باإلعدام أو الس��������جن املؤبد 

أن ترس��������ل اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز خالل 
عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم".

واس��������تطرد رئيس اس��������تئناف املثنى أن "املش��������رع ألزم 
محكم��������ة األح��������داث عند إصداره��������ا حكمًا ف��������ي جناية 
إرس��������ال إضبارة الدعوى إلى محكم��������ة التمييز خالل 

مدة 15 يومًا من تاريخه للنظر فيه تمييزًا".
واف��������اد بأن "املجتمعن جاءوا على التدخل التمييزي، 
ويقصد به مب��������ادرة محكمة التمييز االتحادية اعمال 
رقابتها على عيوب لحقت بالحكم الصادر عن محكمة 
املوض��������وع من تلقاء نفس��������ها في حال��������ة اذا ما اهمل أو 

اعرض من له حق الطعن عن استعمال هذا الحق".
ومضى حربي إلى أن "الندوة تعرضت لتقدير اهمية 

الدليل"، مش��������يرًا إلى أن "االصل هو حرية القاضي في 
تكوي��������ن عقيدته اال إن ذلك يجب اال يتعارض والتزامه 
ببيان الذي كّون عقيدته ألن السلطة التقديرية املقررة 
للقاض��������ي الجزائي يج��������ب أن تمارس ضم��������ن الحدود 

التي رسمها القانون".
وش��������دد على أن "الوظيفة الرئيس��������ة ملحكم��������ة التمييز 
تتعلق بالرقابة على سالمة تطبيق القواعد القانونية 

في االحكام القضائية القابلة للطعن".
ويسترس��������ل حربي إلى أن "ذلك يكون س��������واء ما تعلق 
منها بالقواع��������د املوضوعية أو االجرائي��������ة"، مبينًا ان 
"تحقي��������ق الغ��������رض يأتي م��������ن خالل التأك��������د من صحة 
تطبيق القانون عل��������ى الوقائع املفروضة على محكمة 

املوضوع التي اصدرت الحكم املطعون فيه".
وذكر حرب��������ي "بما أن األصل يعط��������ي القاضي الحرية 
الواس��������عة في تقدي��������ر األدل��������ة وتكوين القناع��������ة إال أن 
املش��������رع لم يت��������رك هذه الحري��������ة مطلقة ب��������ل أخضعها 

لضوابط عدة".
وأكمل حربي بالقول أن "القاضي مهما اتسعت مداركه 
وتنوعت ثقافته ومهما احي��������ط بضمانات ترمي إلى 
حيادت��������ه ونزاهته فق��������د تأتي احكام��������ه جانية للعدالة 
بس��������بب الفهم غي��������ر الصحيح للوقائ��������ع والتقدير غير 
املنطق��������ي لالدلة وما دام االمر كذل��������ك فالبد من وجود 
ضمانة تتمثل برقابة محكم��������ة التمييز على االحكام 

لتدارك الخطأ".

علي  ال������ق������اض������ي  وق������������ال 
لجنة  رئ���ي���س  ال���ع���ام���ري 
ال����ع����م����ل ال����ت����ط����وع����ي في 
بابل  اس��ت��ئ��ن��اف  محكمة 
الطبية  "ال������ع������ي������ادة  إن 
ب���اش���رت أع��م��ال��ه��ا خالل 
النور  ال��ف��ت��رة ورأت  ه��ذه 
بعد أن كانت مجرد فكرة 
وه��ي تجربة جديدة في 

املحاكم العراقية".
وأض��������������������اف ال�������ع�������ام�������ري 
ف�������ي ت�����ص�����ري�����ح مل�����راس�����ل 
"العيادة  أن  "ال����ق����ض����اء" 

ك��ان��ت م���ن اق���ت���راح لجنة 
العمل التطوعي في هذه 
الرئاسة بعد استحصال 
مجلس  م��������ن  م������واف������ق������ة 

القضاء األعلى".
العامري  القاضي  وق���ّدم 
شكره العميق إلى "دائرة 
ص��ح��ة ب��اب��ل ال��ت��ي أبدت 
تعاونا كبيرًا وخصصت 
ا م�����ن ك�����ادره�����ا مع  ج��������زء
خدمة  دوري  ط����ب����ي����ب 

للقضاء العراقي".
فتح  أهمية  وبخصوص 

عيادات طبية في املحاكم 
ب��أن "هذه  العامري  يفيد 
ال���ع���ي���ادات ض���روري���ة في 
أجواء  ألن  ال��ق��ض��اء  دور 
تكون  رب������م������ا  امل�����ح�����اك�����م 
وقد  ومشحونة  متوترة 
يتعرض كل من القاضي 
املراجع  واملوظف وحتى 

واملحامي إلى وعكة".
العيادة  "ه�����ذه  أن  وأك�����د 
إسعافات  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي 
ما  إذا  م��ت��ك��ام��ل��ة  أول����ي����ة 
اختناق  ح���االت  حصلت 

او حروق أو جروح".
من جانبها قالت الباحثة 
الصحية مسؤولة املفرزة 
ال��ط��ب��ي��ة ض���ي م��ح��م��د أن 
"ال��ع��ي��ادة ب��اش��رت عملها 
أنها  إال  قريبة  م��دة  منذ 
ع�����ل�����ى ال�������رغ�������م م�������ن ه�����ذا 
ت��ش��ه��د إق���ب���اال ك��ب��ي��رًا من 

املوظفن".
العيادة  محتويات  وع��ن 
أض���������اف���������ت م������ح������م������د  ان 
تحتوي  الطبية  "امل��ف��رزة 
يجري  م����خ����ت����ب����ر  ع�����ل�����ى 
التحليالت  أن��واع  جميع 
كالسكر واإلدرار واالتش 
على  وت������ح������ت������وي  ب����������ي، 
وحدة ضماد، وصيدلية، 
ك��م��ا ي��ت��واج��د ط��ب��ي��ب كل 

أسبوع بشكل دوري".
تصريح  ف������ي  وأف�������������ادت 
"ال����ق����ض����اء" بأن  مل����راس����ل 
تستحصل  "ال������ع������ي������ادة 

مبلغا رمزيا عند صرف 
ال���ع���الج ال ي��ت��ج��اوز ألف 

دينار".
التي  ال������ش������رائ������ح  وع���������ن 
ت���س���ت���ه���دف���ه���ا ال����ع����ي����ادة 
أك������������دت أن������ه������ا "ل����خ����دم����ة 
وهم  وامل��وظ��ف��ن  القضاة 
املشمولون رسميا فقط، 
املحامن  لكنها تستقبل 
عند  السيما  واملراجعن 
ال���ح���االت ال��ط��ارئ��ة ألنها 
تسعى  ش�������يء  أي  ق����ب����ل 

لتقديم خدمة إنسانية".
املفرزة  م��س��ؤول��ة  ولفتت 
الذي  "ال���ط���ب���ي���ب  أن  إل�����ى 
تحديد  بإمكانه  يتواجد 
حالة املريض إذا ما كان 
استراحة  إل�����ى  ي���ح���ت���اج 
إلى  إح���ال���ة  أو  إج�����ازة  أو 
املستشفى، وعند حدوث 
أي ط���ارئ خ���ارج قدرتنا 
نتصل  إس�����ع�����اف�����ه  ع����ل����ى 

باإلسعاف".
ق��������ال علي  م������ن ج����ان����ب����ه 
ص����������الح وه����������و م����وظ����ف 
الحاسبة  ش����ع����ب����ة  ف������ي 
"العيادة  أن  االلكترونية 
تجربة جديدة تركت أثرا 
إذ  افتتاحها  بعد  كبيرا 
يتحسس  امل����وظ����ف  ب�����دأ 
عند  الس����ي����م����ا  ب����ال����ف����رق 
صحية  وع����ك����ة  ح��������دوث 

مفاجئة".
وأض�����������������اف ص������������الح في 
"القضاء"  إل�������ى  ح����دي����ث 
أن "امل���وظ���ف الس��ي��م��ا من 
برد  ل�����ن�����زالت  ي����ت����ع����رض 
لتحديد  طبيبًا  ي��ح��ت��اج 
حالته الصحية وهو من 
يحدد إمكانية استمراره 
من  ق���س���ط���ا  إع����ط����ائ����ه  أم 
الراحة"، وتمنى أن "تعمم 
ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة ف���ي بقية 

االستئنافات".

الجريمة في عصر العولمة

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

تع��������رف العومل��������ة بأنها عملي��������ة اجتماعي��������ة واقتصادي��������ة وثقافية 
تتالش��������ى فيه��������ا الح��������دود الجغرافي��������ة والحواج��������ز التقليدية بن 
الشعوب في جميع ارجاء العالم. كل ذلك بفعل وسائل االتصاالت 

كالنقال واالنترنيت والقنوات الفضائية.
لقد اصبح واضح��������ا ان هناك ارتباط بن الجريمة ونظام العوملة، 
حيث افاد املجرم��������ون من التقنيات الحديث��������ة والثورة الهائلة في 
وس��������ائل االتصاالت في ارتكاب جرائه��������م املختلفة واملنظمة وكما 
ه��������و معروف ف��������ان اغلب الدول عندما س��������نت قوانينه��������ا كان على 
اس��������اس الجرائم الواقعة على ارضيها باعتبار تمارس سيادتها 
على اقليمها اال ان تلك القوانن تالقي صعوبة بالغة في مواجهة 
الجرائ��������م الناتج��������ة عن نظ��������ام العوملة وذل��������ك الن بع��������ض الجرائم 
ق��������د  ترتكب خارج الدولة عبر ش��������بكة االنترنيت، م��������ا اصبح معه 
للجريم��������ة طابعا دوليا يقتضي معه مواجه��������ة تلك الجريمة عبر 
س��������ن تش��������ريعات عقابية جديدة تعنى بمكافحة تل��������ك الجرائم قد 
يتصور البعض ان جريمة الس��������رقة قد تحدث عبر وس��������ائل مادية 

تقليدية ملموسة.
لك��������ن االمر مختلف بالنس��������بة لجرائم س��������رقة االرص��������دة املالية في 
البنوك حيث استطاع بعض املجرمن من سرقة الكثير من االموال 
من البنوك عبر عمليات هكر تمكنوا من خاللها من س��������رقة الكود 
السري للحساب املصرفي وتحويل الرصيد الى حساب اخر وفي 

دولة اخرى.
 لقد اصبحت شبكة االنترنيت مسرحا خصبا للكثير من الجرائم 
منها ما يتعلق بالتهديد عبر نشر مقاطع فيديو وصور فاضحة 
الش��������خاص رفض��������وا اعطاء امل��������ال للمجرم��������ن او بداف��������ع االنتقام 
للتش��������هير ببع��������ض االش��������خاص وكذل��������ك كان��������ت مس��������رحا لجرائم 
االره��������اب و الترويج لتجارة املخدرات واالس��������لحة والدعارة ...الخ 
مما يستوجب معه سن قوانن جديد رادعة وشديدة بحق هوالء 
املجرم��������ن كونهم مجرمن من نوع خاص يتمتعون بقدر عال من 

التعليم يقتضي معه تشديد مسؤوليتهم عن تلك الجرائم. 
 لقد س��������اهمت شبكة االنترنيت بشكل اساس��������ي وكبير في ظهور 
نظري��������ة العوملة حيث اصبح التواصل ب��������ن الناس في كافة الدول 
بش��������كل يس��������ير وبصورة مجانية احيانا اال ان هذا االمر استغلوه 
املجرم��������ون لتنفي��������ذ خططهم االجرامية عب��������ر االنترنيت. وقد وقع 
الكثي��������ر م��������ن الش��������باب والفتيات واللذي��������ن لديهم جه��������ل في كيفية 
اس��������تخدام االنترنيت ضحي��������ة لهذه الجرائم الحديث��������ة االمر الذي 
يقتض��������ي معه ان تكون هن��������اك توعية للناس بمخاطر اس��������تعمال 
االنترنيت وكيفية اس��������تعماله وكيفية وضع نظام حماية الجهزة 
الحاسوب واملوبايل والحاسبات املركزية في الوزارات ملنع دخول 
املجرم��������ن الى تل��������ك االجهزة وس��������رقة محتويات تل��������ك االجهزة او 
حذفها او استعمالها والتهديد بها لقد اكتسبت جرائم االنترنيت 
الصف��������ة الدولية كونها جرائم التقتص��������ر على دولة معينة بالذات 
بل  أن خطرها يش��������مل كافة ال��������دول الن املجرمن في هذه الجريمة 
يس��������تعملون ش��������بكات االنترني��������ت املمت��������دة على كافة بق��������اع الكرة 
االرضي��������ة . ونظ��������را للطبيعة الخاص��������ة لجرائ��������م االنترنيت فانها 
تتمي��������ز بخصائ��������ص تميزها ع��������ن الجرائم العادي��������ة االخرى وهي 
اس��������تخدام الجاني للحاس��������بة االلكترونية لتنفيذ جريمته وكذلك 

فان هذه الجريمة صعبة اإلثبات.     

النجف/ حسن الكوفي

أكدت محكمة االحوال الشخصية 
ف��������ي النج��������ف، تس��������جيلها يوميًا 
حض��������ور 100 مراج��������ع، الفتة إلى 
أنه��������ا تتعامل م��������ع الزخ��������م وفقًا 
للقان��������ون، وفيم��������ا تحّدث��������ت ع��������ن 
كث��������رة زواج صغيرات الس��������ن في 
الع��������وز املادي  املحافظة بس��������بب 
لبعض اآلب��������اء، أفادت بأن بعض 
الش��������رعية  املكات��������ب  أصح��������اب 
التي  الخب��������رة  يس��������تغلون هوية 
اس��������تقطاب  ف��������ي  يتملكونه��������ا 
الذي��������ن  األزواج  أو  الخاطب��������ن 

ينوون الطالق.
وق��������ال قاض��������ي أول املحكمة غيث 
جبار أب��������و ناصري��������ة أن "دعاوى 
ومعامالت عدة ترد إلى املحكمة 
وه��������ي متنوعة بحس��������ب طبيعة 
النزاع، فهن��������اك ما يخص النفقة، 
أو األث��������اث، أو املطاوع��������ة، وكذلك 
تصدي��������ق الزواج والطالق اللذين 

يستحوذان على اغلب أعمالنا".

ف��������ي  ناصري��������ة  أب��������و  وأض��������اف 
حديث مع "القض��������اء"، أن "طبيعة 
الدعاوى املعروضة أمام محكمة 
النج��������ف لالحوال الش��������خصية ال 
تختلف كثيرًا عن بقية الدعاوى 

املوجودة في عموم البالد".
وفيم��������ا أش��������ار إل��������ى "زخ��������م كبير 
يواج��������ه املحكم��������ة نتعام��������ل معه 
وفق��������ًا للقانون بجه��������ود القضاة 
واملوظف��������ن ويجري امتصاصه"، 
لف��������ت ف��������ي الوق��������ت ذات��������ه إل��������ى أن 
"املحكم��������ة تس��������ّجل يوميًا تواجد 
ملختل��������ف  مراج��������ع   100 نح��������و 

الدعاوى املعروضة أمامها".
ويجد أب��������و ناصري��������ة أن "حاالت 
الثق��������ل  تع��������ّد  بات��������ت  الط��������الق 
األكب��������ر م��������ن دع��������اوى محكمتنا"، 
"تش��������كل خطرًا  ووصفه��������ا بأنها 
واضح��������ًا على املجتم��������ع العراقي 
األس��������رة  تفككيه��������ا  خ��������الل  م��������ن 
م��������ن خالل  وينبغ��������ي معالجتها 
تضاف��������ر جهود جمي��������ع الجهات 
ذات العالقة". وأس��������تطرد قاضي 

أن  الش��������خصية  النجف لالحوال 
ف��������ي  االزواج  انفص��������ال  "اس��������باب 
أهمه��������ا عدم  املحافظ��������ة عدي��������دة 
حصول انسجام بن األزواج في 

حياتهما الخاصة".
وي��������رى أن "ذل��������ك يتعل��������ق بتدخل 
ذوي الزوج��������ن، وعدم تقديمهما 
النصح واإلرشاد، بل أن دورهما 
كان س��������لبيًا ويس��������هم في تأجيج 

الخالفات بن الرجل وزوجته".
وأكد أبو ناصرية أن "العديد من 
االزواج يقع��������ون ضحي��������ة تدخل 
ذويه��������م الس��������لبي، وينته��������ي بهم 
املطاف إلى االنفصال بعد جولة 
م��������ن الخالف��������ات بعضه��������ا ح��������ول 
مسائل بس��������يطة يمكن تسويتها 

بالحوار".
ويؤّش��������ر به��������ذا الص��������دد "ارتفاع 
نس��������ب الزواج املبكر في النجف"، 
الفتًا إلى أن تلك الحاالت تس��������هم 
أيضا "في زيادة معدالت الطالق؛ 
صغي��������رات  ادراك  ع��������دم  بس��������بب 
العمر لحجم مس��������ؤولية الناتجة 

عن اقترانهن برجل وتأسيسهما 
عائلة".

ويع��������رب القاض��������ي أب��������و ناصرية 
ع��������ن اعتق��������اده بأن "بعض األس��������ر 
بناته��������ن  تزوي��������ج  إل��������ى  تلج��������أ 
قدرة  ع��������دم  نتيج��������ة  الصغي��������رات 
االب عل��������ى تحمل األعب��������اء املالية 
لها وبالتالي يس��������عى إلى القائها 
على عاتق الزوج". ومن االس��������باب 
التي أس��������همت في زيادة معدالت 
االنفص��������ال في املجتم��������ع النجفي 
يعل��������ق أب��������و ناصري��������ة أن "العنف 
ال��������ذي يلج��������أ اليه بع��������ض الرجال 
ضد نسائهم يجبرهن على طلب 
الط��������الق، كونهن ي��������ردن التخلص 
م��������ن االذى الذي لحق بهن نتيجة 

تعرضهن للضرب أو االهانات".
ويسترس��������ل أن "املعنف��������ات يلجأن 
إل��������ى املطل��������ق الدين��������ي ف��������ي اغلب 
األحي��������ان، أو املحكم��������ة مباش��������رة 
ف��������ي أحي��������ان أخ��������رى قليل��������ة م��������ن 
أج��������ل مخالع��������ة زوجه��������ا مضطرة 

للتخلص منه".

وذك��������ر أبو ناصري��������ة أن "املخالعة 
تت��������م بتخل��������ي املرأة ع��������ن جزء من 
مقترن��������ة  جميعه��������ا  أو  حقوقه��������ا 
بموافقة الزوج"، موضحا أن "هذا 
النوع م��������ن االنفصال يت��������م اغلبه 
ل��������دى املكات��������ب الش��������رعية ومن ثم 
يحض��������ر الزوج��������ان إل��������ى املحكمة 

لغرض تصديقه".
كما لم يغف��������ل أبو ناصرية "تردي 
وانتش��������ار  االقتص��������ادي  الوض��������ع 
البطال��������ة كواح��������د م��������ن األس��������باب 
الرئيس��������ة في انهي��������ار العديد من 

األسر بانفصال األزواج".
ويذهب إل��������ى أن "معدالت الطالق 
ل��������م ت��������أت عل��������ى وج��������ه الصدف��������ة، 
ب��������ل أنه��������ا نتيج��������ة تزايد بنس��������ب 
متفاوتة بن س��������نة واخرى حتى 
أصبح��������ت ظاهرة بأرق��������ام مخيفة 
لفتت انتباه جميع الجهات حتى 

الدينية منها".
ومض��������ى أب��������و ناصري��������ة إل��������ى أن 
ومنظم��������ات  االع��������الم  "وس��������ائل 
املعنية  املدني والجهات  املجتمع 

بحق��������وق امل��������رأة واالنس��������ان بدأت 
تم��������ارس دورًا ايجابيًا بتس��������ليط 
الس��������لبية  الظواهر  عل��������ى  الضوء 
ومنه��������ا  املجتم��������ع  تف��������كك  الت��������ي 

انفصال االزواج".
ويلح��������ظ أبو ناصري��������ة من خالل 
عمل��������ه ف��������ي املحكمة ب��������أن "العديد 
من التقارير الصحفية قد اجريت 
له��������ذا الخصوص وابدين��������ا فيها 
رأينا وشخصنا االسباب وقدمنا 

املقترحات".
اف��������اد قاضي املحكمة  من جانبه، 
اآلخر، عامر طعمة إلى "القضاء"، 
ب��������أن "اغلب ح��������االت الط��������الق في 
املكات��������ب  أم��������ام  تق��������ع  املحافظ��������ة 
الشرعية". وتابع طعمة أن "سبب 
لجوء البعض إلى املطلقن الدينن 
يعود إلى سهلة االجراءات وعدم 
قيام ه��������ذه املكات��������ب بالتحقق من 
اس��������باب الطالق والعمل على رأب 

الصدع بن الزوجن".
وأس��������تطرد أن "ذل��������ك يأتي خالف 
املحكم��������ة الت��������ي تبذل جه��������ود في 
ع��������ن  الطرف��������ن بالع��������دول  اقن��������اع 
اس��������تمرار  م��������ع  كونه��������ا  الط��������الق 

العالقة الزوجية".
وأش��������اد طعم��������ة ب��������� "دور الباحث 
االجتماع��������ي املوجود في املحكمة 
والذي اصبح صمام أمان لتقريب 
وجه��������ات النظ��������ر ب��������ن الزوج��������ن 
وجهوده لطامل��������ا تنتهي بالصلح 
بينهم��������ا". ون��������ّوه إل��������ى أن "قس��������مًا 
م��������ن املطلقن الدينن يس��������تغلون 
هويات الخبرة املخصصة البداء 
الرأي لكنهم يحاولون من خاللها 
أن  بحج��������ة  الزبائ��������ن  اس��������تقطاب 

لديهم صالحية التطليق".
وأك��������د قاض��������ي النج��������ف لالحوال 
الش��������خصية أن "دع��������وى تصديق 
ط��������الق خارج��������ي عرض��������ت علينا 
لحظنا فيها ب��������أن املطلق الديني 
الط��������الق  ورق��������ة  ف��������ي  كت��������ب  ق��������د 
اس��������مه مقترن��������ًا بعب��������ارة )الخبير 

القضائي(".
وأكمل طعمة بالقول أن "املحكمة 
ألن��������ه  الخب��������راء،  لجن��������ة  فاتح��������ت 
ال صالحي��������ة لصاح��������ب املكات��������ب 
الش��������رعية وفقًا للقانون أن يعطى 
اذنًا بإيق��������اع الط��������الق، وقد جرى 
توجي��������ه إن��������ذار ل��������ه من قب��������ل تلك 

اللجنة".

العوز يجرب آباء على تزويج بناتهم الصغريات للتخلص من نفقتهن

نحو 100 مواطن أمام محكمة النجف 
لألحوال الشخصية يوميا

■ مبنى مجمع محاكم استئناف النجف

بابل/ مروان الفتالوي

دّشنت محكمة استئناف بابل عيادة طبية جديدة افتتحتها الرئاسة 
مؤخرًا في مقرها الرئيس، فيما أبدى منتسبو املحكمة من قضاة 

وموظفن ترحيبا بالخطوة، مؤكدين على أهميتها في األماكن التي 
تشهد زخمًا كاملحاكم.

■ العيادة الطبية في استئناف بابل 
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ويؤك��������د ذل��������ك تاري��������خ تطوره��������ا فالسياس��������ة 
الجنائي��������ة الت��������ي ترتك��������ز عليها ه��������ذه العلوم 
والقوانن والتي يعود الفضل في تس��������ميتها 
للفقي��������ه األملان��������ي )فيورب��������اخ( والت��������ي ب��������دأت 
بالجريم��������ة والعقوب��������ة واف��������رزت ظه��������ور علم 
اإلج��������رام وبعدها عل��������م العقاب ث��������م تاله علم 
آلي��������ة  ضم��������ن  ذل��������ك  وكل  اإلج��������رام  ضحاي��������ا 
العدال��������ة الجنائية التي تعك��������س في نظرتها 
عدال��������ة املرحلة والحقبة الزمني��������ة التي تراها 
متناغمة م��������ع مفاهيمها، فكانت كما يصفها 
الفقه��������اء )الثاب��������ت املتغي��������ر( ابت��������دأت كعدالة 
عقابية متناسبة بن جسامة الجريمة ونوع 
ومقدار العقوبة املناس��������بة له��������ا والتي تحقق 
الردع العام وبمرور الزمن تحولت الى عدالة 
تأهيلي��������ة انتقل��������ت م��������ن الرؤي��������ة العقابية الى 
رؤى تأهيل املجرم وإعادة إنتاجه اجتماعيا 
كعض��������و منتج في املجتمع م��������ن خالل برامج 
تأهيلية إصالحية أخذت على عاتقها إبعاد 
املجرم عن الس��������لوك العدائي وقد أنتجت هذه 
السياس��������ة الكثي��������ر من الثمار التي انعكس��������ت 
إيجاب��������ا على املجرم واملجتم��������ع وهي العدالة 

املطبق��������ة االن ف��������ي اغل��������ب دول العال��������م، لكنها 
أيض��������ًا أعط��������ت نس��������ب إخف��������اق أصاب��������ت روح 
العدال��������ة الجنائي��������ة بالكثي��������ر م��������ن اإلحب��������اط، 
األم��������ر الذي اصطلح على تس��������ميته مع بداية 
األلفي��������ة الثالثة )بأزم��������ة العدالة الجنائية( ما 
ح��������دا باملختصن في ش��������ؤون العدالة البحث 
عن أش��������كال جديدة للعدالة تتناسب مع روح 
الجدي��������د واملتغي��������ر بعد أن أصبح��������ت العدالة 
الجنائي��������ة عقيمة وهذا البحث قاد إلى ظهور 
شكل جديد من اش��������كال العدالة اصطلح على 
تس��������ميته )بالعدالة التصالحية( التي ترتكز 
على اساس الضحية واالهتمام به وااللتفات 
ال��������ى حاجاته وجبر االض��������رار التي لحقت به 
م��������ن جراء الجريم��������ة باإلضافة ال��������ى االهتمام 
باألطراف االخرى وهما )الجاني واملجتمع(.

 وه��������ذا االهتم��������ام يس��������تدعي اع��������ادة العالقة 
االجتماعي��������ة من خ��������الل جبر الض��������رر وأزالت 
آثار الجريمة والتي يكون للجاني دورا كبير 
ف��������ي ذلك بم��������ا يحق��������ق االندم��������اج االجتماعي 
والعالقة مع الجميع واملحافظة على الس��������لم 
االجتماعي. لقد ظه��������رت العدالة التصالحية 

كنه��������ج بدي��������ل للعدال��������ة الجنائي��������ة كم��������ا يرى 
مؤسس��������ها )ه��������اورد زاهر( بع��������د ان اصبحت 
العدال��������ة الجنائي��������ة عدالة عقيم��������ة من جانب 
واحتكارها للعق��������اب بيد الدولة وهو ما يراه 
زاهر أساس��������ًا في ظه��������ور العدالة التصالحية 
القائم��������ة على مفردت��������ن لهم��������ا دالالت مهمة 

وهما : العدل والتسامح.
والعدال��������ة التصالحية كظاهرة تجد جذورها 
ف��������ي الدول االنجلوسكس��������ونية الت��������ي تعتمد 
القان��������ون العرفي الذي يمت��������از باعتباره اكثر 
مرون��������ة وتجاوز للش��������كليات وال��������ذي يعتمد 
على اكتش��������اف املمارسات التقليدية في فض 
املنازع��������ات واالس��������تفادة منه��������ا عل��������ى خالف 
ال��������دول االخ��������رى التي تعتمد القان��������ون املدون 
التصالحي��������ة  العدال��������ة  وظه��������رت  الوضع��������ي. 
رس��������ميا بش��������كل مش��������ار اليه في مؤتمر االمم 
املتحدة العاش��������ر ملن��������ع الجريم��������ة والذي عقد 
ف��������ي فيين��������ا وتضم��������ن اع��������الن فيينا ف��������ي عام 
2000 للحد من ظاهرة االجرام والتأكيد على 
الصلح والتصالح والتش��������جيع على تضمن 
برام��������ج العدال��������ة التصالحي��������ة وان يكون عام 

2002 عام مس��������تهدف ملراجع��������ة برامج الدول 
وف��������ي دورة املجلس االقتصادي واالجتماعي 
لهيئة االم��������م املتحدة الذي عقد في فيينا عام 
2002 وال��������ذي اعلن ان معظم الدول اكدت على 
تروي��������ج العدال��������ة التصالحية ضم��������ن انظمة 
العدالة الجنائية، وق��������د جاء تعريف املجلس 
االقتص��������ادي واالجتماعي لهيئة االمم تأكيدا 
عل��������ى ذل��������ك وال��������ذي ين��������ص عل��������ى: ان العدالة 
التصالحية تتش��������كل من اي مس��������ار يش��������ارك 
فيه كل من الضحية والجاني او اي ش��������خص 
او مجموع��������ة تتضرر من الجريمة لإلس��������هام 
بفاعلي��������ة بهدف ايجاد الحلول لكل املس��������ائل 
ذات العالق��������ة باإلجرام وبمس��������اعدة ميس��������ر.
فالعدالة التصالحية من خالل املفهوم االممي 
هي منهج اوسلوك يسعى للتصدي للسلوك 
االجرام��������ي عبر برامج ومس��������ارات تصالحية 

ترتكز على مبادى اساسية مهمه وهي :
بالجريم��������ة  املعني��������ن  االط��������راف  مش��������اركة 
)الضحايا والجناة واملجتمع( على اس��������اس 
االحترام املتبادل بن كافة االطراف وااللتزام 
بمس��������ار النتائج املقبولة الت��������ي يتم التوصل 

اليه��������ا بن االط��������راف، كما ان اه��������داف العدالة 
التصالحية املتمثلة بتعزيز النظام والس��������لم 
االجتماع��������ي ع��������ن طري��������ق كش��������ف كل س��������لوك 
اجرام��������ي واعتب��������اره غير مقب��������ول اجتماعيا 
اضافة ال��������ى تجريم��������ه القانوني ومس��������اعدة 
واالحس��������اس  الض��������رر  وجب��������ر  الضحاي��������ا 
ف��������ي تحقي��������ق  بمظلوميته��������م ومس��������اعدتهم 
مطالبه��������م وتحمل املس��������ؤولية م��������ن الجميع 
وبخاص��������ة الجاني وابداء االعت��������ذار واالقرار 
بمس��������ؤوليته عن الجريم��������ة وتحمل تبعاتها 
والتعهد بعودته عض��������وا فاعال في املجتمع 
وكل ذلك يتم في مناخ��������ات تصالحية قائمة 
عل��������ى التس��������امح وقب��������ول االخرو بمش��������اركة 
اط��������راف املجتم��������ع ع��������ن طري��������ق ممثليهم في 
التس��������وية التي تتم فالعدالة التصالحية كما 
يقول االستاذ )كاريو( استاذ علم االجرام في 
الجامعة الفرنسية لم تحقق نجاح للضحايا 
فقط ب��������ل حققت نصيبا م��������ن النجاح للجناة 
وذلك من خ��������الل تحملهم املس��������ؤولية والذي 
يحق��������ق بالتبعية نج��������اح للمجتمع وذلك من 

خالل عدم عودتهم لإلجرام. 

 والحقيقة ان مفهوم العدالة التصالحية الذي 
تعتب��������ره املنظمات الدولية وال��������دول املتقدمة 
عدالة واعدة تتجاوز س��������لبيات وعقم العدالة 
الجنائي��������ة لم يك��������ن جديدًا عل��������ى مجتمعاتنا 
العربية و االسالمية فالدين والفكر االسالمي 
يضج بمتبنيات ه��������ذه العدالة الواعدة بل ان 
عقائ��������ده امللزم��������ة توجب األخذ بتل��������ك املبادئ 
التصالحي��������ة للخ��������روج م��������ن حال��������ة الع��������داوة 
والبغضاء الى رحاب املحبة واإلخوة وتعزيز 
البناء املجتمعي، كما ان اعرافنا االجتماعية 
حوت الكثير من هذه املبادئ واألهداف املعززة 
للتسامح والتصالح وما كان املشرع العراقي 
بعيدا عن ذلك حيث نص في املواد القانونية 
)194، 195، 196، 197،198 ( م��������ن قانون اصول 
املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1972 املعد 
ل وفي الفصل الخامس وتحت عنوان الصلح 
عل��������ى االج��������راءات الخاص��������ة بقب��������ول الصلح 
وانه��������اء النزاع املنظور امام املحاكم الجزائية 
حيث جاء بنص املادة 198 االصولية )يترتب 
على القرار الصادر بقبول الصلح نفس االثر 

املترتب على الحكم بالبراءة(. 

العدالة التصالحية

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

ديدن املجتمعات وروحها الحية القادرة على انتاج الجديد بروح املنهج التنظيري العلمي والسلوك املجتمعي، فالعلوم تتطور من خالل 
البحوث والدراسات والتقييم املنهجي الرصن وكذلك السلوك املجتمعي يتغير طبقا لروح التطور وعصرنة الحياة، والعلوم والقوانن 

الجنائية ليست استثناًء.
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لذل��������ك فقد اعتب��������رت جريمة 
االهم��������ال الجس��������يم ف��������ي اداء 
الوظيفة العامة او الجريمة 
االضرار غير العمدي باموال 
التابعة  واملصال��������ح  الدول��������ة 
له��������ا وقد ج��������اء ن��������ص املادة 
341 عقوبات عراقي )يعاقب 
او  موظ��������ف  كل  بالحب��������س 
مكلف بخدمة عامة تس��������بب 
بخطئه الجس��������يم في الحاق 
او  بام��������وال  جس��������يم  ض��������رر 
مصالح الجه��������ة التي يعمل 
به��������ا او يتص��������ل به��������ا بحكم 
وظيفته او باموال او مصالح 
االشخاص املعهود بها اليه 
ان كان ذلك ناشئا عن اهمال 
جسيم باداء وظيفته او عن 
او  السلطة  استعمال  اساءة 
عن اخالل جس��������يم بواجبات 
قضي��������ة  وتمث��������ل  وظيفت��������ه( 
فساد ويمثل تجريم االهمال 
ف��������ي مجال الوظيف��������ة العامة 
اتجاها عاما في التشريعات 

الجنائية املقارنة اذ تتضمن 
التش��������ريعات نصوصا  هذه 
العمدي  تجرم االضرار غير 
بام��������وال الدول��������ة ال��������ذي يقع 
من املوظ��������ف العام او املكلف 
بخدمة عامة اذا كان ناشئا 
عن اهمال جس��������يم او اخالل 
جس��������يم بواجب��������ات املكل��������ف 
اس��������اءة  او  عام��������ة  بخدم��������ة 

استعمال السلطة.
 اذا ادركت تلك التش��������ريعات 
ومنه��������ا قان��������ون العقوب��������ات 
العراق��������ي الناف��������ذ ان اخ��������الل 
املوظ��������ف الع��������ام او  املكل��������ف 
بواجبات��������ه  عام��������ة  بخدم��������ة 
نحو الدولة والشعب لم يعد 
النظم  عل��������ى  خ��������روج  مجرد 
املس��������اءلة  اال  يس��������توجب  ال 
او  وحده��������ا  االنضباطي��������ة 
انما اصبح  املدنية احيان��������ا 
جريم��������ة جنائي��������ة  اقتضها 
س��������لوك  مراقب��������ة  وج��������وب 
اغ��������راض  لخدم��������ة  املوظ��������ف 

يتب��������ن  واهداف��������ه  املجتم��������ع 
لنا م��������ن النص اعاله ان هذه 
الجريمة م��������ن جرائم الصفة 
تتطل��������ب صف��������ة خاص��������ة  اذ 
ف��������ي الجاني وه��������ي ان يكون 
موظف عام او مكلف بخدمة 
عامة كما ان هذه الجريمة ال 
تختلف في اركانها عن بقية 
جرائم الخط��������أ فهي تنطوي 
ف��������ي جانبه��������ا امل��������ادي عل��������ى 
الس��������لوك ايجابي او س��������لبي 
تنشأ منه نتيجة معينة هي 
باالموال  الجس��������يم  االضرار 
واملصال��������ح مح��������ل الحماي��������ة 
س��������ببية  وعالقة  الجنائي��������ة 
تربط بن السلوك والنتيجة 
وه��������ي تض��������م ف��������ي جانبه��������ا 
املعنوي حال��������ة ذهنية يعبر 
عنه��������ا بلف��������ظ الخط��������أ بل ان 
بع��������ض الباحث��������ن ي��������رى ان 
الفع��������ل  ب��������ن  ت��������الزم  هن��������اك 
والخطأ بحيث تزول الحدود 
الفع��������ل  ب��������ن  االعتيادي��������ة 

والحالة  الذهنية املصاحبة 
ل��������ه ويصعب التع��������رف اليها 
وتعي��������ن مكوناته��������ا اال من 
الذي  املادي  النش��������اط  خالل 
يقع م��������ن الجان��������ي فالحركة 
يترت��������ب  الت��������ي  االجرامي��������ة 
عليها الضرر الجس��������يم هي 
الرك��������ن امل��������ادي ووصف هذه 
الركن  بالخط��������أ هو  الحركة 

املعنوي. 
وفي عام 2004 أصدرت االمم 
املتح��������دة اتفاقي��������ة مكافح��������ة 
الفس��������اد وقد انض��������م العراق 
االتفاقية حس��������ب  ه��������ذه  الى 
نص املادة )6( من االتفاقية 
بموج��������ب القان��������ون رق��������م 35 
وكاس��������تجابة   2007 لس��������نة 
نش��������أت  والتي  اعاله  للمادة 
عليها هيئة النزاهة ملكافحة 
الفساد اقرار بان الفساد آفة 
تصي��������ب الحكومة الصالحة 
الب��������الء  وتلح��������ق  باله��������الك 

باملجتمع ككل.

القاضي علي كمال

اإلهمال الوظيفي أحد جرائم الفساد

املوظف��������ون العموميون هم الدعامة الكب��������رى التي يقوم 
عليه��������ا بن��������اء الدول��������ة واالمناء عل��������ى املصلح��������ة العامة 
واليه��������م يعود الفضل في صالح اجه��������زة الدولة اذا ادوا 
واجبه��������م على وجه حس��������ن كما تقع عليهم تبعة فس��������اد 
هذه االجهزة اذا قصروا في القيام بواجباتهم فهم قلب 
الدولة النابض وعقلها املدبر تسموا بسموهم وتنحط 

بانحطاطهم.

ملا كان

 فف��������ي  ذات ي��������وم وح��������ن كان عال��������م االقتص��������اد 
األميركي )ج��������اري بيكر( رائد عل��������م اقتصاديات 
الجريمة والحائز عل��������ى جائزة نوبل لالقتصاد، 
يه��������م برك��������ن س��������يارته، واج��������ه صعوبة ف��������ي ذلك، 
األم��������ر ال��������ذي جعله ُي��������درك أن امل��������كان املريح، لكن 
غي��������ر القانوني قد يكون مفض��������اًل، إذا كان املكان 

القانوني، غير مريح. 
وه��������ذا جعله يفكر ف��������ي أن أي عضو حتى العاقل 
ذي املكانة في املجتمع قد يلجأ إلى الجريمة إذا 
كانت املنفعة أكبر من التكلفة! وبغض النظر عن 
جدارة ال��������رأي الذي أورده هذا العالم االقتصادي 
ف��������ي فهم��������ه لدواف��������ع ارت��������كاب الجريم��������ة، ح��������ن 
أخضعها لقان��������ون اقتصادي يجعل من معدالت 
ارتكاب الجريمة ترتبط بعالقة طردية مع منافع 
الجريم��������ة، وعالقة عكس��������ية مع تكاليفه��������ا، فإنه 
مما الش��������ك فيه إن هذه الدراسات أسست لظهور 
نظريات التحلي��������ل االقتصادي للجريمة. وبينت 
أن هن��������اك محددات للجريمة تس��������اهم بش��������كل أو 

بآخر في رفع معدالت ارتكابها. وهذه املحددات  
قد تك��������ون اقتصادية واجتماعية مثل مس��������توى 
التعليم ومس��������توى التحضر والعالقات العائلية 
والبطالة ومس��������توى الدخل الف��������ردي. وقد تكون 
متمثلة بالعوام��������ل الرادعة للجريمة كالعقوبات 
املفروضة على مرتكبي الفعل اإلجرامي، كما أنها 
قد تك��������ون متعلقة بمدى س��������يادة القانون وقدرة 
الدولة عل��������ى ضبط األم��������ن وصرام��������ة العقوبات 
املفروضة من قبل املحاكم على مرتكبي الجرائم. 
وتبعا لذل��������ك اهتم الباحثون في مجال اإلحصاء 
بتطبيق النموذج القياسي الذي ذكرناه آنفًا،على 
الجرائم املرتكبة لبيان مدى عالقة تلك املحددات 
بارتف��������اع مع��������دالت ارت��������كاب الجرائ��������م. وبالتالي 
اس��������تفادة األجهزة املعنية بمكافحة الجريمة من 

تلك الدراسات واإلحصاءات.
وفي محاولة بسيطة لتطبيق النموذج القياسي 
ال��������ذي طرحه )بيك��������ر( واملتمثل بحس��������اب املنفعة 
محدداتها،عل��������ى  وبي��������ان  للجريم��������ة  والتكلف��������ة 

الجرائ��������م املرتكب��������ة في الع��������راق. نج��������د أن املنفعة 
الرتكاب الجريمة في العراق تطغى على تكاليف 
ارتكابها، نتيجة لشيوع عدد كبير من محددات 
ارتكاب الجريمة أي العلل واألس��������باب التي تدفع 

الناس الرتكابها.
ويأتي في مقدمتها شيوع البطالة والتي بلغت 
نس��������بتها وفقًا آلخ��������ر اإلحص��������اءات الصادرة عن 
وزارة التخطيط )15-%25(،وزيادة معدالت النمو 
السكاني بمقدار )مليون شخص( سنويًا، وعجز 
الدولة عن استيعاب تلك الزيادة  وماتتطلبه من 
س��������كن وتعلي��������م ورعاية صحي��������ة وإيجاد لفرص 
العم��������ل، وازدي��������اد نس��������بة األمية وترك الدراس��������ة. 
فضاًل ع��������ن االرتفاع الكبير ف��������ي معدالت الطالق 
ومايتبع��������ه من تفكك لألس��������رة العراقية. وارتفاع 
نسبة املواطنن الذين يعيشون تحت خط الفقر 
ومايمثل��������ه الفقر من خطر ق��������د يدفع في كثير من 
األحيان إلى ارتكاب الجريمة، حتى ورد في األثر 
)عجب��������ت مل��������ن ال يجد قوت يوم��������ه، كيف ال يخرج 

شاهرا سيفه على الناس(.
أما س��������يادة الدول��������ة وقدرتها عل��������ى ضبط األمن 
وصرام��������ة العقوب��������ات املفروض��������ة عل��������ى مرتكبي 
الجرائ��������م فق��������د ش��������هدت تراجع��������ًا كبي��������رًا نتيجة 
للظ��������روف الت��������ي م��������ر ويمر به��������ا الع��������راق، والتي 
أضعفت كثيرا من ق��������درة أجهزة الدولة املختلفة 
عن النهوض بمهامها.وضعف إجراءات الرقابة 
والتدقيق واملحاس��������بة التي س��������اهمت كثيرا في 
ش��������يوع  ظاهرة فس��������اد )ذوي الياقات البيضاء( 

والتعدي على حرمة املال العام.
إن العرض السريع الذي تحدثنا فيه عن محددات 
ارتكاب الجريمة في املجتمع العراقي.يمثل دعوة 
صادقة للباحثن في مجاالت القانون واإلحصاء 
واالجتم��������اع إلعداد دراس��������ات متخصصة تبحث 
ف��������ي تل��������ك العوامل وأثره��������ا في ارتف��������اع معدالت 
ارتكاب الجرائم في العراق بغية االستفادة منها 
من قبل األجهزة املعنية بمكافحة الجريمة وتلك 

املعنية بالقضاء أو الحد من أسبابها.

القاضي عامر حسن شنتة

اقتصاديات الجريمة 

الباحثون في مجال 
اقتصاديات الجريمة ببيان 

العالقة بن معدالت الجريمة، 
واملتغيرات االقتصادية 

والديموغرافية واالجتماعية. 
ويرتكز املنهج االقتصادي في 

دراسة تصرف األفراد نحو 
العمل اإلجرامي، على أن األفراد 

يختارون البديل األفضل 
بمقارنة التكاليف والعوائد من 

الخيار املتاح لديهم.

يهتم

مسافات قانونية

التغيير

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

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

مسافات وظيفية وقانونية رسمتها وفرضتها قوانن وقواعد سلوك 
تحدد العالقة بن من يتسنم منصبا في مؤسسة ما وبن العاملن في 

تلك املؤسسة.
 هذه املسافات توجب ان تكون العالقة بن شاغلي املناصب واملوظفن 
من جهة وبن املوظفن واملواطنن من جهة اخرى مبنية على محددات 

سلوكية تضمن املحافظة على هيبة الوظيفة.

ثمة
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ال��������ى  ته��������دف  ال  الوظيفي��������ة  املس��������افات 
االس��������تعالء والطبقي��������ة الوظيفي��������ة قدر ما 
تهدف ال��������ى فرض هيب��������ة الوظيفة العامة 
س��������عيا لتحقيق اهدافها وه��������ذا ما اكدته 
امل��������ادة 1/4 م��������ن قانون انضب��������اط موظفي 
الدولة ح��������ن نصت على احت��������رام املوظف 
ف��������ي  واللياق��������ة  األدب  والت��������زام  رؤس��������اءه 
مخاطبته��������م والفق��������رة 8 م��������ن ذات امل��������ادة 
كرام��������ة  عل��������ى  املحافظ��������ة  عل��������ى  بالن��������ص 
الوظيفة العامة واالبتع��������اد عن كل ما من 
ش��������أنه املساس باالحترام الالزم لها سواء 
أكان ذل��������ك أثن��������اء أدائه الوظيف��������ة أم خارج 
أوقات الدوام الرسمي وهذا املنطق برأيي 
يس��������ري على عالقات الوظيفة والعمل ايا 
كان��������ت تعليمية ام طبي��������ة ام تجارية وفي 
اطار القطاع الع��������ام او الخاص يعني ذلك 
ان عالق��������ات الوظيف��������ة يج��������ب ان تختل��������ف 
ف��������ي س��������لوكياتها ع��������ن عالق��������ات الصداقة 
واالخوة حت��������ى ان احد املمثلن العراقين 
وف��������ي برنام��������ج تلفزيوني ق��������ال انه يضع 
محددات للعالقة التي تربطه مع املمثلن 
الثانوين وانه يتجنب مجالس��������تهم عند 
تن��������اول الغداء ويتحاش��������ى الدخول معهم 
في ح��������وارات ونقاش��������ات جانبية من اجل 
الحفاظ على ش��������كل وهيب��������ة البطل ولكي 

تبقى ه��������ذه الهيبة والش��������كل ممتدين بن 
الواقع الحقيقي واملش��������هد التمثيلي فاذا 
اهت��������زت صورة البط��������ل في الواق��������ع حتما 
س��������تهتز عند اداء مشهد التمثيل وسوف 

لن يحقق العمل الفني اهدافه املرسومة .
امل��������ادة 7 م��������ن قان��������ون التنظي��������م القضائي 
حددت مبادئ للس��������لوك ال��������ذي يجب على 
القاضي االلتزام به كاملحافظة على كرامة 
القضاء واالبتعاد عن كل ما من ش��������انه أن 
يثير الريبة في استقامته وفي سبيل ذلك 
ينبغ��������ي ان يتمتع القاض��������ي بدرجة عالية 
م��������ن اللياق��������ة بما يدع��������م عدالت��������ه ويحفظ 
عليه مهابته ووقاره واللياقة هي ليس��������ت 
فقط لياقة املظهر وانما تتجلى في جملة 
مصاديق منها حس��������ن ال��������كالم والتصرف 
وان يربأ بنفس��������ه من ان يكون محال ملظنة 
الس��������وء او ان يرت��������د عليه اي ق��������ول او فعل 

سلبا.
 والن القاض��������ي يش��������غل اكث��������ر الوظائ��������ف 
حساس��������ية فان معايير محاس��������بته دقيقة 
فاذا اطم��������أن الناس الى س��������لوكه اطمأنوا 
الى عدالته فال يكفي ان يكون حيادي في 
االح��������كام وانم��������ا يجب ان تخض��������ع حياته 
الخاص��������ة وعالقات��������ه ال��������ى معايي��������ر اكثر 
تحفظ��������ا وق��������د اق��������رت املحكم��������ة العليا في 

كنساس / الهيئة االستشارية لألخالقيات 
القضائية ف��������ي القضية املرقمة JE126 في 
7 آذار 2005 رأيا ب��������ان ال يجوز أن يحضر 
القضاة حلقات بح��������ث أو برامج تدريبية 
ممولة أو منظمة من احدى سلطات تنفيذ 
القانون مث��������ل رجال االمن والش��������رطة الن 
ذلك س��������يعيق وينتهك املبادئ االساسية 
الالزمة الس��������تقالل القضاء ونزاهته وهذا 
املبدأ االخالقي مصداق ملا ذكرته انفا من 
ايجاد مسافات وظيفية تحكم العالقة بن 
القضاء وش��������ركاء العمل م��������ن جهة اخرى 
حت��������ى وان كانت س��������لطات انف��������اذ القانون 

كاالمن والشرطة.
 وان املعان��������ي الت��������ي تضمنها ه��������ذا املبدأ 
لها مدل��������ول مزدوج يعك��������س وعيًا ملفهوم 
استقالل القضاء من جهة ومن جهة ثانية 
إدراكًا ملس��������ؤولية القض��������اة الكبرى ورغم 
ان هذه املحددات الس��������لوكية واملس��������افات 
الوظيفي��������ة تضعه��������ا وتحكمه��������ا قوان��������ن 
وقواع��������د س��������لوك اال ان االه��������م م��������ن ذلك ان 
تك��������ون ل��������دى القاضي واملوظ��������ف حصانة 
ذاتية تؤمن استقالله الشخصي والذاتي 
وتضم��������ن عزت��������ه ومحافظته عل��������ى هيبة 

وكرامة القضاء والوظيفة العامة



)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية 
الصادرة من محكمة التمييز االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

ان م��������ا ورد بتقري��������ر خب��������راء االدل��������ة الجنائية بعدم 
وج��������ود معالم واضح��������ة لبصمة االبهام املنس��������وبة 
للمدع��������ي في معامل��������ة البيع والس��������جل العقاري ، ال 

ينفي عائدية البصمة الى املدعي.

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من الهيئة املوس��������عة 
املدنية وجد ان الطع��������ن التمييزي مقدم ضمن 
مدته القانونية فقرر قبوله شكاًل ولدى النظر 
في الحك��������م االس��������تئنافي املميز فق��������د وجد انه 
صحي��������ح وموافق للقانون وجاء اتباعًا ملا ورد 
بقرارات النق��������ض التمييزي بالعدد 142/140/

هيأة موس��������عة مدنية/2015 ف��������ي 2015/4/28 
ف��������ي  عق��������ار/2015  و314/313/اس��������تئنافية 
اس��������تئنافية  و4348/4865/   2015/1/20
ف��������ي 2014/9/14 و3173/3172/ عق��������ار/2014 

 2013/6/26 ف��������ي  عق��������ار/2013  اس��������تئنافية 
وق��������د اجرت كل م��������ن محكمة الب��������داءة ومحكمة 
االس��������تئناف التحقيق��������ات الوافي��������ة وتب��������ن ان 
هناك تناقضًا في اق��������وال املميز/ املدعي فتارة 
ينكر بي��������ع العقار موضوع الدع��������وى بزعم انه 
لم يدخل العراق منذ تس��������فيره إل��������ى ايران عام 
1980 ولم ينظ��������م وكالة إلى وكيلت��������ه املحامية 
)ش. ل( التي ايدت واقعة التوكيل بعد ادخالها 
شخصًا ثالثًا في الدعوى لغرض االستيضاح 
منها وتارة اخ��������رى يقر بدخوله العراق بهوية 
االحوال املدينة وان ما ورد بتقرير خبراء االدلة 
الجنائي��������ة بعدم وجود معالم واضحة لبصمة 
االبه��������ام املنس��������وبة للمدعي ف��������ي معاملة البيع 
والسجل العقاري ال ينفي عائدية البصمة إلى 
املدع��������ي وعليه فان معاملة البي��������ع الجارية من 
املدعي للمش��������ترية/ املس��������تأنف عليها الرابعة 
)ع.م.ه���������( قد ج��������رت أمام املوظ��������ف املختص في 
مديرية التسجيل العقاري في كربالء عن طريق 
االناب��������ة وبالتالي يكون بيع العقار للمدعي قد 
اس��������توفى ش��������رائطه القانونية وتصبح دعوى 
املدع��������ي فاق��������دة لس��������ندها القانون��������ي وحري��������ة 
بال��������رد وهذا ما قضت به محكمة االس��������تئناف 
في حكمه��������ا املميز فقرر تصديق��������ه ورد الطعن 
التمييزي وتحميل املميز رسم التمييز وصدر 
القرار باالتفاق ف��������ي 28/صفر/1438ه� املواف�ق 

2016/11/28م.

)2(
املبدأ:

الش��������خص الثالث الذي لم يكن خاس��������را في الدعوى 
البدائية يكون طعنه االستئنافي غير مقبول قانونا 

بحكم املادة 169 من قانون املرافعات املدنية  .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من الهيئة املوس��������عة 
املدني��������ة في محكمة التمييز االتحادية وجد ان 
الطعن التمييزي مق��������دم ضمن مدته القانونية 
فق��������رر قبول��������ه ش��������كاًل ول��������دى النظر ف��������ي القرار 
االس��������تئنافي املمي��������ز فق��������د وج��������د ان��������ه صحيح 
وموافق للقانون وج��������اء اتباعًا ملا ورد بقراري 
النقض التمييزي بالعدد 101/هيأة موس��������عة 
مدني��������ة/2016 ف��������ي 2016/5/16 ذلك ان املميز/ 
املستأنف قد دخل في الدعوى البدائية بصفة 
شخص ثالث منضم إلى جانب املدعى عليهما 
فيع��������د بذلك خصم��������ًا في الدع��������وى وان املذكور 
كان يمل��������ك العق��������ار موض��������وع الدع��������وى فباعه 
إل��������ى املش��������تري ) ج. ع .ع ( وال��������ذي باعه بدوره 
إلى املدعي��������ة وان الحكم البدائي املس��������تأنف لم 
يتضمن الزامًا للشخص الثالث املذكور وبذلك 
لم يكن خاس��������رًا في الدعوى البدائية وبالتالي 
يكون طعنه االس��������تئنافي غي��������ر مقبول قانونًا 
بحك��������م املادة 169 من قان��������ون املرافعات املدنية 
وحيث ان محكمة االس��������تئناف ق��������د قضت برد 
الطعن االستئنافي املقدم من قبله اتباعًا للقرار 
التميي��������زي فق��������رر تصدي��������ق الق��������رار املميز ورد 
الطعن التمييزي وتحميل املميز رسم التمييز، 
وصدر القرار باالتفاق ف��������ي 28/صفر/1438ه� 

املوافق 2016/11/28م.

)3(
املبدأ:

كان املقتضى على املحكمة وتبسيطا للشكلية الى 
ح��������د الذي يضمن املصلحة وال ي��������ؤدي الى التفريط 
باص��������ل الحق املتنازع في��������ه ان تعي��������ن قيما موقتا 
اكماال للخصومة والغراض هذه الدعوى للدفاع عن 

حقوق القاصرات واالستمرار بنظرها موضوعا .

القرار:
ل����������دى التدقيق واملداولة وج��������د ان الطعن التمييزي 
مقدم ضمن املدة القانونية قرر قبوله ش��������كال ولدى 
عطف النظرعلى الحكم املميز وجد انه غير صحيح 
ومخالف الحكام الشرع و القانون ألن اتجاه,املحكمة 

ب��������رد دعوى املدعية لعدم توجه الخصومة ليس في 
محله اذ كان املقتضى وتبسيطًا للشكلية الى الحد 
الذي يضمن املصلحة وال يؤدي الى التفريط باصل 
الحق املتنازع فيه وفقًا الحكام املادة )4( من قانون 
االثب��������ات ان تعين حكمًا مؤقتًا اكم��������ااًل للخصومة 
والغراض هذه الدعوى للدفاع عن حقوق القاصرات 
واالس��������تمرار بنظرها موضوعًا واصدار حكم وفقًا 
للش��������رع والقان��������ون وحي��������ث ان املحكم��������ة قضت برد 
الدعوى خالف��������ًا لوجهة النظر املتقدم��������ة االمر الذي 
اخل بصح��������ة حكمها املميز لذا ق��������رر نقضه واعادة 
الدعوى الى محكمتها التباع ما تقدم على ان يبقى 
رسم التمييز تابعًا للنتيجة و صدر القرار باالتفاق 

في 7/صفر/1438ه� املوافق 2016/11/7م.

)4(
املبدأ:

اذا كان��������ت املحكم��������ة قد وصف��������ت الحك��������م بالغيابي 
في ح��������ن ان املرافعات جرت حضوري��������ا فان العبرة 
بوص��������ف القانون لس��������ير املرافع��������ات وليس لوصف 

املحكمة وعليه يكون الحكم صادر حضوريا .

القرار:
ل���������دى التدقيق واملداولة وجد ان املحكمة قد وصفت 
الحك��������م املميز بكونه قد ص��������در غيابيًا بحق املدعى 
عليه��������ا ) املميزه ( ف��������ي حن ان املرافع��������ات قد جرت 
بحقه��������ا حضوري��������ًا قب��������ل ت��������رك الدع��������وى للمراجعة 
والس��������ير فيه��������ا مجددًا وحي��������ث ان العب��������رة بوصف 
القان��������ون لس��������ير املرافعات وليس لوص��������ف املحكمة 
وبالتالي يكون الحكم الصادر بتاريخ 2016/8/28 
قد صدر حضوريًا بحق الطرفن ويكونان مبلغن 
ب��������ه بتاريخ ص��������دوره وحيث ان املمي��������زة طعنت فيه 
بتاريخ 2016/10/5 فيكون طعنها مقدم خارج املدة 
القانوني��������ه املنصوص عليه في املادة 204 مرافعات 
مدنية لذا قرر رد الطعن التمييزي ش��������كال وتحميل 
املميزة الرسم التمييزي وصدر القرار باالتفاق في 

22/صفر/1438 ه� املوافق 2016/11/22

)5(
املبدأ:

بام��������كان املدع��������ى عليه )املحكوم( توكي��������ل من ينوب 
عنه من اقارب��������ه الى الدرجة الرابعة او توكيل محام 
للدفاع عن حقوقه كون الحكم لم يفقده حق التوكيل 

وهو من الحقوق الشخصية البحتة .

القرار:
وزارة  ان  وج��������د  واملداول��������ة  التدقي��������ق  ل��������دى 
العدل/دائ��������رة اصالح الكبار /قس��������م الش��������ؤون 
القانوني��������ة ش��������عبة حقوق االنس��������ان وش��������ؤون 
الن��������زالء واملوقوفن بكتابه��������ا املرقم 24785 في 
2016/9/6 طلب��������ت املوافقة عل��������ى نقل الدعوى 
الخاص��������ة باملحك��������وم باالع��������دام )ح. م. ع. ا( من 
محكمة االحوال الش��������خصية في الس��������ماوة الى 
محكم��������ة االح��������وال الش��������خصية ف��������ي الكاظمية 
طبقا" للمادة )97( من قانون املرافعات املدنية 
وترى ه��������ذه الهيئة ان��������ه بام��������كان املدعى عليه 
)املحك��������وم( توكيل م��������ن ينوب عنه م��������ن اقاربه 
ال��������ى الدرجة الرابع��������ة او توكيل مح��������ام للدفاع 
عن حقوقه كون الحك��������م لم يفقده حق التوكيل 
وهو من الحق��������وق الش��������خصية البحتة كما ان 
بامكان املحكمة املقام��������ة امامها الدعوى انابة 
املحكمة التي يق��������ع ضمن اختصاصها املكاني 
دائ��������رة االصالح املودع فيه��������ا املحكوم لتدوين 
اقواله باالناب��������ة حول موضوع الدعوى فضال" 
عن ان طلب نقل الدعوى يقدم من ذوي العالقة 
حصرا" وفقا" الس��������باب وردت في املادة 97 من 
قان��������ون املرافعات ول��������م يتوفر أي س��������بب منها 
عليه ق��������رر رد الطلب ش��������كال" واع��������ادة اضبارة 
الدعوى ملحكمتها وص��������در القرار باالتفاق في 

13/صفر/1438ه� املوافق 2016/11/13م.

)6(
املبدأ: 

املحرر املودع للتنفيذ تس��������قط قوت��������ه التنفيذية اذا 
ترك ولم يراجع بش��������انه مدة سبع س��������نوات اعتبارا 

من تاريخ اخر معاملة.

القرار: 
بعد التدقيق واملداولة وجد إن الطعن التمييزي 
مقدم في مدته القانونية ومشتمال على اسبابه 
تقرر قبوله شكال وعند عطف النظر على القرار 
املميز امل��������ؤرخ 2016/11/27 تب��������ن بان الثابت 
من االوليات املوجودة في االضبارة التنفيذية 

املدرجة ضمن قوائم االت��������الف ان اخر مراجعة 
فيها كان بتاريخ 1991/6/16 واذ ان الحكم او 
املحرر املودع للتنفيذ تس��������قط قوته التنفيذية 
اذا ترك ولم يراجع صاحبه بش��������انه مدة س��������بع 
س��������نوات اعتب��������ارا من تاريخ اخ��������ر معاملة مما 
يجع��������ل قرار املنف��������ذ العدل املميز ج��������اء تطبيقا 
صحيحا الحكام املادة 112/ من قانون التنفيذ 
، ل��������ذا قرر تصديق الق��������رار املمي��������ز ورد الطعن. 
وصدر القرار باالتف��������اق في 11/ ربيع الثاني/ 

1438 ه� املوافق 2017/1/10م.

)7(
املبدأ: 

املنف��������ذ العدل ال يملك الرجوع ع��������ن قراراته الفاصلة 
التي يتخذ في االضب��������ارة التنفيذية اال بعد الطعن 
فيها بالطرق التي نصت عليها املادة 118من قانون 

التنفيذ رقم 45 لسنة 1980.

القرار:
بعد التدقيق واملداولة وجد إن الطعن التمييزي 
مق��������دم ف��������ي مدت��������ه القانوني��������ة ومش��������تمال على 
أس��������بابه تقرر قبوله ش��������كال وعند عطف النظر 
على الق��������رار املميز امل��������ؤرخ 2016/10/25 تبن 
بان��������ه مخالف لالصول واح��������كام القانون وذلك 
الن املنف��������ذ العدل ال يملك الرج��������وع عن قراراته 
الفاصل��������ة التي يتخذ في االضب��������ارة التنفيذية 
اال بعد الطعن فيها بالطرق التي نصت عليها 
امل��������ادة 118 من قان��������ون التنفيذ رقم 45 لس��������نة 
1980 املعدل وهي التظل��������م من القرار والتمييز 
واذ ان الش��������خص الثالث )ن  ش ا( لم تطعن في 
القرار الص��������ادر ضدها بتاري��������خ 2016/10/13 
واملتضم��������ن )الزامه��������ا باع��������ادة املبال��������غ الت��������ي 
تسلمتها لغاية تاريخ اصدار السند( بالطرق 

املش��������ار اليها اعاله. لذا ال يجوز للمنفذ العدل 
وبن��������اء على طل��������ب وكيلها الرجوع ع��������ن القرار 
املذكور م��������ن دون التظلم من��������ه او تمييزه عليه 
واس��������تنادا للمادة 210/ 3 مرافعات مدنية قرر 
نقض الق��������رار املميز واعادة االضبارة ملرجعها 
التب��������اع ما تقدم عل��������ى ان يبقى رس��������م التمييز 
تابعا للنتيجة. وصدر القرار باالتفاق في 11/ 

ربيع الثاني/ 1438 ه� املوافق 2016/1/10م.

)8(
املبدأ: 

يش��������ترط لحص��������ول املقاصة الجبرية عل��������ى وفق ما 
تن��������ص عليه امل��������ادة 2/409 من القان��������ون املدني هو 
اتح��������اد الديني��������ن جنس��������ا ووصف��������ا وحل��������واًل وقوة 

وضعفا .

القرار:
الطع��������ن  إن  وج��������د  واملداول��������ة  التدقي��������ق  بع��������د 
التمييزي مقدم في مدته القانونية ومش��������تمال 
على أس��������بابه تق��������رر قبوله ش��������كال وعند عطف 
النظر على القرار املمي��������ز املؤرخ 2016/10/30 
تبن ان��������ه موافق لالصول واح��������كام القانون اذ 
يش��������ترط لحصول املقاصة الجبرية على وفق 
ما تنص عليه امل��������ادة 2/409 من قانون املدني 
ه��������و اتحاد الدينين جنس��������ا ووصف��������ا وحلواًل 
وق��������وة وضعفا وهذه الش��������روط غي��������ر متحققة 
بطل��������ب وكيلة الدائن��������ن كون االح��������كام املنفذة 
 2016/118 املرقم��������ة  التنفيذي��������ة  باالضب��������ارة 
و2016/133 لم تكتس��������ب درجة البتات لذا قرر 
تصدي��������ق الق��������رار املمي��������ز ورد الطع��������ن . وصدر 
الق��������رار باالتفاق في 20/ربي��������ع الثاني/1438ه� 

املوافق 2016/1/19م.

 ● للحصول على القرارات التمييزية 

مباشرة
راجع االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز يف 

املوقع االلكرتوين للسلطة القضائية 

The Federal Judicial Authority
Republic Of Iraq

ضائية
سلطة الق

مة لل ضائي ـ المحاكم ـ االدارة العا
ة التمييز االتحادية ـ جهاز االدعاء العام ـ هيئة االشراف الق

يا ـ محكم
لعل

ة ا
دي

حا
الت

ة ا
كم

مح
ـ ال

ى 
ل الع

اء ا
ض

الق
س 

جل
م

   H
igher Judicial C

ouncil - The H
igher Fedral C

ourt - The Federal Court Of Cassation - Public Prosecution - J
udici

al O
ve

rs
ig

ht
 C

om
m

is
si

on
 -

 C
ou

rt
s 

- 
G

en
er

al
 A

dm
in

is
tr

at
io

n 
O

f 
Ju

di
ci

ar
y

● واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية 
ملحكمة التمييز االتحادية

●  2nd Year  Issue (17)  March 2017السنة الثانية/ العدد )17( اذار 2017



w w w . i r a q j a . i q
 Monthly Newspaper
AL Qadaa

..األخيره

موجز المحاكم

القاضي جعفر كاظم المالكي 
من املبادئ العامة التي نص عليها قانون اإلثبات رقم 107 لسنة 1979 
املع��������دل إلزام القاضي بإتباع التفس��������ير املتط��������ور للقانون حيث نصت 
امل��������ادة 3 )) إلزام القاضي بإتباع التفس��������ير املتط��������ور للقانون ومراعاة 
الحكمة من التش��������ريع عن��������د تطبيقه (( ويذهب ش��������راح القانون في ان 
املقصود من قاعدة التفس��������ير املتطور للقانون هو توضيح املبهم من 
الفاظ التش��������ريع وتخريج ما نقص م��������ن أحكامه والتوفيق بن أجزاءه 

املتناقضة.
 والتفس��������ير يشمل جميع العمليات التي تلزم بجعل القوانن صالحة 
للتطبي��������ق. ويعد تفس��������يرا كل جهد يبذل بهذا املج��������ال وهو من ضمن 
القواعد األصولية واللغوية واملنطقية والغاية االجتماعي في تطبيق 
القاعدة القانونية. وتتعدد مدارس ش��������رح القوانن بتعدد األس��������لوب 
أو املنه��������ج املعتم��������د في تفس��������ير النص, حيث تذهب مدرس��������ة الش��������رح 
على املتون في أن التفس��������ير يجب أن يتجه للكش��������ف على نية املش��������رع 
الحقيقية وقت وضع التش��������ريع كما تذهب مدرس��������ة التطور التاريخي 
إلى أن القان��������ون وليد حاجة املجتمع وكذلك تذهب املدرس��������ة العلمية 
))مذهب البحث العلمي الحر(( في أن التش��������ريع هو عمل إرادي يشبه 
التصرف القانوني الذي تحمل عباراته كل مضمون اإلرادة التي صدر 
عنه��������ا لذل��������ك ينبغي ان يقتصر التفس��������ير على محاول��������ة التعرف على 
إرادة املش��������رع وقصده من النصوص وق��������ت وضعها وليس إصالحها 
او التغيير بها فإذا لم يؤد تفس��������ير النص تفس��������يرا حقيقيا يقوم على 
احترام إرادة املشرع في انطباقه على النزاع املعروض فيجب التسليم 

حينئذ بعدم صالحية هذا النص للتطبيق. 
 وان مسألة اللجوء إلى البحث العلمي ينبغي الرجوع فيها إلى جوهر 
القانون ومصادره الحقيقية وما تشتمل عليه األسس التي نشأ منها 
ه��������ذا النص. ويمكن القول إن القاعدة القانونية تقوم على أربع حقائق 
واقعية او طبيعية وتاريخية وعقلية ومثالية. كما يذهب شراح القانون 
أيضا في أن املقصود بالتفسير املتطور للقانون هو مواءمة مضمونه 
مع ما طرأ من تغيرات على ظروف الحياة التي وضعت من اجلها تلك 
النص��������وص. ومن املمكن ان يكون للنص عند تطبيقه مضمون أوس��������ع 
مم��������ا هو في ذهن املش��������رع عند وض��������ع القانون إذ كلم��������ا ظهرت تجربة 
إنس��������انية جديدة أو معارف علمية حديثة يتم اس��������تخدام طرق أفضل 
للكش��������ف عن الحقيقية, ويمك��������ن للقاضي اللجوء إلى قاعدة التفس��������ير 
املتطور للقانون الن القانون أش��������به بالكائن الح��������ي ينمو ويتطور في 
البيئ��������ة التي نش��������أ فيها وه��������و أكثر مرونة م��������ن أن يعيش في نصوص 
جام��������دة ما دامت الحياة بتطور مس��������تمر والحكمة التش��������ريعية تتغير 
من زمن آلخر واملفس��������ر الذي يبحث ع��������ن قاعدة وضعت منذ زمن بعيد 
ال يتعن عليه أن يبحث عن الس��������بب الذي دفع املشرع وقتئذ في وضع 
القاعدة القانونية بل يجب أن يبحث في أساسها العقلي فالحكمة من 
التش��������ريع هي الق��������وة الحية املتحركة التي تبعث ف��������ي النص الحياة ما 
دام الن��������ص قائما وبذلك يس��������تطيع النص ان يكتس��������ب مع الزمن معنى 
جدي��������د او ينطبق على ح��������االت جديدة , إذ إن التفس��������ير يحقق العدالة 
وي��������الءم الظروف الجديدة في املجتمع وبهذا التكييف يصبح للقاعدة 
القانوني��������ة في تطبيقها الحالي مضمون أوس��������ع مما كان لها في ذهن 
املشرع عند وضعها ولهذا قيل إن التفسير ابعد نظرا من املشرع وهذا 

هو التفسير املتطور للقانون الذي توصي به املادة املشروحة.

التفسير المتطور للقانون
نوافذ العدالة 

سالم مكي

أجازت املبادئ التمييزية، اللجوء الى الوسائل العلمية الحديثة 
في اثبات الوقائع املادية التي تحتاج الى اثبات، خصوصا تلك 

التي تتعلق بالحل والحرمة، ومنها اثبات او نفي النسب. 
م��������ن املعل��������وم ان الش��������ريعة االس��������المية تعتبر املصدر االس��������اس 
والوحي��������د لقانون األحوال الش��������خصية، وال يج��������وز ان يتضمن 
هذا القانون اي نص مخالف للش��������ريعة االس��������المية. اللجوء الى 
الوس��������ائل الحديثة، ال يخالف الش��������ريعة االس��������المية، خصوصا 
اذا كان الغ��������رض منه، الوصول الى الحقيقة، وتقديم دليل مادي 

عليها. 
في مس��������ألة نفي او اثبات النس��������ب، ثمة حديث شريف ينسب الى 
النبي نّصه: للولد الفراش وللعاهر الحجر. وتفسير هذا الحديث، 
حس��������بما جاء في القرار التمييزي املرقم 13/الهيأة العامة/2016 
هو: في حال ارتكاب الزوجة، فعل الزنا، وهي على فراش شرعي، 
فالولد ينس��������ب لصاحب الفراش ووجود الزنا ال يمنع من نس��������ب 
الولد ألبيه. والسؤال هنا: ماذا لو اثبت فحص البصمة الوراثية 
ان الول��������د يعود لش��������خص آخر؟ ماذا لو تب��������ن ان الزوج غير قادر 
على االنجاب؟ هل سيحكم بموجب الحديث الشريف؟ ام بموجب 
نتائج الفحص؟ محكمة التمييز املوقرة، س��������بق وان تناولت هذه 
الحال��������ة في قرار لها، تضمن: ال يحق للزوج نفي النس��������ب، ان كان 
في فترة الحمل والوالدة. واما الفحص الطبي، فهو قرينة وليس 
دلي��������ال يبنى عليه الحكم. وان ه��������ذه القرينة ان لم يتبعها اعتراف 
ف��������ال يبنى عليها الحكم، ما دامت الزوجي��������ة قائمة فال يصار الى 
الفحص الطبي ألن الحديث النبوي الش��������ريف قد حسم األمر بأن 
للول��������د الفراش.. ه��������ذا املبدأ جاء في الق��������رار التمييزي أعاله. وفي 
قرار تمييزي آخر، رقمه 4713/هيئة االحوال الش��������خصية واملواد 
الش��������خصية/2015، الذي رأى ان قيام محكمة األحوال الشخصية 
بالحكم بثبوت نسب الطفلة، رغم ان فحوصات البصمة الوراثية، 
قرار مخالف للش��������رع والقانون، ألن فحوصات البصمة الوراثية، 
نفت بنوة الطفلة للمميز في حن تطابقت نتائج الفحوصات مع 

نتائج فحوصات فصائل دم والدتها وشخص آخر.
 واض��������اف الق��������رار: حي��������ث ان الفح��������ص الطبي هو من الوس��������ائل 
العلمي��������ة في االثب��������ات وال تتعارض مع احكام الش��������رع والقانون 
طاملا توصل الى الحقيقة في املسائل الشرعية وعلى هذا استقر 
القضاء ف��������ي قراراته... البد للمحكمة املوق��������رة، ان يكون لها قرار 
بخص��������وص هذا املوض��������وع املهم، وال��������ذي بدأت املحاكم تش��������هد 
تطبيقات كثيرة، في ظل الظروف غير الطبيعية التي يعيش��������ها 
املجتمع وتفشي ظواهر دخيلة على املجتمع، ككثرة الزنا، وزنا 
املحارم، والخيانة الزوجية التي تكاد ان تكون ظاهرة. الوسائل 
العلمي��������ة كما جاء في القرار اعاله، ه��������ي معتمدة في جميع دول 
العال��������م، ونتائجها ال تقبل الش��������ك، وتوصل الى الحقيقة بش��������كل 
أس��������رع، فال ضير من االعتماد عليها، في الوصول الى الحقيقة، 

مع االحترام للنصوص الدينية.

نفي النسب بين الشريعة 
والوسائل العلمية

عين قانونية

■ مخالفة قانون اإلقامة

س��������جلت محاكم التحقيق ف��������ي كربالء عدة 
دع��������اوى تتعل��������ق بمخالفة قان��������ون اإلقامة 

لألجانب.
وقال قاض��������ي التحقيق علي عزيز إن "أكثر 
الدع��������اوى التي ترد إل��������ى املحكمة وتتعلق 
باملتهمن األجانب هي مخالفتهم لقانون 

اإلقامة العراقي النافذ".
وأضاف عزي��������ز في حديث إلى "القضاء" أن 
"بعض السياح والزوار األجانب يبقون في 

البالد على الرغم من انتهاء مدة اإلقامة".
وحول جنس��������يات األجان��������ب املخالفن ذكر 
قاض��������ي التحقيق أن "معظم املتهمن بهذه 
املخالفات هم من الجنسية البنغالديشية، 
وبنس��������بة أقل من اإليرانين"، الفتا إلى أن 
"بقاءهم غالبا ما يكون للش��������روع بأعمال 

تجارية وخدمية لغرض جني األموال".
وأك��������د عزي��������ز أن "محاكم التحقي��������ق تتخذ 
اإلج��������راءات القانوني��������ة بحقه��������م ث��������م يت��������م 

إرجاعهم إلى بلدانهم".

■ قضايا المقدادية

أعلنت رئاسة استئناف ديالى عن توجيهات 
صدرت إلى قضاة محكمة تحقيق املقدادية 
بتسريع حس��������م ملفات املوقوفن بالتنسيق 

مع مركز شرطة املدينة.
وق��������ال نائ��������ب رئي��������س االس��������تئناف القاضي 
حس��������ن حس��������ن مصطفى في تصري��������ح إلى 
"القض��������اء"، إن "زي��������ارة إش��������رافية م��������ن كب��������ار 

القضاة أجريت ملحكمة تحقيق املقدادية".
وتاب��������ع مصطف��������ى أن "الزي��������ارة أس��������فرت عن 
التأكيد على قض��������اة املحكمة بمتابعة ملف 
املوقوفن وتس��������ريع حسم دعاواهم بالنحو 

املمكن".
وأشار إلى "وجوب التنسيق مع قسم شرطة 
املقدادي��������ة ومكت��������ب مكافح��������ة االره��������اب في 
القضاء لغرض تأمن إحضار املتهمن أمام 

الجنايات في املواعيد املحددة".
ولفت مصطفى إلى أن "الوفد تابع سجالت 
املحكم��������ة ووجدنا أن أرش��������فتها كانت جيدة 

من قبل املوظفن".

■ وقفة تأبينية 

أقام��������ت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف باب��������ل 
االتحادية وقف��������ة تأبينية على روح القاضي 

الراحل عاد هاتف.
وقال رئيس االستئناف القاضي حيدر عبد 
الزهرة النائلي إن "قضاة وموظفي املحكمة 
نظم��������وا مجلس عزاء تأبين��������ا وتكريمًا لروح 

القاضي املرحوم عاد هاتف".
وأض��������اف النائلي إلى "القض��������اء" إن "املجلس 
حضره قضاة وموظفو املحكمة ومنتس��������بو 
املحاك��������م  م��������ن  باب��������ل  اس��������تئناف  محكم��������ة 
الخارجي��������ة في األقضي��������ة والنواحي". وتابع 
أن "الوقفة كانت بعد انتهاء الدوام الرس��������مي 
وتخللته��������ا قراءة س��������ورة الفاتحة على روح 
القاضي الفقيد وتقديم التعازي واملواس��������اة 

إلى عائلته وذويه الذين حضروا".
يذك��������ر أن القاض��������ي هات��������ف أح��������د القض��������اة 
املعروفن في البالد، وش��������غل مراكز قضائية 
ع��������دة آخرها عض��������وا ف��������ي محكم��������ة التمييز 

االتحادية.

■ مدخل جانبي لرئاسة محكمة استئناف الكرخ في بغداد/ عدسة حيدر الدليمي

كتاب قضائي

وشدد الكاتب في مقدمة كتابه على أهمية 
"الوقف وكيفية إنشائه وإدارته وتسجيله"، 
ولف��������ت إل��������ى أن ذلك أدى إل��������ى "ظهور قواعد 
تس��������ري  وال  بالوق��������ف  خاص��������ة  قانوني��������ة 
على س��������واه فضاًل ع��������ن قوت��������ه االقتصادية 
املتعلق��������ة بحج��������م املوقوف��������ات م��������ن األعيان 

واألطي��������ان واألموال املنقول��������ة وغيرها مما 
أدى إل��������ى س��������عي الحكومات إلى الس��������يطرة 
عليه وتوظي��������ف إمكانات��������ه الهائلة لخدمة 

مصالحها".
تجل��������ى  ذل��������ك   " أن  املوس��������وي  وأض��������اف 
بالسياسات التي اتبعتها الحكومات على 

مختل��������ف اتجاهاته��������ا"، مبينًا أن "سياس��������ة 
العثمانية  العراقي��������ة وقبله��������ا  الحكوم��������ات 
كان��������ت تتج��������ه إل��������ى الهيمن��������ة عل��������ى الوقف 
وتوس��������يع نفوذها عليه كلما س��������نحت لها 
الفرصة واس��������تغلت الجانب التشريعي في 

سيطرة نفوذها على األوقاف".
وأوضح الكات��������ب أن الس��������يطرة تكون "عبر 
سياستها التش��������ريعية وهي في حقيقتها 

انعكاس للسياسة العامة العليا".
ويرى أن "النظر إلى سياسة املشرع العراقي 
تجاه الوقف منذ تأس��������يس الدولة العراقية 
نجد انه يس��������ير إلى فرض سياسة الهيمنة 
الحكومي��������ة أو هيمن��������ة الدول��������ة على الوقف 

كلما توفرت له الفرصة".

وأورد املوس��������وي أن "املس��������عى ه��������ذا لم يكن 
ديدن املش��������رع العراقي وإنما معظم البلدان 
اإلسالمية والعربية وعلى وجه الخصوص 
التي كان��������ت تحت االحت��������الل العثماني الن 
القوانن العثمانية كانت عبارة عن فتاوى 

لرجال دين تم جمعها في مجلة األحكام".
وذكر الكاتب ان "ذل��������ك اتاح الفرصة للدولة 
بتشريع القوانن التي تضفي الهيمنة على 
األوقاف"، منوهًا إلى أنها " نقلت سياس��������ة 
الوق��������ف م��������ن املج��������ال املدن��������ي األهل��������ي الذي 
يتولى إدارته األفراد واملؤسس��������ات األهلية 
على وفق شرط الواقف إلى مجال السياسة 
الحكومية التي ش��������رعتها الدولة بأوصاف 
عدة منه��������ا القان��������ون واملراس��������يم واألنظمة 

والبيانات وغيرها".
ويجد املوس��������وي ف��������ي العراق "أول إش��������ارة 
إلى الوقف في املنظومة التش��������ريعية كانت 
ق��������د وردت ف��������ي بيان املحاكم الصادر س��������نة 
1917 م��������ن الحاكم البريطان��������ي"، منبهًا إلى 
أن "التش��������ريعات توالت تجاه تعزيز قبضة 

الحكومة على األوقاف ، 
ويلحظ إن "الدراسات التي تتعلق بالوقف 
وفي العراق على وج��������ه الخصوص اغلبها 
تتناول��������ه من جانب الش��������ريعة اإلس��������المية 
باس��������تثناء بعض الكتابات الت��������ي تناولت 
الوقف وإدارته وإنش��������اؤه وكيفية تصفيته 
وإنه��������اؤه ومنطل��������ق ه��������ذه الدراس��������ات هو 

الجانب القانوني".

"تصفية الوقف وحاالت انهائه" كتاب جديد للقاضي سالم روضان الموسوي

صدر في بغداد عن مكتبة صباح للكتب القانونية الكاتب 
املوس��������وم ))تصفية الوقف وحاالت انهائه دراس��������ة معززة 

بتطبيقات قضائية(( للقاضي سالم روضان املوسوي.

بغداد/ محمد سامي
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كربالء / مروان الفتالوي

كاد أن يق��������ع مواط��������ن بصري في 
خس��������ارة كبي��������رة بع��������د أن حاول 
مراه��������ق ل��������م يتجاوز العش��������رين 
عامًا ابتزازه عبر دردش��������ة موقع 
التواصل االجتماعي "واتساب".

كربالء  تحقيق  وألقت محكم��������ة 
القبض على املراهق الذي تولى 
عملية النصب ويسكن املحافظة 
بع��������د إخبار وردها م��������ن مواطن 
بص��������ري باالتف��������اق م��������ع مكت��������ب 

مكافحة إجرام البصرة.
وق��������ال قاض��������ي التحقي��������ق الذي 
ينظ��������ر الدع��������اوى الت��������ي تخص 
مركز مدينة كربالء عبد الرحيم 
الفت��������الوي إن "تفاصيل القضية 
بدأت بحادثة قت��������ل تعرض لها 

ش��������قيق املواطن البصري بعدما 
جن��������وب  مس��������لحون  هاجم��������ه 
الفت��������الوي  وأض��������اف  الب��������الد". 
إل��������ى "القض��������اء" إن "دعوى القتل 
مس��������جلة ل��������دى مكت��������ب مكافحة 
البص��������رة وهناك  ف��������ي  اإلج��������رام 
قائمة م��������ن املتهمن، لكن لم يلق 

القبض على أي منهم".
"رس��������الة  أن  الفت��������الوي  وتاب��������ع 
التواص��������ل  ع��������ن طري��������ق موق��������ع 
االجتماعي واتساب وصلت إلى 
ش��������قيق املجنى عليه من هاتف 
غير معرف لديه يدعي صاحبها 
بأنه عل��������ى معرف��������ة باملتورطن 

بقتل شقيقه".
من جانبه قال املحقق القضائي 
أحم��������د الكعبي ال��������ذي اطلع على 
"الشخص  إن  تفاصيل املحادثة 

صاحب الرسالة ادعى للمواطن 
مدير  مع��������اون  بأن��������ه  البص��������ري 
االستخبارات ويعمل في بغداد 
إل��������ى أن  / الخض��������راء"، مش��������يرا 
"األخير طل��������ب مبلغ 1700 دوالر 
أميرك��������ي مقاب��������ل أن يدل��������ه على 
أماكن األشخاص املتهمن بقتل 

شقيقه والقبض عليهم".
وأضاف الكعبي في حديث إلى 
"القض��������اء" أن  "ما جعل ش��������قيق 
املجنى علي��������ه يصدقه هو قيام 
أح��������د  ص��������ورة  بإرس��������ال  األول 

املتهمن بحادثة قتل شقيقه".
وتاب��������ع ب��������أن "مديري��������ة مكافحة 
إج��������رام البص��������رة قام��������ت بتتبع 
رق��������م  يحم��������ل  ال��������ذي  الهات��������ف 
الواتس��������اب ليظهر أن الشخص 
م��������ن  الرس��������ائل  يبادل��������ه  ال��������ذي 

محافظة كربالء".
ب��������أن "ش��������قيق  وأف��������اد الكعب��������ي 
املجن��������ى عليه ح��������دد موعدا مع 
الشخص الذي يبادله الرسائل 
بغية تس��������ليمه املبل��������غ املطلوب 

قتل��������ة  عل��������ى  يدل��������ه  أن  مقاب��������ل 
شقيقه".

وأكم��������ل بأن "املواط��������ن البصري 
قام باالتفاق مع مكتب مكافحة 
اإلجرام في كربالء إللقاء القبض 

على الشخص املجهول"، وأشار 
إل��������ى أن "الق��������وات األمنية قامت 
بنصب كمن محك��������م وتم إلقاء 
القبض عليه ح��������ال توجهه إلى 
تس��������لم األم��������وال، لك��������ن املفاجأة 
تكمن في أن هذا الشخص الذي 
اعت��������رف بالوقائ��������ع كان مراهقا 

ولم يتجاوز العشرين".
املواط��������ن  طل��������ب  جانب��������ه،  م��������ن 
البصري الشكوى ضده، متهما 
إياه بأن له عالقة بمقتل شقيقه، 
وأفاد بأنه س��������لم املته��������م مبالغ 
مالي��������ة وأرصدة تقدر بخمس��������ة 

عشر ألف دوالر.
وتنظ��������ر املحكم��������ة حاليا دعوى 
هذا املتهم الذي يواجه اتهامن 
بالنصب واالحتيال واالشتراك 

بالقتل.

مراهق يبتز بصريا بـ1700 دوالر عبر دردشة "واتساب"

ح��������ّدد قان��������ون العقوب��������ات العراقي الناف��������ذ رقم )111( لس��������نة 1969 
املعدل "فاعل الجريمة والشريك في ارتكابها"، ضمن مواد وفقرات 

معينة.
وعدت املادة 47 من قانون العقوبات الفاعل بأنه من ارتكبها وحده 
أو مع غيره، أو من س��������اهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة 

أفعال فقام عمدًا أثناء ارتكابها بعمل من األعمال املكونة لها.
كما شمل القانون الفاعل من دفع بأية وسيلة شخصًا على تنفيذ 
الفع��������ل املكون للجريمة وكان هذا الش��������خص غير مس��������ؤول جزائيًا 

ألي سبب.
أما الش��������ريك فقد تناولته املادة )48( م��������ن قانون العقوبات فهو من 
حرض على ارتكاب الجريم��������ة فوقعت بناًء على هذا التحريض، أو 

من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا االتفاق.
والشريك هو أيضًا من أعطى الفاعل سالحًا أو آالت أو أي شيء آخر 
مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمًا بأي 

طريقة أخرى في األعمال املجهزة أو املسهلة أو املتممة الرتكابها.

من هو فاعل الجريمة 
والشريك في ارتكابها؟
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