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"

قد يكون أكبر مسؤولي تنظيم داعش اإلرهابي مّمن ألقت 
القب��������ض عليهم القوات األمنية العراقي��������ة، وهو حتما من 
أه��������م قيادات التنظي��������م اإلرهابي، فرغ��������م أن الرجل ينتمي 
للهيئة األعلى في جس��������م التنظيم والتي تس��������مى "مجلس 
املفوضة" لكن أهميته تكمن أنه أحد الذين يش��������كلون فكر 
التنظي��������م والقائم��������ن عل��������ى إيديولوجيته لي��������س تنظيرا 
فحسب بل عمليا عن طريق املهام واألعمال التي قام بها 

داخل التنظيم اإلرهابي.

يكنى داخ��������ل التنظيم "أب��������و زيد العراقي" هو إس��������ماعيل 
علوان سلمان العيثاوي أو دكتور إسماعيل، في السابعة 
واألربعن من العمر؛ يحمل ش��������هادة الدكتوراه في العلوم 
اإلس��������امية م��������ن الجامعة التي كانت تس��������مى قب��������ل العام 
2003 بجامعة صدام للعلوم اإلسامية، والتي عمل فيها 
لس��������نوات ط��������وال كتدريس��������ي؛ اس��������تطعنا أن نحصل على 
موافقة قاض��������ي التحقيق املخت��������ص بقضايا اإلرهاب في 
اس��������تئناف بغداد الكرخ لحضور التحقيق معه واإلطاع 

على إفادته واإلنفراد بحوار معه.
حضرن��������ا عند قاض��������ي التحقيق قبل وص��������ول "العيثاوي" 

لإلط��������اع عل��������ى إفادته قبل إج��������راء الحوار مع��������ه وبعدها 
أدخل��������ه أفراد من القوات األمنية عل��������ى غرفة القاضي بعد 
أن اس��������تأذنوه، كان قصير القامة نحيف الجسد؛ وعندما 
أكمل قاضي التحقيق أعماله وأتاح لنا محاورته اكتشفنا 
أنه ال يتح��������دث إال باللغة الفصيحة على طريقة البيانات 

التي يذيعها التنظيم. 
ق��������ال إس��������ماعيل العيثاوي "ب��������دأت عاقت��������ي بالجماعات 
املسلحة عقب سقوط النظام السابق في العام 2003 عندما 
تشكلت هذه الجماعات بمنطقتي البو عيثة وعرب جبور 
والتي جمعها "الدكتور فتحي الجبوري" وكانت تس��������مى 

"كتيبة فتح��������ي الجبوري" وتضم ع��������دة مجاميع صغيرة 
بعد أن كان كل منها يعمل لوحده".  وعن دوره في كتيبة 
الجبوري، أوضح العيثاوي "كان عملي في هذه املجاميع 
هو التوجيه الش��������رعي والفتاوى التي تس��������اعد وتحرض 
على مقاتلة الق��������وات األمنية العراقية والقوات األميركية، 
وكنت في الوقت ذاته إمام جامع الغفران الذي شيده أحد 
أقربائي وكنت ألقي خطبة الجمعة والجماعة فيه والتي 
كانت تتركز على األغلب في دعوة األهالي إلى االنضمام 

إلى املجاميع املسلحة". 
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إسماعيل العيثاوي: كلفني البغدادي بتأليف مناهج وتبوأت منصبا في أعلى هيئات "داعش"

القاضي عبد الستار بيرقدار

ُتفه��������م العدال��������ة االجتماعية بش��������كل ع��������ام عل��������ى أنها احد 
النظم االجتماعية التي يتم من خالها تحقيق املس��������اواة 
وإزال��������ة الف��������وارق االقتصادي��������ة الكبيرة بن طبق��������ات أفراد 
املجتم��������ع من حيث املس��������اواة ف��������ي فرص العم��������ل وتوزيع 
الثروات واالمتيازات والحقوق السياسية وفرص التعليم 
والرعاي��������ة الصحية وغير ذلك، فهي توف��������ر معاملة عادلة 
وحصة تشاركية من خيرات املجتمع بدال من انحصارها 

في عدالة القانون. 
وينعكس وج��������ود العدالة ف��������ي املجتمعات عل��������ى الروابط 
اإلنس��������انية بن أفراد املجتمع الواحد فم��������ن خال العدالة 
يش��������عر األفراد باالرتياح بسبب التوزيع العادل للثروات، 
بعكس املجتمعات التي ينتش��������ر فيه��������ا الظلم االجتماعي 
والذي يؤدي الى وجود احتقان بن افراد املجتمع الواحد، 
وتولد العديد من الفجوات ف��������ي املجتمع لوجود أكثر من 
طبق��������ة اجتماعية تمل��������ك املصالح واألموال على حس��������اب 

الطبقات األخرى.
 كما يدخل في مفه��������وم العدالة املجتمعية حصول األفراد 
عل��������ى وظائف مائمة لهم وتناس��������ب الدخل ال��������ذي يتلقاه 
الفرد في عمله مع مقدار الجهد الذي يبذله والخبرة التي 
يمتلكها، ويتحقق مفهوم العدال��������ة االجتماعية من خال 
وج��������ود العديد من العناصر التي يجس��������د وجودها توافر 
الحد االدنى م��������ن العدالة في املجتمعات االنس��������انية ومن 
هذه العناصر تكافؤ الفرص حيث يشعر الفرد من خالها 

بانه يعيش في مجتمع يتميز بالعدالة.
 كما للتوزيع العادل للموارد املالية دور كبير في تحقيق 
العدالة في املجتمعات اإلنسانية من خال حصول االفراد 
على حقوقهم املادية بش��������كل عادل ف��������ا يكون هناك تباين 
في توزيع الثروة وال يش��������عر اإلنسان بالظلم االقتصادي 
بس��������بب إعط��������اء حقوق��������ه االقتصادية لغي��������ره، وكذلك منع 
االحتكار اي أن تكون الس��������لع والخدم��������ات متاحة للجميع 
وان تكون فرص��������ة الحصول على هذه الس��������لع والخدمات 
متس��������اوية، واحترام حقوق اإلنس��������ان حتى يش��������عر الفرد 
بأن��������ه يعيش ف��������ي مجتم��������ع يتمي��������ز بالعدال��������ة فاضطهاد 
اإلنس��������ان وحرمانه من حقوقه يعد من اكب��������ر أنواع الظلم 

االجتماعي.

العدالة االجتماعية 

اإلفتتاحية

بابل / مروان الفتالوي

ضربت محافظة بابل عشرات العمليات 
اإلرهابي��������ة الت��������ي راح ضحيته��������ا آالف 
األبري��������اء، وه��������ذا ما انعك��������س في حجم 
الدع��������اوى واإلرهابي��������ن أم��������ام منصات 
املحاكمة، ففي السنوات العشر األخيرة 
أكملت محكمة جنايات بابل النظر في 

نحو 1500 دعوى ذات طابع إرهابي.
وعلى الرغم من التحس��������ن األمني الذي 
تش��������هده املدين��������ة، إال أن رئيس محكمة 
جناي��������ات باب��������ل القاضي ناص��������ر ذياب 
مل��������ف اإلره��������اب ال  أن  ي��������رى  الش��������مري 
يمكن إغاقه بوج��������ود الخايا النائمة 
ووس��������ائل اإلعام التي تب��������ث الكراهية 

وعمليات غسل األموال.
ويعتق��������د الش��������مري ف��������ي ح��������وار موس��������ع 
م��������ع "القض��������اء" أن املحاكم تواج��������ه اليوم 
مافيات الفس��������اد املال��������ي واإلداري التي ال 
تقل خط��������ورة عن اإلره��������اب، الفتا إلى أن 
اس��������تخدام نفوذ الوظيفة العامة ملصالح 
خاص��������ة من أهم ص��������ور هذا الفس��������اد في 

بابل.
واس��������تعرض رئي��������س الجناي��������ات ملفات 
كثي��������رة تتعلق بالفس��������اد املالي واإلداري 
املتاج��������رة  وجرائ��������م  النف��������ط  وتهري��������ب 
باملخدرات وأهم جرائم القتل التي حدثت 
ف��������ي املحافظ��������ة، مح��������ذرًا م��������ن إرهاصات 
للص��������راع القبل��������ي الذي يح��������اول أن ينمو 
في مدينة عرفت بالوس��������طية والتحضر 

بس��������بب فوضوي��������ة امتاك األس��������لحة من 
دون ترخيص.

وردًا على سؤال يتعلق باألمن الشخصي 
للقضاة الذي ينظرون القضايا اإلرهابية 
قال "نحن كسائر ش��������رائح املجتمع لسنا 
بمن��������أى ع��������ن خط��������ر اإلره��������اب، حت��������ى أن 
القس��������م األكبر من قض��������اة الجزاء تعرض 
لتهديد اإلرهاب واستهدف الكثير منهم 
بالس��������يارات املفخخة والعبوات الناسفة 
الش��������خصي  واالس��������تهداف  واملتابع��������ة 

وضرب دورهم وعائاتهم".
وعن أهم الدعاوى اإلرهابية التي حسمت 
مؤخ��������رًا أف��������اد الش��������مري ب��������أن "املحكم��������ة 
أص��������درت أحكاما بتجري��������م متهمن عدة 
عن تفجير س��������يارات مفخخة في سيطرة 

اآلثار ومطعم فدك في ناحية الش��������وملي 
اس��������تهدف  اذ  الس��������ريع،  الطري��������ق  عل��������ى 
التفجي��������ر زائ��������ري العتبات املقدس��������ة من 
العراقي��������ن واألجان��������ب، وأح��������كام أخ��������رى 
طالت متهمن بقضايا تخص استهداف 
دوري��������ات األجه��������زة األمنية والعس��������كرية 
بالعب��������وات الناس��������فة ف��������ي ش��������مالي بابل 
وهجومات مس��������لحة على دور املواطنن 

وقتل أصحابها ألسباب طائفية".
وأك��������د أن "األم��������ن ف��������ي املناطق الس��������اخنة 
مرتبط بالنشاط اإلجرامي الذي ال يتحدد 
بمكان مع��������ن، ويقتض��������ي تفعيل الجهد 
االس��������تخباري واالس��������تباقي  واالنتشار 
األمني الصحيح وإعادة الخطط األمنية 
املناس��������بة ل��������كل زم��������ان وم��������كان ومتابعة 

ونش��������اطات  األم��������وال  غس��������ل  عملي��������ات 
التحريض واملساعدة وأساليب التمويه 
واملخادعة التي تقوم بها وسائل اإلعام 

التي تسهم في تغذية اإلرهاب".
وفي م��������ا يتعل��������ق بمل��������ف املخ��������ّدرات قال 
إن "أه��������م مص��������ادر انتش��������ارها العصابات 
اإلجرامية التي تعمل على تضليل بعض 
فئات املجتمع وتشجيعهم على تعاطيها، 
وتأت��������ي هذه املواد م��������ن املنافذ الحدودية 
للبلد وكذلك مناطق محددة في العاصمة 
بغداد ويتم إدخالها بالتواطؤ مع بعض 
ضعاف النفوس من منتسبي السيطرات 

ومنتسبي األجهزة األمنية".

الحوار كامال في صفحة حوار خاص

رئيس جنايات بابل: نحو 1500 قضية إرهاب 
في عشر سنوات.. ومافيات الفساد أكثر خطرا

حذر من ترك السالح بيد العشائر.. و"كراهية" وسائل اإلعالم

بغداد/ زيد األعرجي

أكد قاض متخصص بش��������ؤون األحداث 
أن طلبات تبني األيتام مجهولي النسب 
في دور األيتام فاقت أعداد هؤالء األطفال 

في العاصمة.
وأصدر املش��������رع العراقي قانون األحداث 
رق��������م )64( في ع��������ام 1972، والغي في عام 

1983 بإصدار قانون رعاية األحداث رقم 
)76( املعدل وفيه كفل حق اليتيم وكريم 
النسب بالرعاية واعتبرهم أبناًء للدولة 

حتى بلوغهم.
ول��������م يتط��������رق قان��������ون رعاي��������ة األح��������داث 
إل��������ى تعريف مح��������دد لليتي��������م أو لكريمي 
القوان��������ن  نص��������وص  ولك��������ن  النس��������ب 
األخرى والق��������رارات اإلدارية الصادرة عن 

وزارة املالي��������ة ووزارة العم��������ل والش��������ؤون 
االجتماعية والتعليمات اإلدارية األخرى 
ذهبت إلى أن تعريف اليتيم في القانون 
ه��������و )الصغير الذي فق��������د األب أو والديه 

ولم يبلغ سن الرشد(.
أما عن مصطلح كريم النسب فهو الطفل 
اللقيط أو مجهول النس��������ب، وفي خطوة 
إنس��������انية كبي��������رة م��������ن ش��������أنها تخفيف 

الس��������لبية  االجتماعي��������ة  االنعكاس��������ات 
التي يمكن أن يتع��������رض لها الطفل ممن 
)مجهول النس��������ب( أو  اصطل��������ح علي��������ه ب�
)اللقي��������ط( ق��������ررت هيئة رعاي��������ة الطفولة 
في وزارة العمل والش��������ؤون االجتماعية 

إطاق هذه التسمية )كريم النسب(.

التفاصيل ص 2

طلبات تبني األيتام تفوق أعدادهم في العاصمة
نينوى/ إيناس جبار

تمكن قضاة محكمة تحقيق نينوى املختصة 
بقضاي��������ا اإلره��������اب وبالتعاون م��������ع مديرية 
مكافح��������ة اإلجرام من اس��������تعادة كت��������اب أثري 
مقدس تعود ملكيته ملتحف كنيسة مارتوما 
للس��������ريان الكاثولي��������ك والتي تق��������ع في مدينة 
املوصل من يد إح��������دى عصابات "داعش" في 
كمن معد مس��������بقا أحبط صفقة بيعه مقابل 

300 ألف دوالر ألحد التجار في كردستان.
وقال القاضي رائد حمد مصلح رئيس محكمة 
تحقيق نينوى املختصة بقضايا اإلرهاب إن 
"معلوم��������ات وردت في مطلع الش��������هر املاضي 
ع��������ن طريق اح��������د مص��������ادر مديري��������ة مكافحة 
إجرام نينوى عن قيام مجموعة من املتهمن 
بعرض كت��������اب اثري يعود ألحد الكنائس في 
مدينة املوصل، وقد كانت عصابات داعش قد 
استولت عليها إبان سيطرتها على املدينة".

وأض��������اف مصلح ف��������ي حديث إل��������ى "القضاء" 

إن "محكم��������ة تحقي��������ق املوصل ول��������دى عرض 
املوضوع أمامها اتخذت قرارا بإيداع القضية 
لدى احد قضاتها وهو الس��������يد القاضي كرم 
كوركي��������س يوس��������ف إلكم��������ال التحقي��������ق فيها 

وتحت إشرافه". 
وتاب��������ع مصل��������ح أن "الحادث��������ة كّيف��������ت قانونا 
وفق أح��������كام املادة الرابعة من قانون مكافحة 
اإلره��������اب رقم13 لس��������نة 2005، وعلى الفور تم 
تشكيل فريق عمل من ضباط مديرية مكافحة 
إج��������رام نينوى لتولي التحقي��������ق وتم منحهم 

قرارا قضائيا من قبل القاضي املختص". 
م��������ن جانبه أكد القاضي ك��������رم كوركيس الذي 
نظ��������ر القضية ان "خطة أع��������ّدت بالتعاون بن 
القضاء والجهات األمنية لإليقاع باملتهمن، 
إذ ت��������م زرع احد منتس��������بي األم��������ن كمتفاوض 
مع املتهمن بغية إيقاعه��������م والقبض عليهم 

بالجرم املشهود".

التفاصيل ص2

القضاء يعيد كتابا مقدسا 
إلى كنيسة موصلية

قتل خاله ألجل التهرب من دينه 
566املايل  البحث االجتماعي.. أدوار مهمة يف 

حماكم األحوال الشخصية واألحداث
استئناف نينوى تشرق من جديد بعد 

ظالم "داعش"

ُكتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد

دراما مكافحة الفساد

■ مبنى المعهد القضائي.. األكاديمية الوحيدة لتخريج القضاة العراقيين.. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / القضاء

تكشف األرقام عن تطور خطير في هذه 
ظاهرة الطاق التي تتش��������عب أسبابها، 
وتحذر املحاكم على الدوام من س��������هولة 
انفراط عق��������د العاقات الزوجية، فغالبا 
م��������ا يكون ميل األزواج املتخاصمن إلى 
الطاق أكثر منه إلى الصلح من دون أي 

يبالوا بالنتائج الوخيمة لانفصال.
وي��������رى القاضي عب��������د الس��������تار بيرقدار 
املتح��������دث الرس��������مي ملجل��������س القض��������اء 
األعل��������ى أن "الطاق مش��������كلة عصرية ال 
تس��������تهدف الع��������راق فق��������ط إذا م��������ا قارنا 

األرقام مع الدول املجاورة".
 وق��������ال بيرقدار إل��������ى "القضاء" إن "زيادة 
الطاق��������ات ف��������ي الباد نتيج��������ة طبيعية 
الزدياد الكثافة الس��������كانية وتاليًا زيادة 

الزواج��������ات، ف��������إذا أجرين��������ا مقارن��������ة بن 
حاالت الطاق اليوم مع األرقام سابقًا، ال 
بد أن تقابلها مقارنة أخرى بن حاالت 
الزواج، فالطاقات والزيجات تتضاعف 

بالتوازي مع الكثافة السكانية".
ويس��������تهدف الطاق غالبًا فئة الشباب، 
ففي باب��������ل مثا س��������جلت املحاكم خال 
أربع سنوات 12662 طاقًا بن الشباب، 
وهذا الرقم ش��������مل فق��������ط الفئات بن 15-

30 عامًا.
ويقول القاضي قاسم فخري إن "القضاة 
يبذل��������ون مس��������اعي حثيث��������ة للحيلول��������ة 
دون وق��������وع حاالت الطاق الس��������يما إذا 
كان��������ت الخافات بس��������يطة، لكن من دون 

جدوى".

التفاصيل ص 3 

المحاكم تحذر من "سهولة" 
انفراط العالقة الزوجية

بغداد / غسان مرزة

محكمة التحقيق املختصة بقضايا العنف األس��������ري تنظر 
الجرائ��������م ضمن األس��������رة الواح��������دة، وما ينش��������ب من خاف 
بن األب وأوالده أو الزوجة وزوجها وتتبع ش��������أنها ش��������أن 
بقية املحاكم اإلجراءات ذاتها وتخضع للقواعد والقوانن 

العامة.
وارت��������أت رئاس��������ة مجلس القض��������اء األعلى أن تك��������ون في كل 

رئاس��������ة اس��������تئناف محكمة مختصة بالعنف األسري بعد 
أن ش��������كلت مديرية ف��������ي وزارة الداخلي��������ة مختصة بالعنف 

االسري.
ويق��������ول قاضي التحقيق املختص بقضايا حماية األس��������رة 
والطفل القاضي صباح صالح علي ان "أكثر املشتكن الذي 
يراجعون املحكمة من الزوجات حيث يطلنب الشكوى ضد 
أزواجهن بس��������بب التعنيف مع إب��������راز التقارير الطبية، لكن 
الغرض من ش��������كوى املرأة ليس االعتداء او حماية نفس��������ها 

ب��������ل الغرض يكون غالبا إلقامة دعوى التفريق بالضرر في 
محاكم األحوال الش��������خصية والتي تش��������ترط وجود دعوى 

جزائية تثبت حالة االعتداء".
وأوض��������ح علي أن "ظاهرة العنف األس��������ري تحظى باهتمام 
التش��������ريعات الدولية ومنظم��������ات املجتمع املدني إلرس��������اء 
حقوق اإلنسان ومواجهة هذه الظاهرة من خال املعاهدات 

واالتفاقيات الدولية".
التفاصيل ص 6

العنف األسري: النساء تحرك أغلب الدعاوى بسبب التعنيف
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نينوى: القضاء يعيد كتابا أثريا مقدسا 
إلى متحف كنيسة مارتوما للسريان الكاثوليك

نينوى/ إيناس جبار

وقال القاضي رائ��������د حمد مصلح 
رئي��������س محكم��������ة تحقي��������ق نينوى 
املختص��������ة بقضاي��������ا اإلره��������اب إن 
"معلومات وردت في مطلع الشهر 
املاضي ع��������ن طريق اح��������د مصادر 
مديري��������ة مكافح��������ة إج��������رام نينوى 
عن قي��������ام مجموعة م��������ن املتهمن 
بعرض كت��������اب اثري يع��������ود ألحد 
الكنائ��������س ف��������ي مدين��������ة املوص��������ل، 
وق��������د كان��������ت عصاب��������ات داعش قد 

اس��������تولت عليها إبان س��������يطرتها 
على املدينة".

وأض��������اف مصلح ف��������ي حديث إلى 
تحقي��������ق  "محكم��������ة  إن  "القض��������اء" 
املوص��������ل ولدى ع��������رض املوضوع 
بإي��������داع  ق��������رارا  اتخ��������ذت  أمامه��������ا 
القضي��������ة لدى اح��������د قضاتها وهو 
الس��������يد القاض��������ي ك��������رم كوركيس 
يوس��������ف إلكم��������ال التحقي��������ق فيها 

وتحت إشرافه". 

وتابع مصل��������ح أن "الحادثة كّيفت 
قانونا وفق أح��������كام املادة الرابعة 
اإلره��������اب  مكافح��������ة  قان��������ون  م��������ن 
رق��������م13 لس��������نة 2005، وعلى الفور 
تم تش��������كيل فريق عمل من ضباط 
مديري��������ة مكافح��������ة إج��������رام نينوى 
لتول��������ي التحقي��������ق وت��������م منحه��������م 
ق��������رارا قضائيا من قب��������ل القاضي 

املختص". 
م��������ن جانب��������ه أك��������د القاض��������ي ك��������رم 

كوركي��������س ال��������ذي نظ��������ر القضي��������ة 
ان "خط��������ة أع��������ّدت بالتع��������اون بن 
القضاء والجهات األمنية لإليقاع 
باملتهمن، إذ تم زرع احد منتسبي 
األم��������ن كمتف��������اوض م��������ع املتهمن 
والقب��������ض عليهم  إيقاعهم  بغي��������ة 

بالجرم املشهود".
وأف��������اد كوركي��������س بأن "املنتس��������ب 
تولى اس��������تدراج املتهم��������ن البالغ 
عددهم ثاثة أش��������خاص إلى كمن 

مدب��������ر بالتع��������اون ب��������ن املحكم��������ة 
ومديري��������ة إجرام نين��������وى زرع من 
خاله اح��������د العناصر األمنية وتم 
اختياره من سكان كردستان وهو 
اح��������د منتس��������بي مديري��������ة اإلجرام 
لغ��������رض التعام��������ل معهم وش��������راء 
الكتاب الذي كان معروضا بقيمة 
300 ألف دوالر أميركي، وكون احد 
التجار من كردس��������تان تم إرس��������ال 
ص��������ور للكت��������اب يظهر فيه��������ا احد 

املتهمن حامًا الكتاب األثري".
يواص��������ل كوركي��������س حديث��������ه "ت��������م 
تحدي��������د موع��������د للقاء ف��������ي منطقة 
ف��������ي مدينة  الس��������يارات  مع��������ارض 
املوصل ولدى ق��������دوم املتهمن مع 
الكت��������اب ولقائهم بمصدرنا وبعد 
عملي��������ات تفاوض مس��������اومة على 
السعر استقروا على مبلغ 60 ألف 
دوالر، ثم ت��������م إلقاء القبض عليهم 
بواسطة الكمن املحكم وتم ضبط 

الكتاب".
وتحدث عن "تدوين أقوال املتهمن، 
إذ اعترفوا صراحة بأنهم قد قاموا 
باالتف��������اق مع مصدرن��������ا على بيع 
كتاب اثري يع��������ود ألحد الكنائس 
وقد حصل��������وا عليه م��������ن قبل احد 
األشخاص كان منتميا للمجاميع 
اإلرهابية وبدوره قد حصل عليه 
م��������ن احد مق��������رات الحس��������بة التابع 

لتنظيم داعش اإلرهابي".
 ويؤكد القاضي ان "الكتاب كان قد 
فقد أثناء سيطرة عصابات داعش 
على مدين��������ة املوصل خال أحداث 
2014"، الفتا إلى أن "الكتاب عرض 
مؤخ��������را عل��������ى اح��������د رج��������ال الدين 
املسيحين واملسوؤل عن الكنيسة 
للتأك��������د م��������ن ماهيت��������ه وتاريخ��������ه 
واصليه وعائديته، وتم تس��������ليمه 
إل��������ى ممثل عن الكنيس��������ة املذكورة 
بغي��������ة الحف��������اظ علي��������ه كون��������ه ارثا 
حضاريا ذا قيمة تاريخية وألجل 
صيانته م��������ن اإلضرار التي لحقت 
به رغم انه احد املبرزات الجرمية، 
وبغية طمأنة جميع أبناء الشعب 
العراق��������ي بان القض��������اء يعمل على 
صيان��������ة حق��������وق جمي��������ع أطي��������اف 
الش��������عب وإعادتها إلى أصحابها 

ومحارب��������ة الجريمة والضرب بيد 
م��������ن حديد على مص��������ادر اإلرهاب 
وتمويل��������ه وان التحقيق قد وصل 
إل��������ى مرحلة متقدم��������ة بغية إحالة 

املتهمن إلى املحاكم املختصة". 
 م��������ن جانب��������ه القس مجي��������د حازم 
عط��������ا الل��������ه أم��������ن س��������ر مطراني��������ة 
الس��������ريان الكاثوليك ممثل مطران 
الكنيس��������ة أيد أن "املخطوطة التي 
التحقيق  تس��������لمناها من محكمة 
املختص��������ة بقضاي��������ا اإلره��������اب في 
تلكيف تعود إلى متحف كنيس��������ة 
الكاثولي��������ك  للس��������ريان  مارتوم��������ا 
)ابرش��������ية  ألبرش��������يتنا  التابع��������ة 
وكردس��������تان  وكرك��������وك  املوص��������ل 
الكائنة في  الكاثوليك(  للس��������ريان 
منطقة الجوالق وهي ضمن اإلرث 
الحضاري والتاريخي الذي تركه 
لن��������ا آباؤنا وأجدادنا إذ تعود إلى 

القرن الثالث والرابع عشر".
وعن تاريخ كنيسة مار توما يذكر 
أنه��������ا "تعود إلى طائفة الس��������ريان 
الكاثوليك كورست سنة 1863 تقع 
ف��������ي منطقة الج��������والق وتعتبر من 
أهم الكنائس القديمة في املوصل 
وتشتهر ب�متحفها املتميز والرائع 
بم��������ا يحم��������ل م��������ن الت��������راث واإلرث 

الحضاري في املوصل".
ويأس��������ف املطران لحال الكنيس��������ة 
بعدم��������ا لحقه��������ا م��������ن خ��������راب على 
يد اإلره��������اب، الفتا انه "ت��������م زيارة 
كنيس��������تنا بعد التحري��������ر فإذا هي 
عبارة عن مكان لألنقاض وهناك 
آث��������ار قصف عل��������ى الكنيس��������ة، لكن 
كلي��������ا باإلضافة  ليس��������ت مهدم��������ة 
إل��������ى س��������رقة جمي��������ع محتوياتها 

وبضمنها املتحف بالكامل" .

■ كتاب أثري نفيس يعود إلى متحف كنيسة موصلية بجهود قضائية أمنية

تمّكن قضاة محكمة 
تحقيق نينوى املختصة 

بقضايا اإلرهاب 
وبالتعاون مع مديرية 

مكافحة اإلجرام من 
استعادة كتاب أثري 
مقدس تعود ملكيته 

ملتحف كنيسة مارتوما 
للسريان الكاثوليك 

والتي تقع في مدينة 
املوصل من يد إحدى 
عصابات "داعش" في 

كمن معد مسبقا أحبط 
صفقة بيعه مقابل 300 
ألف دوالر ألحد التجار 

في كردستان.

بغداد/ عالء محمد

تع��������ّرف دع��������وى وفاة املفق��������ود أو 
العريض��������ة  ه��������ي  وف��������اة"  "إع��������ان 
الت��������ي تقدم إلى محكم��������ة األحوال 
الش��������خصية م��������ن قبل القي��������ّم على 
املفق��������ود او م��������ن اي ش��������خص ل��������ه 
مصلح��������ة بإقام��������ة الدعوى يطلب 
متوفي��������ا  املفق��������ود  اعتب��������ار  به��������ا 
ملضي املدة القانونية على فقدان 

الشخص.
ولتوضيح اإلجراءات التي تتخذ 
من قب��������ل املحاكم م��������ن اجل إثبات 
وف��������اة املفق��������ود يعل��������ق القاض��������ي 
مجبل حس��������ن الغري��������ري قاضي 
أول محكمة األحوال الش��������خصية 
في املحمودية ان "املدة القانونية 
عل��������ى  تمض��������ي  أن  يج��������ب  الت��������ي 
الفقدان ه��������ي أربع س��������نوات على 
تاري��������خ ص��������دور الحج��������ة )حج��������ة 
الحج��������ر والقيمومة( في الظروف 
االعتيادية، وس��������نتان على تاريخ 
صدور هذه الحج��������ة في الظروف 
الت��������ي يغلب معها افتراض هاكه 
م��������ع ماحظ��������ة أن تاري��������خ الفقدان 
يحتس��������ب من تاريخ صدور حجة 
الحجر والقيمومة من قبل محكمة 
األحوال الش��������خصية وهو تاريخ 

تنصيب القيم على املفقود".

من يقيم الدعوى؟
القاض��������ي الغريري يش��������ير إلى أن 
"القي��������م عل��������ى املفقود ه��������و من له 
الحق في اقام��������ة الدعوى لغرض 
اثبات الوفاة، اما االس��������تثناء فهو 
كل ش��������خص له مصلح��������ة بإقامة 
دعوى إعان الوفاة كاألشخاص 
الذين يرثونه م��������ن اآلباء واألبناء 

والزوجات". 
وفي حال وجود ش��������خص مفقود 
ولديه اكثر من زوجة وتريد إقامة 
دع��������وى إثب��������ات الوف��������اة، يوض��������ح 
القاضي ان "بإمكان أي واحدة من 
الزوج��������ات إقامة الدع��������وى وطلب 
اعتباره متوفيا وهذا الحق ايضا 
متوفرا لاب واالم واالبناء وحتى 

االحف��������اد في ح��������ال وف��������اة األبناء 
كم��������ا يس��������ري الحق لألش��������قاء إذا 
كان املفقود اعزب��������ا )غير متزوج( 

ووالداه متوفيان".

كيفية إقامة الدعوى
ولكيفي��������ة اقام��������ة دع��������وى اثب��������ات 
واألش��������خاص  املفق��������ود  وف��������اة 
يب��������ن القاضي ان��������ه "يجب ادخال 
أش��������خاص ثالثة في الدعوى الى 
جان��������ب املدع��������ي او املدع��������ى عليه 
او اش��������خاص ثالثة لاستيضاح 
منهم وتقام الدع��������وى على مدير 
ع��������ام رعاي��������ة القاصري��������ن إضافة 
لوظيفت��������ه أمام محكم��������ة األحوال 

الشخصية املختصة".
القاض��������ي الغري��������ري يفص��������ل تلك 
الخطوات بالقول "إذا كان املفقود 
أعزب فتق��������ام الدعوى م��������ن القيم 
اذا كان االب ويج��������ب ادخ��������ال االم 
لاس��������تيضاح  ثالث��������ا  ش��������خصا 
م��������ع ماحظة ان رأي االش��������خاص 
الثالث��������ة ف��������ي الدعوى غي��������ر ملزم 

للمحكمة".
واضاف "اذا كان املفقود متزوجا 
واقيم��������ت الدع��������وى م��������ن قبل االب 
فيجب إدخ��������ال زوجته الى جانب 
املدع��������ي او املدع��������ى علي��������ه لك��������ي 
يت��������م إلزامه��������ا بالعدة الش��������رعية 
ويتم ادخال االم كش��������خص ثالث 
"اذا  لاس��������تيضاح فقط"، مبين��������ا 
كان لدى املفق��������ود اكثر من زوجة 
واقيم��������ت الدع��������وى م��������ن احداهن 
فيج��������ب عل��������ى املحكم��������ة ادخ��������ال 
بقي��������ة الزوجات اش��������خاص ثالثة 
ال��������ى جانب املدعى علي��������ه اضافة 
لوظيفت��������ه ويت��������م الزامهن بالعدة 
الش��������رعية البالغ��������ة أربعة أش��������هر 
وعشرة ايام كما يتم ادخال االب 

واالم فقط لاستيضاح".

شروط الدعوى
ويجمل قاض��������ي محكمة االحوال 
الواج��������ب  الش��������روط  الش��������خصية 
توفره��������ا بدع��������وى اع��������ان الوفاة 
وه��������ي ان "تمض��������ي اربع س��������نوات 

عل��������ى اع��������ان املفقود وه��������ي املدة 
القانوني��������ة كم��������ا تق��������ام الدع��������وى 
على مدير ع��������ام رعاية القاصرين 
اضاف��������ة لوظيفته، كما يجب ربط 
اوليات حج��������ة الحجر والقيمومة 
او نس��������خة مصدق��������ة منه��������ا ف��������ي 
الدعوى وربط صورة قيد املفقود 
للتأكد من حال��������ة الزوجية وعدد 

زوجاته".
واكم��������ل ان "الدع��������وى تحتاج الى 
رب��������ط تأييد املخت��������ار او كتاب من 
املجل��������س البلدي يؤيد اس��������تمرار 
املفقود للفقدان واحضار شاهدين 
يؤيدان ان املفق��������ود مازال مفقودا 

مع بيان الحالة االجتماعية له".
"املفق��������ود  ان  ال��������ى  اش��������ار  فيم��������ا 
العسكري الذي فقد اثناء الواجب 
ولم يتم العثور على جثمانه سواء 
كان الفقدان بتعرضه للخطف من 
قبل عصابات داعش االرهابية ام 
غيرها فان املحكمة تفاتح رئاسة 
اركان الجيش/ مديرية الخدمات 
القاصرين  ورعاي��������ة  الش��������خصية 
لتزويد املحكمة بموقفه القانوني 
واملجل��������س التحقيق��������ي كم��������ا يتم 
عرض الدعوى على نيابة االدعاء 
الع��������ام لبي��������ان ال��������رأي القانون��������ي 

)املطالعة(".
وذكر الغري��������ري ان "الحكم بوفاة 
املفق��������ود يصدر بعد اكم��������ال كافة 
واعتب��������ار  للدع��������وى  االج��������راءات 
تاري��������خ صدور الحك��������م هو تاريخ 
لوفاة املفقود كم��������ا يذكر بالحكم 
س��������بب الوفاة واملهنة واس��������م االم 

وعمر املفقود )تولده(".
ون��������وه ال��������ى أن "الدع��������وى ترس��������ل 
تلقائي��������ا ال��������ى محكم��������ة التميي��������ز 
االتحادي��������ة بعد اصدار الحكم من 
قب��������ل املحكم��������ة املختص��������ة إلجراء 
التدقيقات التمييزية عليها وفقا 
ألح��������كام امل��������ادة 309 م��������ن قان��������ون 

املرافعات.

مدة الفقدان
ويب��������ن قاضي محكم��������ة االحوال 
الشخصية في املحمودية ان مدة 

الفق��������دان هي مرور اربع س��������نوات 
عل��������ى اع��������ان فقدان��������ه اي )تاريخ 
صدور حجة الحجر والقيمومة( 
وفق��������ا الح��������كام امل��������ادة 93/ثاني��������ا 
م��������ن قان��������ون رعاي��������ة القاصري��������ن 
واالستثناء أن تكون مدة الفقدان 
س��������نتن وفقا الح��������كام املادة 93/
ثالث��������ا اذا كان املفقود قد تعرض 
او  بالخط��������ف  ارهاب��������ي  لح��������ادث 
الفقدان ولم يع��������رف مصيره حيا 
او ميت��������ا وف��������ي ظ��������روف غامضة 
يغلب عليها الهاك وحسب قرار 
الهيئة العامة في محكمة التمييز 
الس��������نتن  م��������دة  االتحادي��������ة، وان 
تش��������مل املفقودين من العسكرين 
في قاعدة سبايكر واملفقودين في 
انفجار الكرادة وهذا على س��������بيل 
املث��������ال ال الحص��������ر الن الح��������وادث 
أم��������ر تقديرها  يت��������رك  اإلرهابي��������ة 

للمحكمة".

حقوق المفقود
عل��������ى وجود  القاضي  ويؤك��������د 
نقطت��������ن هامت��������ن االولى وهي 
اذا كان للمفق��������ود راتب اواموال 
فالرات��������ب يتحول ال��������ى مديرية 
رعاي��������ة القاصرين ام��������ا االموال 
فانه��������ا ت��������دار م��������ن قب��������ل القي��������م 
رعاية  مديري��������ة  اش��������راف  تحت 

القاصرين، بحسب القاضي.
كان  اذا  الثاني��������ة  النقط��������ة  ام��������ا 
للمفقود أوالد قاصرون ولديه 
رات��������ب بإم��������كان القي��������م إضاف��������ة 
لقيمومته إقام��������ة دعوى النفقة 
امام محكمة االحوال الشخصية 
على مديري��������ة رعاية القاصرين 
مس��������تمرة  بنفق��������ة  للمطالب��������ة 
لهم ويحكم له��������م بالنفقة وفق 
القانون وكذلك بإمكان الزوجة 
الدع��������وى  اقام��������ة  واالب  واالم 
للمطالب��������ة بالنفق��������ة م��������ن اموال 
املفق��������ود املودعة ل��������دى مديرية 
)وه��������ذه  القاصري��������ن  رعاي��������ة 
الدع��������وى تق��������ام اثن��������اء الفقدان 
وليس بع��������د اعان الوفاة(، كما 

يذكر.

القانون يستثني مفقودي احلوادث اإلرهابية مبدة الفقدان
قضاة يشرحون شروط ضّم اليتيم يف القانون العراقي

"إعالن وفاة".. دعوى يقيمها أهل المفقود 
على مدير رعاية القاصرين

بغداد/ زيد األعرجي

اصدر املش��������رع العراقي قانون األح��������داث رقم )64( 
في عام 1972، والغي في عام 1983 بإصدار قانون 
رعاي��������ة األحداث رق��������م )76( املعدل وفي��������ه كفل حق 
اليتيم وكريم النس��������ب بالرعاي��������ة واعتبرهم أبناًء 

للدولة حتى بلوغهم.
ول��������م يتطرق قان��������ون رعاية األح��������داث إلى تعريف 
مح��������دد لليتيم أو لكريمي النس��������ب ولكن نصوص 
القوانن األخرى والق��������رارات اإلدارية الصادرة عن 
وزارة املالية ووزارة العمل والشؤون االجتماعية 
والتعليمات اإلدارية األخرى ذهبت إلى أن تعريف 
اليتيم في القانون هو )الصغير الذي فقد األب أو 

والديه ولم يبلغ سن الرشد(.
أما عن مصطلح كريم النس��������ب فهو الطفل اللقيط 
أو مجهول النسب، وفي خطوة إنسانية كبيرة من 
شأنها تخفيف االنعكاسات االجتماعية السلبية 
الت��������ي يمكن أن يتعرض لها الطف��������ل ممن اصطلح 
)مجه��������ول النس��������ب( أو )اللقي��������ط( ق��������ررت  علي��������ه ب�
هيئ��������ة رعاية الطفولة في وزارة العمل والش��������ؤون 

االجتماعية إطاق هذه التسمية )كريم النسب(.
وي��������رى رئي��������س محكمة أح��������داث بغ��������داد املختصة 
بنظر قضاي��������ا التبني )الض��������م( والكفالة لليتامى 
وكريمي النس��������ب القاضي حي��������در جليل البيراوي 
أنه "من املمكن ضم األيتام كريمي النسب من دور 
األيتام بعد ان يقوم الزوجان بتقديم طلب رسمي 
الى املحكمة املختصة في املحافظة شرط ان يكون 
الزوج��������ان عراقيي الجنس��������ية ومعروفن بحس��������ن 
السيرة والس��������لوك وعاقلن س��������املن من األمراض 

املعدية وقادرين على تربية واعالة الصغير".
ولتطبيق هذه الش��������روط أش��������ار البي��������راوي إلى أن 
"القانون منح السلطة التقديرية املحكمة املختصة 
في اختيار االنسب من األزواج املتقدمن باالعتماد 
عل��������ى الكش��������ف امليدان��������ي ال��������ذي يقوم ب��������ه الباحث 
االجتماعي ليبن القدرة املالية لطالبي التبني من 
خ��������ال معرفة ان كان الزوجان او احدهما يملكون 
عما يمكنه تأمن الحال��������ة املادية للطفل او عقارا 
او س��������يارة باسم احدهما اضافة الى التأكد من ان 
الرابطة الزوجية قائمة وال تعتريها اي مش��������كات 

يمكنها الحاق الضرر بالطفل".
وتابع رئي��������س محكمة أحداث بغداد أن "من ضمن 
الشروط التي وضعها القانون على الطفل املطلوب 

ضّمه فقد اش��������ترطت امل��������ادة )39( من قانون رعاية 
األح��������داث أن يكون الطفل املطل��������وب ضمه صغيرا 

وفاقدا لألبوين معا".
واض��������اف البيراوي ان "املحكمة وبعد متابعة كافة 
الش��������روط القانونية واملفاضلة بن طالبي التبني 
)الض��������م( تصدر ق��������رارا مؤقتا بالتبني ملدة س��������تة 
أشهر لتتم متابعة الطفل املتبنى من قبل الباحث 
االجتماعي ف��������ي املحكمة وتأيي��������د حالته بتقارير 
دورية، لتصدر املحكمة بعدها قرارا دائميا بضم 
الطف��������ل ال��������ى الزوجن وإش��������عار دائرة الجنس��������ية 
املختصة لتسجيله باسم األبوين، او قرارا مؤقتا 
ملدة ستة أشهر أخرى في حال عدم التأكد من حالة 
الطفل مع املتبنن له، وأيضا للمحكمة حق إبطال 
التبني وسحب الطفل من األس��������رة وإعادة اليتيم 
كريم النس��������ب إل��������ى الدار في ح��������ال وجدت املحكمة 
عدم تحقق مصلحة الطفل او وجود أضرار الحق 

الطفل بها من قبل املتبنن".
وعن وجود طلبات من قبل األزواج بضّم األطفال، 
اكد القاضي البي��������راوي أن "أع��������داد طالبي التبني 
والحاصل��������ن على قرار بضم الطفل كريم النس��������ب 
تف��������وق أعداد األطفال اليتامى من كريمي النس��������ب 

في دور األيتام في بغداد".
أم��������ا بالنس��������بة للطفل اليتيم معروف النس��������ب فأن 
الشريعة اإلس��������امية حّرمت تبنيه، وجاء القانون 
العراق��������ي وفقا للش��������ريعة فل��������م يعط ح��������ق التبني 
وتس��������جيله باس��������م طالبي التبني اال لليتيم كريم 
النس��������ب حي��������ث كف��������ل القانون ح��������ق الض��������م لليتيم 

املعروف النسب، بحسب القاضي.
وع��������ن كفالة اليتي��������م ي��������رى البي��������راوي أن "القانون 
العراقي منح ح��������ق كفالة اليتيم معروف النس��������ب 
وحددها برعايته وإعالت��������ه وتربيته دون إلحاقه 
بنس��������ب الكفي��������ل"، مش��������يرا إل��������ى أن "املحكمة تحدد 
الكفيل وفقا للمفاضلة بن مقدمي طلبات الكفالة 

واألنسب لليتيم".
وخلص الى ان "القانون العراقي منح حق التبني 
وإلحاق��������ه بنس��������ب األس��������رة إل��������ى اليتي��������م مجهول 
النس��������ب فقط، فاذا كان اليتيم معروف نس��������به فا 
يمكن تبنيه وتغيير نس��������به ومنح��������ه حق لكفالته 
بالرعاي��������ة والتربي��������ة"، الفتا ال��������ى "إمكانية إضافة 
فق��������رات للقانون من قب��������ل املش��������رع العراقي تحدد 
فيها الش��������روط الواجب توفرها في طالبي التبني 

والكفالة".

أحداث بغداد: طلبات تبني األيتام مجهولي 
النسب تفوق أعدادهم في العاصمة
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أكادميي جامعي حتّول إىل داعية حمرض على العنف

إسماعيل العيثاوي: كلفني البغدادي بتأليف مناهج 
وتبوأت منصبا في أعلى هيئات "داعش"

المحاكم تحذر من "سهولة" انفراط العالقة الزوجية
بغداد / مروان الفتالوي

ع��������ام 1995 أطلق رائد الرواية العراقي��������ة الحديثة القاضي الراحل 
فؤاد التكرلي "خاتم الرمل"، والرواية ملن يقرأها مؤخرا ستمثل له 

نبوءة ملا يجري في محاكم األحوال الشخصية اآلن. 
الخاتم رمز العاقة الزوجي��������ة وعامة اكتمالها، يراه التكرلي في 
عنوان روايته هش��������ًا، مثل بيت رملّي يبنيه األطفال على الشاطئ 
فتنثره املويجة الصغيرة بسهولة، حتى أن التكرلي وهو الخبير 
الذي قضى س��������نن في محاكم األحوال الش��������خصية ببغداد أنهى 

الرواية بافتراق زوجن.
 وكمثل خاتم من رمل تبدو اليوم العاقات الزوجية، فمن بن كل 
خمس زيجات تنتهي واحدة إلى الطاق، كما تشير أرقام املحاكم 

في اإلحصاءات التي يوفرها مجلس القضاء األعلى.
وطبق��������ًا لألرقام ف��������أن مجموع حاالت الطاق وص��������ل إلى 516.784 
حال��������ة خال عش��������رة أعوام من 2004-2014، ف��������ي وقت كان مجموع 
حاالت الزواج 2.623.883 خال هذه املدة، ما يعني أن حوالي 20% 

من الزيجات انتهت بالطاق.
وتكش��������ف األرقام عن تطور خطير في هذه الظاهرة التي تتشعب 
أس��������بابها، وتح��������ذر املحاكم عل��������ى الدوام من س��������هولة انفراط عقد 

العاق��������ات الزوجية، فغالب��������ا ما يكون مي��������ل األزواج املتخاصمن 
إلى الط��������اق أكثر منه إل��������ى الصلح من دون أي يبال��������وا بالنتائج 

الوخيمة لانفصال.
وي��������رى القاضي عبد الس��������تار بيرقدار املتحدث الرس��������مي ملجلس 
القض��������اء األعلى أن "الطاق مش��������كلة عصرية ال تس��������تهدف العراق 

فقط إذا ما قارنا األرقام مع الدول املجاورة".
 وقال بيرقدار إلى "القضاء" إن "زيادة الطاقات في الباد نتيجة 
طبيعية الزدياد الكثافة الس��������كانية وتالي��������ًا زيادة الزواجات، فإذا 
أجرينا مقارنة بن حاالت الطاق اليوم مع األرقام س��������ابقًا، ال بد 
أن تقابلها مقارنة أخرى بن حاالت الزواج، فالطاقات والزيجات 

تتضاعف بالتوازي مع الكثافة السكانية".
وذك��������ر أن "أغلب ح��������االت االنفصال تقع بن من ل��������م تمض عليهم 
أش��������هر من الزواج م��������ع وجود حاالت أيضًا ف��������ي مرحلة الخطوبة، 
ومعظم هذه الطاقات تقع خ��������ارج املحكمة عبر أصحاب املكاتب 
الشرعية، اذ يصل الزوجان إلى القاضي وهما في مرحلة انفصال 

تام ويضعان القاضي أمام األمر الواقع لتصديق الطاق".
ويس��������تهدف الطاق غالبًا فئة الش��������باب، ففي بابل مثا س��������جلت 
املحاكم خال أربع سنوات 12662 طاقًا بن الشباب، وهذا الرقم 

شمل فقط الفئات بن 15-30 عامًا.
ويقول القاضي قاس��������م فخري إن "القضاة يبذلون مساعي حثيثة 

للحيلول��������ة دون وقوع حاالت الطاق الس��������يما إذا كانت الخافات 
بسيطة، لكن من دون جدوى".

ويرى فخ��������ري أن "ب��������رود العاق��������ة الزوجية يعود إل��������ى انخفاض 
املس��������توى الثقافي وع��������دم نضج الزوجن بالش��������كل الذي يؤهلهم 
لارتباط. وبس��������بب عدم احتكاكهم باملجتم��������ع وانعدام التجارب 

الحياتية، لذلك فأن أبسط مشكلة تؤدي إلى انهيار الزواج".
ويب��������دي فخ��������ري قلقه من "ع��������دم تواصل الزوجن وس��������عيهم لحل 
املش��������كات"، مؤك��������دا أن "90 % م��������ن الطاقات تقع خلفها أس��������باب 
بس��������يطة ومشكات تعتري أي زوجن يمكن تجاوزها، لكن غالبا 

ما يكون السعي لانفصال هو األكبر".
وهو يتذكر العديد من األمثلة التي واجهته من هذه الطاقات لم 
ينس فخري أن "زوجن أنهيا ارتباطهما من أجل س��������اندويتش"، 
ويق��������ول "على الرغم من الجهود الت��������ي بذلتها املحكمة في تأجيل 
الدعوى ومحاولة اإلصاح، إال أن تدخل ذويهما أسفر عن املضي 
بإجراءات الط��������اق". وحددت املحاكم أس��������بابا كثيرة للطاق، من 
بينه��������ا التطور التكنولوجي ودخول مواقع التواصل االجتماعي 

التي تعود إليها نسبة غير قليلة من طاقات اليوم.
ويقول فخري إن "الدعاوى التي تستقبلها املحاكم زادت تدريجيا 
إل��������ى أرقام مخيفة، حتى أن بعض الزيجات لم تدم أش��������هرًا، وكان 
للتطور التكنولوجي أثر في إنهاء العاقات أو ديمومتها"، الفتا 

إلى أن "دخول التكنولوجيا الحديثة لم يكن تدريجيا بشكل يمكن 
أن يس��������توعبه املجتمع، بل بشكل مفاجئ أحدث خلا في التوازن 
بن االنفت��������اح على اآلخرين والتحفظ عل��������ى التقاليد القديمة، ما 

شّكل هوة كبيرة في العاقات األسرية".
من جانبها ترى أستاذة علم االجتماع الدكتورة فوزية العطية أن 
"الظ��������روف التي مرت بها الباد من حروب وتهجير وهجرة أثرت 

على حياة املجتمع وانعكست بشكل سلبي على األسرة".
وتقول العطية إن "بنية املجتمع تغّيرت إلى عدم االكتراث بالحياة 
الزوجي��������ة وحي��������اة األطفال"، مش��������يرة إلى أن "أس��������بابا كثيرة وراء 
ارتفاع الطاق منها الزواج املبكر، أما السبب العصري هو مواقع 

التواصل االلكترونية التي تضع الزوجن في عاملن مختلفن".
وتحّذر العطية من "استفحال هذه الظاهرة التي يقع عاجها على 
عاتق كل املؤسسات ومنها اإلعام ومنظمات املجتمع املدني التي 
ينبغ��������ي أن تضع منهج��������ا إلعادة بناء الش��������خصية والتنبيه على 
مخاطر الطاق على املجتمع"، كما دعت إلى "استغال املناسبات 
العامة في تمتن العاقة الزوجية بالشكل الذي يعيد إلى العائلة 

مرة أخرى رونق العادات والتقاليد األسرية العراقية".
ع��������ام 1995 أطلق الراح��������ل التكرلي "خاتم الرمل" رس��������الة وتحذيرا 
لبرودة العاقات وس��������هولة انفراطه��������ا، واليوم بعد 28 عاما يبدو 

أن "خاتم الرمل" أصبح "خاتم هواء"!

بغداد / حيدر زوير

ق��������د يك��������ون أكب��������ر مس��������ؤولي تنظي��������م داع��������ش 
اإلرهاب��������ي مّم��������ن ألقت القبض عليه��������م القوات 
األمنية العراقية، وه��������و حتما من أهم قيادات 
التنظي��������م اإلرهاب��������ي، فرغم أن الرج��������ل ينتمي 
للهيئة األعلى في جسم التنظيم والتي تسمى 
"مجل��������س املفوضة" لكن أهميته تكمن أنه أحد 
الذين يش��������كلون فكر التنظيم والقائمن على 
إيديولوجيته ليس تنظيرا فحسب بل عمليا 
ع��������ن طريق املهام واألعمال التي قام بها داخل 

التنظيم اإلرهابي.
يكنى داخ��������ل التنظيم "أبو زي��������د العراقي" هو 
إس��������ماعيل علوان سلمان العيثاوي أو دكتور 
إسماعيل، في الس��������ابعة واألربعن من العمر؛ 
يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم اإلسامية 
من الجامعة التي كانت تسمى قبل العام 2003 
بجامعة صدام للعلوم اإلسامية، والتي عمل 
فيها لس��������نوات طوال كتدريسي؛ استطعنا أن 
نحصل على موافقة قاضي التحقيق املختص 
بقضايا اإلرهاب في اس��������تئناف بغداد الكرخ 
لحض��������ور التحقيق معه واإلطاع على إفادته 

واإلنفراد بحوار معه.
حضرن��������ا عن��������د قاضي التحقي��������ق قبل وصول 
"العيث��������اوي" لإلطاع على إفادت��������ه قبل إجراء 
الحوار معه وبعدها أدخل��������ه أفراد من القوات 
األمنية على غرفة القاضي بعد أن استأذنوه، 
كان قصي��������ر القام��������ة نحيف الجس��������د؛ وعندما 
أكم��������ل قاض��������ي التحقي��������ق أعمال��������ه وأت��������اح لنا 
محاورته اكتش��������فنا أنه ال يتح��������دث إال باللغة 
الفصيحة على طريقة البيانات التي يذيعها 

التنظيم. 
ق��������ال إس��������ماعيل العيث��������اوي "ب��������دأت عاقت��������ي 
بالجماع��������ات املس��������لحة عقب س��������قوط النظام 
الس��������ابق في العام 2003 عندما تش��������كلت هذه 
الجماعات بمنطقتي البو عيثة وعرب جبور 
والت��������ي جمعه��������ا "الدكتور فتح��������ي الجبوري" 
وكانت تسمى "كتيبة فتحي الجبوري" وتضم 
عدة مجامي��������ع صغيرة بع��������د أن كان كل منها 

يعمل لوحده".
 وع��������ن دوره ف��������ي كتيب��������ة الجب��������وري، أوض��������ح 
العيث��������اوي "كان عملي في ه��������ذه املجاميع هو 
التوجي��������ه الش��������رعي والفتاوى التي تس��������اعد 
وتحرض على مقاتلة القوات األمنية العراقية 
والقوات األميركية، وكنت في الوقت ذاته إمام 
جامع الغفران الذي شيده أحد أقربائي وكنت 

ألق��������ي خطبة الجمع��������ة والجماعة في��������ه والتي 
كانت تترك��������ز على األغلب في دع��������وة األهالي 

إلى االنضمام إلى املجاميع املسلحة". 
وأضاف "لم تبق كتيبة الجبوري لوحدها في 
منطقت��������ي عرب جبور والب��������و عيثة بل ظهرت 
مجامي��������ع أخ��������رى واتس��������عت ه��������ذه املجامي��������ع 
بمناط��������ق جن��������وب العاصمة ورغ��������م محاوالت 
فتحي الجبوري ضمه��������ا لكتيبته إال أن عددا 
كبي��������را منها رف��������ض ذلك وتس��������ببت الخافات 
بينه��������م إلى الصدام��������ات املس��������لحة وصار أمر 
الجماعات مكشوفا بش��������كل غير مسبوق مما 
تسبب باستهدافها وبضربة جوية قتل فيها 
عدد كبير من أفراد الكتيبة بمن فيهم زعيمها 

الجبوري".
و أكمل العيثاوي "عقب مقتل الجبوري تولى 
أب��������و جراح العراقي زعام��������ة الكتيبة ونصبني 
)شرعي الكتيبة( وأستطاع أبو جراح تشكيل 
عدة مفارز تقوم بعمليات مسلحة ضد القوات 
االمني��������ة العراقية ف��������ي اغلب مناط��������ق جنوب 
العاصمة وكان املس��������ؤول عن هذه املفارز ابو 

محمد الجنوبي".
 وأوضح "مطلع العام 2006 وبدخول أفراد من 
جنس��������يات مختلفة للمناط��������ق التي كنا نعمل 
فيه��������ا وبعد عدة اجتماع��������ات اتفقت املجاميع 
بمختلف أس��������مائها تحت عن��������وان واحد وهو 
"تنظيم القاعدة" وبعدها تنظيم دولة العراق 
اإلس��������امية الذي ارتبط بتنظيم واسع وصار 
العم��������ل اكث��������ر تنظيم��������ا عبر تش��������كيل مفارز ال 
ترتب��������ط كل منه��������ا باألخ��������رى إال أنه��������ا تتلقى 
أوامرها من جهات واحدة رغم عدم معرفة كل 
مفرزة بمن هو أعلى ممن تتصل به مباش��������رة 

فقط". 
وبع��������د ذلك –يوض��������ح العيثاوي- تم تش��������كيل 
الوالي��������ات والكتائ��������ب والقواط��������ع ؛ حي��������ث تم 
تقس��������يم كل مدين��������ة الى واليات ع��������دة تتحرك 
فيها كتيبة تتكون من قواطع محددة ويتكون 
كل قاط��������ع من عدة مف��������ارز، وال تقتصر املفارز 
على االعمال املس��������لحة فقط ب��������ل هنالك مفارز 
تختص بالدعم واالعمال املساندة بأشكالها 

املختلفة.
يكم��������ل العيثاوي "لم أكن أش��������ترك ش��������خصيا 
بالعمليات العس��������كرية بل كان دوري يقتصر 
للتنظي��������م  لانضم��������ام  الش��������باب  ح��������ث  عل��������ى 
وتقديم الرؤى الش��������رعية بم��������ا يتعلق بأعمال 
والي��������ة جنوب بغداد وكل م��������ا يرتبط بتهجير 
العائ��������ات من ه��������ذه االحياء والس��������يطرة على 

مباني تابعة للدولة وتحويلها إلى مضافات 
ومعسكرات والتنس��������يق مع الواليات االخرى 
للحصول على االس��������لحة واستقبال املقاتلن 

من املحافظات األخرى". 
ويسترس��������ل العيثاوي "في الع��������ام 2008 صدر 
أمر بنقل��������ي إلى والية ص��������اح الدين، وعندما 
انتقلت إلى داخل العاصم��������ة بغداد وتحديدا 
بمنطق��������ة املنص��������ور من أجل الذه��������اب لصاح 
الدين داهمت ق��������وات أميركية البيت الذي كان 
أحد املضافات التابع��������ة للتنظيم واعتقلتني 
وأتضح بعد ذلك أن الق��������وات األميركية كانت 

تتبع تحركاتي".
وأكمل "قضيت خمس س��������نوات في الس��������جن، 
وبمنتص��������ف الع��������ام 2013 أف��������رج عن��������ي، وفور 
خروج��������ي من الس��������جن انتقلت إل��������ى محافظة 
نينوى وهناك اتصلت ب�"أبي تراب" وهو أحد 
القي��������ادات املتقدمة في التنظي��������م وانتقلت الى 
محافظة االنبار ومنها إلى س��������وريا التي كان 
التنظيم يس��������يطر في ذاك الوق��������ت على أجزاء 

كبيرة منها إلى أن وصلت إلى مدينة الرقة".

في الرقة، يقول العيثاوي "التقيت باملس��������ؤول 
االداري لوالياتها )أبو حمزة رياضيات( وكان 
ال يعرفن��������ي ولم أجد م��������ن يعرفني فاضطررت 
لتعريفه بنفسي وبدوري السابق في التنظيم 
إال أن��������ه لم يقدر ذلك وطالبن��������ي بإعان البيعة 
لزعي��������م التنظيم ابو بكر البغ��������دادي، وهذا ما 

فعلته".
كلفت ف��������ي الرق��������ة بالعمل في اح��������د املضافات 
بإلق��������اء التعاليم الدينية إل��������ى أن جاء في أحد 
االيام عدد كبير من مقاتلي وقيادات التنظيم 
الى الرقة وكانت أعدادهم تتجاوز الخمسمائة 
ول��������م اكن أع��������رف س��������بب التجمع حت��������ى رأيت 
موكبا كبيرا من الس��������يارات دخل املدينة وكان 
يق��������ل ابو بكر البغ��������دادي ال��������ذي اعتلى الجمع 
وصار يخاطبهم وتركزت كلمته على ضرورة 
الصم��������ود وعدم التفريط باملدن التي س��������يطر 

عليها التنظيم بأي ثمن". 
في الوق��������ت هذا -يكش��������ف العيث��������اوي ��� بحثت 
عم��������ن يوصلني للبغدادي ول��������م أحظ إال بلقاء 
"ابو خالد الس��������وري" وهو مس��������ؤول العاقات 

العش��������ائرية في التنظيم وبعد التواصل معه 
عينت مس��������ؤول مكتب العاقات العش��������ائرية 
بمنطقة " الشدادي السورية " وهو عمل يتعلق 
بتنس��������يق العاقة بن التنظيم وبن العشائر 

التي كان التنظيم يوليها أهمية كبيرة". 
اس��������تطعت ع��������ن طري��������ق تواصلي م��������ع بعض 
قيادات التنظيم أن أحظى باهتمامهم بعد أن 
عرفوا قدرتي العلمية فنقلت للتدريس بمعهد 
" مال��������ك بن أنس " وهو مركز دراس��������ي أسس��������ه 
التنظيم إللقاء املحاضرات للنخبة من قياداته 
وعن طريقه ذاع صيتي داخل التنظيم فنقلت 
إلى أن أكون أحد أعضاء اللجنة التي أسسها 
ابو بك��������ر البغدادي لكتابة املناهج الدراس��������ية 

في املدن التي يسيطر عليها التنظيم".
ويوضح العيثاوي أن "عملي في هذه اللجنة 
أتاح لي لقاء البغدادي الكثر من مرة حيث كان 
يجتمع بنا لاطاع على كتابة املناهج وعلى 
أثر هذا عينت اح��������د أعضاء اللجنة "املفوضة" 
وهي أعلى تش��������كيل ف��������ي التنظيم وتتكون من 
أفراد عدة يرتبطون بزعيم التنظيم مباشرة". 
لم يك��������ن عملي في "اللجن��������ة املفوضة" يقتصر 
على كتابة املناهج الدراسية فحسب بل كنت 
أمد التنظيم ببحوث تتعلق بالفكر العقائدي 
له، وهذا العمل تس��������بب لي بمشكات مختلفة 
مع أكثر م��������ن جماعة داخ��������ل التنظيم كانت ال 
تتف��������ق مع االف��������كار التي أطرحه��������ا ومنهم من 
كان يعدني ضاال ولس��������ت على فك��������ر التنظيم 

األصيل".
وع��������ن س��������بب الخ��������اف الحاصل بين��������ه وبن 
االخري��������ن أج��������اب العيثاوي "اكتش��������فت عندما 
أصبحت ضمن اللجن��������ة املفوضة أن التنظيم 
يفتقر إل��������ى فكر منظم وواض��������ح وكان كل من 
قيادات��������ه يتبن��������ى توجه��������ا مغايرا ع��������ن اآلخر 
فعمل��������ت عل��������ى ط��������رح تص��������ورات مح��������ددة من 
أج��������ل االتفاق عليها بعد عرضه��������ا على زعيم 

التنظيم". 
وأضاف أن "زعي��������م التنظيم ذاته لم يكن يملك 
م��������ن القدرة العلمي��������ة التي تتيح ل��������ه تصنيف 
االف��������كار والحكم عل��������ى أيها أص��������وب وهذا ما 
ش��������كل تحديا لي شخصيا تسبب لي بالكثير 
م��������ن املش��������اكل بع��������د أن وش��������ى ب��������ي مجموعة 
من املقرب��������ن بالبغ��������دادي ومنه��������ا أن املناهج 
الدراسية التي شاركت بكتابتها لم تكن على 
منهج التنظيم وكانت ذات مس��������حة أكاديمية 
بسبب دراساتي الخاصة والبعيدة عن الفكر 
الديني للتنظيم مما تسبب برفض البغدادي 

ل��������كل املناهج الت��������ي قمنا بكتابته��������ا رغم أننا 
استغرقنا أشهرًا في إعدادها".

أكب��������ر الخاف��������ات الت��������ي أطاحت بي ��� يكش��������ف 
العيث��������اوي ����������� تتلخص بنق��������اش دار بحضور 
البغدادي عن مقترح طرح وكنت من املوافقن 
عليه ويتضمن أخ��������راج العائات من املناطق 
التي ت��������دور فيه��������ا املعارك ك��������ي ال يتعرضون 
للخط��������ر مما يس��������اهم بغض��������ب الن��������اس على 
التنظيم لعدم االعتن��������اء بأمنهم، ورغم قناعة 
البغدادي بهذا املقترح في البدء إال أن مقربن 
منه وفي الجلسة ذاتها أخبروه أن هذا مقترح 
"خون��������ة" فعندم��������ا تخ��������رج العائات س��������يبقى 
مقاتل��������و التنظي��������م صيدا يس��������يرا للقوات مما 
قلب رأيه وأمر بس��������جن كل من وافق على هذا 

املقترح وكنت أنا منهم".
عرف��������ت بعد ذل��������ك أن البغدادي يش��������عر بخيبة 
أمل ممن حوله خاصة بعد أن هرب مس��������ؤول 
ديوان الزكاة بعد سرقته كل ما لديه من أموال 
والبالغ��������ة "350000" االف دوالر اميركي، وكان 
في هذه الجلس��������ة قد طلب من املقربن منه أن 
يتول��������وا إدارة التنظيم بس��������بب ت��������ردي حالته 

الصحية .
و ف��������ي جواب��������ه عن رأي��������ه بأبي بك��������ر البغدادي 
ذك��������ر �� العيثاوي ���������� "لم يكن البغ��������دادي مؤها 
لزعام��������ة التنظي��������م أو للقيام ب��������دور " الخليفة" 
وأما وصول��������ه لهذا املوقع جاء بالصدفة التي 
استثمرها فبعد مقتل زعيم التنظيم السابق 
" أب��������و عم��������ر البغ��������دادي " ال��������ذي كان اب��������و بكر 
البغدادي قريبا منه أت��������اح له اقتناص املوقع 
االول ف��������ي التنظيم به��������ذا الطريقة وليس عبر 

كفاءته ومؤهاته.
ويكمل "قضيت عدة أش��������هر في السجن التابع 
للتنظيم وبس��������بب اضطراب أوضاع التنظيم 
بس��������بب خس��������ارته ألغلب املدن التي يس��������يطر 
عليها في سوريا والعراق فتح السجن وأفرج 
ع��������ن جميع م��������ن فيه ولش��������عوري بعدم جدوى 
العودة له نجحت للخروج من سوريا باتجاه 
تركي��������ا وهناك ت��������م إلقاء القبض علي بس��������بب 
عدم امتاكي أوراقا رسمية وتم تسفيري إلى 
الع��������راق وبمجرد وصولي ملط��������ار بغداد ألقت 

القوات االمنية العراقية القبض علي.
م��������ن جانب��������ه أكد قاض��������ي التحقي��������ق املختص 
بقضايا االرهاب باس��������تئناف بغداد الكرخ أن 
إسماعيل العيثاوي ما زال يخضع للتحقيقات 
وسينقل بعد ذلك الى املحكمة املختصة لينال 

جزاءه العادل وفق القوانن العراقية.

تتن��������وع صور املتاجرة بتن��������وع املجتمعات، وتتأثر بمق��������دار وعيها، وما تجارة الوهم 
يحكمها من ضوابط قانونية. ولعل صور املتاجرة املعتادة من بيع السلع 
وتقديم الخدمات، ال تثير أية إش��������كالية. فهي تس��������هم في تنش��������يط حركة 
االقتص��������اد، ورفع الناتج املحلي بالش��������كل الذي يقود إلى تحقيق التنمية 
واالزدهار غير أن هنالك صورًا م��������ن املتاجرة كانت ومازالت تلقى رواجًا 
في أوساط بعض املجتمعات،ومنها املجتمع العراقي، وألسباب مختلفة 
ال مجال لبحثها في هذا املقال املختصر والتي نستطيع أن نصطلح على 
تس��������ميتها )تجارة الوهم( كونها تتخذ من األوهام بضاعة لها، تنميها 

في أذهان البسطاء، وتجعلها طريقًا لسلب أموالهم وعقولهم.
وإزاء انتش��������ار تلك املظاهر ومنها على س��������بيل املثال )السحر والشعوذة( 
والتي صار لها )مش��������ايخ( بسيماء نجوم التليفزيون ومراكز تنتشر في 
وسط بغداد تحت مرأى ومسمع الجميع وقنوات فضائية وإعانات تمأل 
الش��������وارع ومنها أيضًا ظاهرة )املراقد الوهمية( التي بدأت تتكاثر بشكل 
مخي��������ف، يهدد عقائد الن��������اس وصحيح دينهم، ويمن��������ح فرصة للقائمن 

عليها باإلثراء غير املشروع، وغير ذلك كثير.
وإذا كان��������ت معالج��������ة تل��������ك الظواه��������ر تتطلب جه��������ودا مضاعف��������ة من قبل 

املؤسس��������ات الدينية،والفعالي��������ات املجتمعية املختلفة، ووس��������ائل اإلعام، 
والفن )فيل��������م البيضة والحجر(أنموذجًا، فإن الردع القانوني يمثل حجر 
الزاوي��������ة في لج��������م أولئ��������ك املتاجرين بالوه��������م وإيقاع العقوبة املناس��������بة 

عليهم.
وبالرجوع إل��������ى النصوص القانونية نجد أن قان��������ون العقوبات العراقي 
ل��������م يتضمن نص��������ًا خاصًا ينطبق عل��������ى هذه الجرائم. حال��������ه حال العديد 
م��������ن التش��������ريعات العقابية العربي��������ة. حيث أن تلك الجرائ��������م تندرج تحت 
ن��������ص املادة )456( عقوبات، باعتبارها ص��������ورة من صور االحتيال. ولعل 
مادفع املشرع العراقي إلى عدم إفراد نص خاص لجريمة ممارسة أعمال 
الس��������حر والشعوذة هو صعوبة إثبات تلك الجريمة حيث أن الركن املادي 
لتلك الجريمة، يصعب إثباته والتدليل عليه وهو الذي يتعلق بطاس��������م 
وتعويذات قد تتلى شفاهًا. وغير ذلك من املبررات التي قيلت في تفسير 

عدم وجود نص خاص.
غير أننا نجد أن تلك املبررات لم تعد تصلح أساسًا إلغفال املشرع النص 
على تل��������ك الجرائم خاصة بعد أن انتقلت تلك األعمال من نطاق الس��������رية 
واألقبي��������ة املظلمة إلى نطاق العلن، وصارت له��������ا مراكز وقنوات فضائية 

تمارس من خالها ويس��������هل إثباته��������ا وإقامة الدليل عليه��������ا. ومن نافلة 
القول اإلش��������ارة إلى أن املش��������رع العراقي نص عل��������ى تجريم بعض األعمال 
التي تدخل في نطاق السحر ومنها )انتهاك حرمة املوتى والقبور( املادة 
)373و374( والتي قد يلجأ إليها السحرة في بعض أعمالهم. لذلك نرى أن 
الضرورة باتت ملحة في الوقت الحاضر إلى إدراج نص في الباب الثامن 
م��������ن قانون العقوبات باب )الجرائم االجتماعية( للنص على تجريم هذه 
الظواهر بشكل صريح وتشديد العقاب على مرتكبيها كونها باتت تمثل 
خطرًا ماحقًا يمس امن املجتمع وس��������امة عقائده ويهدد وعي البس��������طاء 

ويسلب أموالهم.
وفي ظ��������ل غياب النص املأمول ينبغي على املحاكم ان تتش��������دد في عقاب 
مرتكبي تل��������ك الجرائم، حيث أن عقوبة الحب��������س التي نصت عليها املادة 
)456( ال تتناس��������ب مطلق��������ًا مع خطورة تل��������ك الجرائم وباإلمكان تش��������ديد 
العقاب استدالاًل باملواد )2/135(و)138( من قانون العقوبات وان يتضمن 
الحكم عددًا من التدابير االحترازية املادية ومنها )املصادرة وغلق املحل 
ووقف الش��������خص املعنوي وحله( في ما يتعلق باملؤسس��������ات والشركات 

والقنوات الفضائية التي تمارس تلك األعمال من خالها.
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حوار خاص

أجرى الحوار/ مروان الفتالوي

* حمكمة جنايات بابل اإحدى اأهم املحاكم 
اجلزائية يف البالد، ما هي هيكليتها 

الإدارية، ومّم تتكون؟
- محكم��������ة الجناي��������ات م��������ن منظ��������ور حك��������م 
امل��������ادة )29( م��������ن قانون التنظي��������م القضائي 
رق��������م 160 لس��������نة 1979 املع��������ّدل تش��������ّكل ف��������ي 
مرك��������ز كل محافظ��������ة وتنظ��������ر ف��������ي الدعاوى 
الجزائية املعينة له��������ا وفقا ألحكام القانون 
ويجوز تش��������كيل أكثر م��������ن محكمة جنايات 
الس��������يد  يص��������دره  ببي��������ان  املحافظ��������ة  ف��������ي 
رئيس مجل��������س القضاء األعل��������ى يحدد فيه 
اختصاصه��������ا النوع��������ي واملكان��������ي ومرك��������ز 
انعقادها، وتنعقد املحكمة من ثاثة قضاة 
برئاس��������ة رئيس محكمة االستئناف أو أحد 
نواب��������ه، وعضوية نائبن آخرين أو أحدهما 
وق��������اض أو عضوية قاضي��������ن ال يقل صنف 

أي منهما عن الصنف الثاني.

* ملاذا هيئتان يف بابل، هل يفر�ض عدد 
الدعاوى وجود هيئة ثانية اأم الكثافة 

ال�سكانية؟
- باالستناد لحكم الفقرة ثانيا من املادة )29( 
من قانون التنظيم القضائي فا مانع قانوني 
يحول دون تشكيل أكثر من هيئة ضمن نطاق 
املحافظ��������ة نس��������بة للحاجة لتش��������كيلها وعلى 
أس��������اس عدد الدعاوى والنس��������بة الس��������كانية، 
وعل��������ى وج��������ه العم��������وم ف��������أن ع��������دد الدعاوى 
املس��������جلة على نطاق محكمة استئناف بابل 
تأت��������ي ف��������ي املرتب��������ة الثاني��������ة بعد اس��������تئناف 
الرصافة فمن الطبيعي جدا أن تكون ملحكمة 
الجنايات هيئتان بالنظر إلى عدد الدعاوى 
وعدد محاكم التحقيق الذي يبلغ 15 محكمة 
تدار م��������ن قبل 27 قاضي تحقي��������ق، فالقرارات 
التي يصدرها هؤالء القضاة تخضع للطعن 
التمييزي أمام الجنايات بصفتها التمييزية 
إضافة إلى الدعاوى املحالة على هذه املحكمة 
لنظرها، كل هذا يظهر حجم العمل والحاجة 
لتش��������كيل هيئة أخرى باإلضافة إلى األعمال 
األخرى املوكلة للجناي��������ات واملتعلقة بالنظر 
في قواع��������د االختصاص والتن��������ازع وتحديد 
املوقوفي��������ة واالختص��������اص املتعل��������ق بتنفيذ 

قانون العفو العام وغيرها.

* حمكمتكم من اأكرث املحاكم التي واجهت 
الدعاوى الإرهابية بعد اجلنائية املركزية، 

كيف تتحّدث عن هذا؟
- العمل اإلرهابي هو كل فعل إجرامي جنائي 
تق��������ف وراءه أجندة سياس��������ية أو اقتصادية 
موجهة ضد أش��������خاص أو مؤسسات عامة 
أو خاص��������ة ضم��������ن نطاق مش��������روع فردي أو 
جماعي منظ��������م. نعم اس��������تهدفت العمليات 
اإلرهابي��������ة محافظة باب��������ل بوصفها واجهة 
ملحافظات الوس��������ط والجنوب والسد املنيع 
لكل م��������ا هو مقدس فارتكبت افضع الجرائم 
الت��������ي يندى له��������ا جبن اإلنس��������انية وطالت 
املئات واآلالف م��������ن األبرياء وأفراد األجهزة 
األمنية والعس��������كرية في األسواق واملدارس 
ودور العبادة ومؤسس��������ات الدولة واملاعب 
وخلف��������ت أض��������رارا مادي��������ة ف��������ي املمتل��������كات 
العامة الخاصة. وفي س��������بيل دحر اإلرهاب 
ومواجهت��������ه فق��������د انب��������رى ابن��������اء املحافظ��������ة 
ومن س��������اندهم من إخوانهم في املحافظات 
م��������ع األجهزة األمني��������ة والعس��������كرية وبكافة 
صنوفه��������ا برص��������د العناص��������ر اإلرهابية في 
املناطق الساخنة ومن ثم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقهم بإش��������راف وتنس��������يق عال 
م��������ع الجه��������ات القضائي��������ة وتم توفي��������ر كافة 
الضمان��������ات القانونية بجمع األدلة وتهيئة 
املتورط��������ن  ملحاكم��������ة  املناس��������بة  الظ��������روف 
باإلره��������اب م��������ن قب��������ل محكم��������ة الجناي��������ات 

بوصفها محكمة املوضوع.

* ما هو دور حمكمة جنايات بابل يف ذلك؟

- تبنت املحكمة الجنائي��������ة املركزية الرابعة 
/ بابل نظر الدعاوى اإلرهابية قبل صدور 
قانون مكافحة اإلرهاب، ثم أكملت املحكمة 
بهيئتيها نظر تلك الدعاوى حتى بعد نفاذ 
القان��������ون مع الدع��������اوى الجزائي��������ة األخرى، 
وعلى مدى السنوات العشر املاضية نظرت 
هذه املحكمة ما يق��������ارب )1502( دعوى ذات 
طاب��������ع إرهابي وأصدرت مختل��������ف األحكام 
التي اكتسبت الدرجة القطعية بعد تصديق 
النسبة األكبر منها من قبل جهة الطعن في 

محكمة التمييز االتحادية املوقرة.

* اأمل ي�سكل نظر هذه الدعاوى خطرًا على 
اأمنكم ال�سخ�سي؟

- نحن كسائر شرائح املجتمع لسنا بمنأى 
عن خط��������ر اإلرهاب، حت��������ى أن اإلرهاب هدد 
القس��������م األكبر من قضاة الجزاء واس��������تهدف 
الكثير منهم بالسيارات املفخخة والعبوات 
الشخصي  واالستهداف  واملتابعة  الناسفة 
ودوره��������م وعائاته��������م، ألن اإلره��������اب يدرك 
حقيق��������ة وحجم الدور العظيم الذي يضطلع 
ب��������ه القضاء في مواجه��������ة األعمال اإلرهابية 
والجزاء العادل الذي ينتظرهم بإنزال حكم 

الشعب بحقهم.

* هل انتهى الإرهاب يف املحافظة؟ 
- لإلره��������اب صفح��������ات وأدوار ع��������دة ولكون 
ا م��������ن املنظومة األمنية للبلد  املحافظة جزء
فأنه��������ا س��������احة لنش��������اط جمي��������ع املنظم��������ات 
اإلرهابية التي تهدد باملوت والدمار فهناك 
خايا نائمة تحم��������ل أفكارا عدائية منحرفة 
املنظم��������ة  الجريم��������ة  وعصاب��������ات  وضال��������ة 
ومافيات الفساد اإلداري واملالي التي ال تقل 

خطوة عن اإلرهاب. 

* ما هي اأهم الق�سايا التي تتعلق بهذا 
اخل�سو�ض وح�سمت موؤخرا؟

- أصدرت املحكمة أحكاما بتجريم متهمن 
ع��������دة عن جرائ��������م تفجير س��������يارات مفخخة 
في س��������يطرة اآلثار ومطعم ف��������دك في ناحية 
الشوملي على الطريق السريع اذ استهدف 
التفجي��������ر زائ��������ري العتب��������ات املقدس��������ة م��������ن 
العراقين واألجان��������ب، وأحكام أخرى طالت 
متهمن بقضايا تخص استهداف دوريات 
بالعبوات  والعس��������كرية  األمني��������ة  األجه��������زة 
الناس��������فة ف��������ي ش��������مالي باب��������ل وهجوم��������ات 
مسلحة على دور املواطنن وقتل أصحابها 

ألسباب طائفية.

* ما م�ستوى الأمن الآن يف ما ي�سمى 
باملناطق ال�ساخنة؟

- األم��������ن ف��������ي املناط��������ق الس��������اخنة مرتب��������ط 
بالنش��������اط اإلجرامي الذي ال يتحدد بمكان 
معن، ويقتضي تفعيل الجهد االستخباري 
واالس��������تباقي  واالنتش��������ار األمني الصحيح 
وإعادة الخطط األمنية املناس��������بة لكل زمان 
وم��������كان ومتابع��������ة عملي��������ات غس��������ل األموال 
التحريض واملساعدة وأساليب  ونشاطات 
التمويه واملخادعة التي تقوم بها وس��������ائل 

اإلعام التي تسهم في تغذية اإلرهاب.

* اإذا انتقلنا اإىل ملف املخّدرات، كيف 
تتحدث عن م�سادر توريدها اإىل 

املحافظة؟
- إن أهم مصادر انتشار املخّدرات العصابات 
اإلجرامي��������ة التي تعمل عل��������ى تضليل بعض 
فئات املجتمع وتش��������جيعهم على تعاطيها، 
وتأتي هذه املواد من املنافذ الحدودية للبلد 
وكذل��������ك مناطق محددة في العاصمة بغداد 
ويت��������م إدخالها بالتواطؤ مع بعض ضعاف 
النفوس من منتسبي السيطرات ومنتسبي 

األجهزة األمنية.

* ما هو دور الق�ساء للت�سدي لهذه 
الظاهرة؟

- دأب��������ت محكمة الجنايات ف��������ي بابل بإيقاع 

العقوب��������ات القص��������وى لكل م��������ن يثبت قيامه 
باملتاج��������رة أو التروي��������ج ووصل��������ت األحكام 
إل��������ى اإلع��������دام والس��������جن املؤب��������د أو املؤق��������ت 
ومصادرة األموال املنقول��������ة وغير املنقولة، 
ومن أبرز األح��������كام الصادرة مؤخرًا تجريم 
أح��������د منتس��������بي األجه��������زة األمني��������ة لثبوت 
قيامه بصفقات متاج��������رة بالحبوب وكذلك 
م��������ا موج��������ود بحيازته من كمي��������ة تصل إلى 
15 أل��������ف حبة من نوع صف��������ر/ 1 وتم الحكم 
عليه باإلعدام ش��������نقا حتى املوت ومصادرة 

أمواله.

* هل من اأحكام اأخرى؟
- ج��������رى تجريم أحد التج��������ار املخدرات وهو 
إيراني الجنسية ضبط بحيازته كمية كبيرة 
من م��������ادة الكريس��������تال في مرك��������ز الحلة مع 
أجهزة للتعاطي وتم الحكم عليه بالس��������جن 
ملدة 15 س��������نة ومص��������ادرة املبل��������غ املتحصل 
من الجريم��������ة وه��������و 16.500 دوالر أميركي، 
والحكم بالسجن 7 س��������نوات ضد تاجر من 
النج��������ف ضبط��������ت بحيازت��������ه م��������واد مخدرة 
أخفاها تح��������ت املقعد األمامي في س��������يارته 
مع غرامة ومص��������ادرة أمواله املتحصلة من 

الجريمة والسيارة التي استعملها.

* كيف جتد قانون مكافحة املخدرات 
اجلديد؟ وما هي مالحظاتك على الت�سريع 

يف هذا اخل�سو�ض؟
- ال ب��������د م��������ن التنوي��������ه إل��������ى نقط��������ة غاية في 
األهمي��������ة وهو م��������ا يتعل��������ق بموضوع حجز 
األم��������وال املنقول��������ة وغير املنقول��������ة ملن تثبت 
إدانت��������ه باملتاج��������رة باملخ��������درات املنصوص 
عليه��������ا بامل��������ادة )34( م��������ن القان��������ون، أرى أن 
الن��������ص لم يكن موفق��������ًا لصعوبة تنفيذه من 
الناحي��������ة العملية ألنه يش��������ير على املحكمة 
بالتحقق م��������ن املصادر الحقيقي��������ة لألموال 
الخاصة بالزوج والزوجة واألوالد وأوالدهم 
وغيرهم املوج��������ودة داخل العراق أو خارجه 
حتى تقوم بمصادرها إذا ثبت أنها ناتجة 

عن ارتكاب لتلك الجرائم.

* ماذا ترى يف هذه النقطة؟
- أرى أن الن��������ص لم يح��������دد املحكمة املعنية 
بالتحقق هل هي محكمة التحقيق أم محكمة 
املوض��������وع وكذلك لم يح��������دد كيفية التحقق 
وتوضيح صفة األم��������وال التي يتم حجزها 
هل تشمل جميع أموال املتهم وعائلته ومن 
هم األش��������خاص الذين وردت اإلشارة إليهم 
من بحيازتهم أم��������وال قابلة للحجز وكيفية 
التحق��������ق من وجود ام��������وال للمته��������م خارج 
البلد وطريقة مخاطبة الجهات داخل البلد 
وخارجه، مع األخذ بنظ��������ر االعتبار أن هذه 
اإلجراءات تس��������تغرق وقتا طويا يتعارض 
مع الس��������قف الزمني املحدد لحسم مثل هذه 
الدع��������اوى وانه��������ا متعلقة بمته��������م موقوف 
على ذمة جهة التحقيق، ونأمل من املش��������رع 
التح��������رك الس��������ريع لتعديل حكم ه��������ذه املادة 
بش��������كل يراعي فيه التيس��������ير عل��������ى الجهات 
التحقيقي��������ة واملحاكم تنفيذ حك��������م القانون 

وإزالة التفاوت في تطبيقات نصوصه.

* هل طالت اأحكامكم موظفني مدانني 
بالف�ساد املايل والإداري، ما هي 

درجاتهم؟
- ينضوي الفس��������اد تحت مفهوم اس��������تغال 
الوظيفة العامة ونفوذها لتحقيق مكاسب 
مادي��������ة أو معنوية خافا ألح��������كام القوانن، 
وعل��������ى صعيد األح��������كام الص��������ادرة من هذه 
املحكمة فأنها طالت كبار املوظفن واملكلفن 
بخدمة عامة وأعضاء في الحكومة املحلية 

ف��������ي املحافظ��������ة وتنوع��������ت األح��������كام بتنوع 
األفع��������ال الت��������ي أس��������ندت له��������ؤالء وأهمه��������ا 
الرشوة واالختاس واستغال النفوذ العام 
واالبتزاز وهدر املال العام وتوظيف األموال 
العام��������ة خافا مل��������ا خصصت له وتس��������ريب 
املعلوم��������ات لصال��������ح ذوي الصات والقربى 
في العقود والحصول على نسب وعموالت 
واملناقص��������ات  العق��������ود  إلحال��������ة  كمقاب��������ل 
واإلهمال الجسيم الذي يلحق الضرر باملال 
العام إضافة الى تزوير املحررات الرس��������مية 
وكذل��������ك  الحكومي��������ة  بالعق��������ود  املرتبط��������ة 
املح��������ررات األخ��������رى ذات لصل��������ة بالوظيف��������ة 

العامة.

* اإىل اأي درجة و�سلت العقوبة؟
 - وصلت األحكام الى عقوبة السجن املؤقت 
أو الحبس ملن تثب��������ت ارتكابه لهذه الجرائم 
اضافة للعقوبات املالي��������ة والتبعية األخرى 
املتعلق��������ة برد األم��������وال املختلس��������ة أو الحكم 

بالتعويض للجهة املتضررة.

* ن�سمع كثريًا عن ق�سايا تهريب النفط 
يف بابل؟ ما هي اأ�ساليب املهربني؟

- جريم��������ة تهري��������ب املنتج��������ات النفطي��������ة من 
الجرائ��������م االقتصادي��������ة التي تس��������بب إخاال 
بأم��������ن واقتصاد البل��������د وأش��������ارت املادة 1/ 
رابعا / ج من قانون مكافحة تهريب النفط 
ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 الى أن تهريب 
النفط ومش��������تقاته هو استخدام الطرق غير 
املش��������روعة أو تحويل كمي��������ات من املنتجات 
املجه��������زة للدوائر والتش��������كيات الحكومية 
أو األهلي��������ة مث��������ل زوارق الصي��������د واملولدات 
واملعامل واملزارع واألفران ومحطات الوقود 
وبيعه��������ا إل��������ى ش��������بكات التهري��������ب لغ��������رض 
تصديره��������ا إل��������ى الخ��������ارج أو طرحه��������ا ف��������ي 
السوق السوداء او القيام بعمليات التاعب 
بكميات في الكميات املستوردة أو املصدرة 
أو االس��������تيراد على ال��������ورق. وتعّددت صور 
التهريب منها م��������ا يتعلق بتحوير خزانات 
الوق��������ود للمركبات لغرض اس��������تيعاب كمية 
أكبر من طاقته��������ا أو نقل املنتجات النفطية 
بأية وس��������يلة دون الحصول على التصريح 
الرس��������مي من وزارة النفط أو الجهة املخولة 

بذلك.

* ما هو دور اجلنايات يف مكافحة 
التهريب؟

- يقتضي التفريق بن مصطلحي التهريب 
والتخري��������ب فاألخير هو العبث باملنش��������آت 
والتي تش��������مل األنابي��������ب والخزان��������ات التي 
تق��������وم العصابات بثقبها لغ��������رض التهريب 
ومرتكب جريمة التهريب يحال الى املحكمة 
املختص��������ة به��������ذه القضاي��������ا وه��������ي املحكمة 
الكمركية اس��������تنادا لحكم امل��������ادة 2/ أوال من 
قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، أما 
ما يتعلق بمحكمة الجنايات واختصاصها 
فهو مح��������دد باالفعال الخاص��������ة بالتخريب 
حص��������را، وقد ن��������ص حكم امل��������ادة 6/ أوال من 
القانون أع��������اه بأنه "يعاقب بموجب قانون 
مكافح��������ة اإلره��������اب كل من يق��������وم بتخريب 
املنتج��������ات النفطي��������ة التي تش��������مل األنابيب 
والخزان��������ات وغيره��������ا م��������ن خ��������ال عمليات 
التثقيب أو أي فعل آخر ألغراض التهريب".

* هل من اأحكام �سدرت بحق املهربني؟
- أص��������درت محكم��������ة الجناي��������ات ف��������ي باب��������ل 
أحكامه��������ا على مجاميع كثي��������رة من املدانن 
بس��������رقة املنتج��������ات النفطي��������ة م��������ن األنابيب 
املمت��������دة ال��������ى مرك��������ز املحافظة من الش��������مال 
والجنوب بع��������د قيامهم بتثقيبها، ووصلت 

األحكام إلى الس��������جن املؤبد أو ملدة 15 سنة 
إضافة إل��������ى األحكام الخاص��������ة بالتعويض 

وكذلك عن كلف إصاح األنابيب.

* ما م�ستوى جرائم القتل اجلنائية يف 
املحافظة، وما هي الدوافع لرتكاب هذه 

اجلرائم؟
- تتعدد أس��������باب جرائم القتل املركبة ضمن 
املحافظة باختاف أماكن وقوعها، فجرائم 
القتل التي ترتكب في مراكز املدن وقصبات 
املحافظ��������ة يغل��������ب عليه��������ا طاب��������ع الخافات 
الس��������ائدة في املجتمع الحضري والناش��������ئة 
عن النشاطات التجارية واملضاربات املالية 
واملشكات العمل ووسائل االتصال الحديثة 
والخافات األسرية املعقدة والعاقات غير 
املش��������روعة وتعاط��������ي املخ��������درات باالضافة 
الى الس��������رقات، أما الجرائم التي ترتكب في 
األرياف فيغل��������ب عليها الطاب��������ع االنتقامي 
الناشئ عن خافات حول عائدية أجزاء من 
األراضي الزراعية املشتركة والطرق املؤدية 
إليه��������ا وعمليات الس��������قي )املراش��������نة( التي 
أضحت الش��������غل الش��������اغل للمزارعن بسبب 

انخفاض مناسيب املياه.

* هل حتتوي املحافظة على جرائم قتل 
ع�سائري؟

 - نع��������م، غالب��������ا في املناطق الريفية بس��������بب 
النزاعات األسرية والعشائرية بن العشيرة 
الواح��������دة وبن مجموعة من العش��������ائر وقد 
أخ��������ذت أبع��������ادا خطيرة في اآلون��������ة األخيرة 
بسبب ما يمتلك أفراد تلك العشائر من أنواع 
األس��������لحة التي تصل إلى مستوى األسلحة 
املتوسطة، وإن الصفة الغالبة لتلك الدعاوى 
اته��������ام مجموعة كبيرة من األش��������خاص مع 
إدراكه��������م ب��������أن الفاع��������ل الحقيق��������ي واحد ما 
يثقل كاهل س��������لطة التحقيق واملحاكم على 
اتخاذ اإلج��������راءات القانونية بحق املش��������كو 
منهم ويشكل ذلك صعوبة بالغة في تقييم 
ومناقشة األدلة املتحصلة ضدهم وتوجيه 
االتهام وأن مثل هذه القضايا تش��������كل عبئا 
ثقي��������ا عل��������ى املحكم��������ة ألن حس��������مها يتأخر 
بس��������بب كثرة عدد املتهمن والطلبات التي 
يقدمه��������ا املدعون بالحق الش��������خصي والتي 
يقص��������د بها إبق��������اء النزاع مفتوح��������ا إلى أمد 
طويل ومنها طلبات التدخل التمييزي على 
الق��������رارات القضائية الص��������ادرة في الدعوى 
وحس��������نا فعل مجلس القضاء األعلى املوقر 
في اآلونة األخيرة عندم��������ا أصدر تعليمات 
باالكتفاء بإرسال نسخ من القرارات املطلوب 
التدخ��������ل التمييزي بها وكذلك نس��������خة من 
الائح��������ة الخاص��������ة بالتدخ��������ل دون إرس��������ال 

إضبارة الدعوى بنسختها األصلية.

* ما هي �سور جرائم القتل يف املحافظة؟
- تعددت ص��������ور ارتكاب جرائم القتل فمنها 
م��������ا يرتك��������ب ببواع��������ث دنيئ��������ة كالس��������رقة او 
ارتكاب الفعل الجنس��������ي كاللواط او الوقاع، 
ومنها ما يرتكب عن س��������بق إصرار وترصد 
وبطرق وحش��������ية كالش��������نق وكت��������م والنفس 
والح��������رق وكثيرا ما يتع��������دد املجنى عليهم 
والجن��������اة، فقد نظرت املحكم��������ة دعاوى عدة 
تتعلق بجرائم قتل غامضة ومعقدة تنسب 
لعدة متهم��������ن وكنا موفقن ف��������ي الوصول 
إلى نس��������بة الفعل ملرتكبيه��������ا الحقيقين من 
خال جمل��������ة من اإلجراءات الت��������ي اتخذتها 

املحكمة أثن��������اء املحاكم��������ات والتي توصلنا 
فيها إلى األدلة املع��������ول عليها قانونا لبناء 

األحكام السليمة.

* ما هي اأبرز الدعاوى التي تنظرها 
جنايات بابل بكرثة وتاأخذ حيزًا من 

عملها؟
- جناي��������ات باب��������ل بهيئتيه��������ا تنظ��������ر جميع 
أن��������واع الدع��������اوى الجزائية املحال��������ة عليها 
م��������ن محاك��������م التحقي��������ق، بخ��������اف محاك��������م 
الجنايات األخ��������رى إذ لم تكن أي واحدة من 
هيئت��������ي املحكم��������ة مخصصة مل��������كان محدد 
م��������ن املحافظة أو لنوع معن م��������ن الدعاوى، 
وظهرت على أرض الواقع قضايا عدة منها 
م��������ا يخص تزوير قيود التس��������جيل العقاري 
للقطع الس��������كنية العائدة الى مديرية بلدية 
الحلة واش��������ترك ف��������ي ارتكاب ه��������ذه الجرائم 
متهمون عدة ومنهم موظفون منس��������وبون 
إلى دائرة التس��������جيل العقاري في بابل وتم 
حس��������م القس��������م األكبر منها. وهن��������اك قضايا 
متعلق��������ة بالجرائم األخاقي��������ة التي ترتكب 
غالب��������ا ف��������ي املجمع��������ات الس��������كنية واألحياء 
املكتظ��������ة بالس��������كان، باإلضافة إل��������ى قضايا 
الحوادث املرورية الت��������ي تحصد الكثير من 
األرواح البريئة وتخل��������ف مصابن وأضرار 
املادية بسبب السرعة وعدم مراعاة القواعد 

املرورية.

* ما م�ستوى ال�سرقات يف املحافظة؟ 
وماذا ت�ستهدف يف الغالب؟

العوام��������ل  بس��������بب  الس��������رقات  تنتش��������ر   -
االقتصادي��������ة الراهن��������ة منها انع��������دام فرص 
العم��������ل والبطالة إضافة إل��������ى عوامل أخرى 
تتعل��������ق بضعف ال��������وازع األخاقي والديني 
والش��������عور بف��������وات ف��������رص الحي��������اة، وكذلك 
ص��������دور قوان��������ن العف��������و العام املتك��������ررة عن 
املحكومن بجرائم السرقة، وارتفع مستوى 
ارت��������كاب تل��������ك الجرائ��������م بجمي��������ع انواعه��������ا 
وعلى وجه الخصوص جرائم س��������رقة الدور 
واملح��������ال التجارية ومنها مح��������ال الصيرفة 
وباس��������تخدام ش��������تى ط��������رق التنفي��������ذ، وفي 
اآلونة األخيرة انتشرت ظاهرة سرقة املبالغ 
النقدية التي يتسلمها زبائن املصارف حيث 
يقوم الجن��������اة بمتابعتهم وماحقة الزبائن 
من املواطنن أو موظفي الدولة الى األماكن 
التي يقصدونه��������ا ومن ثم تنفي��������ذ عمليات 
السرقة وذلك بفتح أبواب السيارات أو كسر 

زجاجها بطرق فنية مبتكرة.

* يف اخلتام، كلمة جنايات بابل ملن 
توجهها وماذا تقول فيها؟

- إل��������ى الطبق��������ة السياس��������ية الحاكم��������ة ب��������أن 
يغلب��������وا املصال��������ح الوطني��������ة العلي��������ا عل��������ى 
املصالح الشخصية والفئوية والعمل الجاد 
بالنه��������وض بالبل��������د على جمي��������ع األصعدة 
ونبذ الخافات والفرقة وأخذ املش��������ورة من 
املختصن وعلى وجه الخصوص مشاريع 
القوانن واالهتمام بالش��������باب كونهم وجه 
املس��������تقبل والتأكيد على حصر الساح بيد 
الدولة وسحبه من أي شخص غير مرخص 
رس��������ميا بحمله وتفعيل حكم القانون ودعم 
القضاء.. وفي الختام نق��������دم الثناء الجميل 
لكادر املركز اإلعامي ملجلس القضاء األعلى 
والقائمن على إع��������داد صحيفة القضاء مع 

خالص األمنيات بالتوفيق والسداد.
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* يتم إدخال املواد املخدرة بتواطؤ بعض ضعاف النفوس في 
السيطرات األمنية.. وأحكام الجنايات وصلت إلى اإلعدام بحق 

املتاجرين

على مدى األعوام املاضية ضربت محافظة بابل عشرات العمليات اإلرهابية التي راح ضحيتها آالف األبرياء، ففي السنوات العشر 

األخيرة أكملت محكمة جنايات بابل النظر في نحو 1500 دعوى ذات طابع إرهابي.

ويؤكد رئيس محكمة جنايات بابل القاضي ناصر ذياب الشمري في حوار موّسع مع "القضاء" أن ملف اإلرهاب ال يمكن إغاقه 

بوجود الخايا النائمة ووسائل اإلعام التي تبث الكراهية وعمليات غسيل األموال، بيد أن القاضي يرى أن القضاء يواجه اليوم 

مافيات الفساد املالي واإلداري التي ال تقل خطورة عن اإلرهاب.

ويفتح الشمري ملفات كثيرة تتعلق بالفساد املالي واإلداري وتهريب النفط وجرائم املتاجرة باملخدرات وأهم جرائم القتل التي حدثت 

في املحافظة، محذرًا من إرهاصات للصراع القبلي الذي يحاول أن ينمو بسبب فوضوية امتاك األسلحة من دون ترخيص.

رئيس جنايات بابل: حسمنا 1500 قضية إرهاب في عشر 
سنوات.. ومافيات الفساد أكثر خطرا

* أحكام النزاهة طالت كبار املوظفن وأعضاء في الحكومة املحلية وتنوعت 
األحكام بتنوع األفعال التي أسندت لهؤالء وأهمها الرشوة واالختاس 

واستغال النفوذ العام

حذر من "سالح" العشائر و"كراهية" وسائل اإلعالم

■ القاضي ناصر ذياب الشمري

الحوار كاما في ما يلي:



آثار جريمة خيانة األمانة من 
الناحيتين الجزائية والمدنية 

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

األص��������ل في اإلنس��������ان أن يكون أمين��������ا صادقا وحف��������ظ األمانة 
واج��������ب أخاق��������ي وديني أوصت به الش��������رائع الس��������ماوية وفي 
مقدمتها الش��������ريعة االس��������امية، وتعد جريم��������ة خيانة األمانة 
من الجرائم الواقعة على األموال إذ ال يس��������بغ القانون حمايته 
لحياة اإلنس��������ان وسامته البدنية فحس��������ب وإنما يكفل أيضا 

وفي الوقت ذاته حماية أمواله من كل اعتداء.
 وجريم��������ة خيان��������ة األمانة هي كل من اؤتمن عل��������ى مال منقول 
مملوك أو عهد به اليه بأية كيفية كانت أو سلم اليه على سبيل 
األمانة فاستعمله بسوء قصد ملنفعته أو لفائدة شخص آخر 
أو تصرف بس��������وء قص��������د خافا للغرض الذي عه��������د به اليه أو 
س��������لم له من اجله حسبما هو مقرر قانونا أو حسب االتفاق أو 
التعليمات الصريحة أو الضمنية ممن س��������لمه إياه أو عهد به 
اليه يعاقب بالحبس لذا يجب أن يكون التس��������ليم على س��������بيل 

األمانة كما ذهب اليه املشرع العراقي في املواد )453 _455 (.
 وبع��������د أن ترتكب جريمة خيانة األمانة من قبل الجاني تتخذ 
اإلج��������راءات بحق الجاني وفقا للمادة 453 وتعد من الجنح إال 
اذا كان التصرف بأموال محج��������وزة قضائيا أو إداريا فيعتبر 
الفع��������ل جناية حيث تكون العقوبة الس��������جن م��������دة ال تزيد على 
س��������بع س��������نوات اذا كان مرتكب الجريمة ش��������خصا معينا بأمر 
املحكمة بخصوص مال عهدت به اليه املحكمة أو كان ووصيا 
أو قيما على قاصر أو فاقد األهلية أو كان مس��������ؤوال عن إدارة 

مؤسسة خيرية بشأن أموال املؤسسة.
 وتع��������د جريمة خيان��������ة األمانة م��������ن الجرائم املخلة بالش��������رف 
وتتش��������ابه جريم��������ة خيانة األمانة مع جرائم الس��������رقة وجريمة 
االحتيال وجريمة اغتصاب األموال وجريمة اختاس األموال 
العامة وتعد جريمة خيانة األمانة متحققة بمجرد االستياء 
على امل��������ال املؤمن تحت يد الجاني وعج��������زه على إرجاعه عند 
مطالبته بذلك إلى جانب الض��������رر العام الذي يصيب املجتمع 
ال��������ذي تترتب عل��������ى ارتكاب جريمة خيان��������ة األمانة فقد يترتب 
عليه��������ا ضرر خاص يصيب املجني عليه أو غيره وهذا الضرر 
الخاص هو س��������بب تحريك الدعوى املدني��������ة وغالبا ما يترتب 
على الجريمة ضرر يصيب املال املؤتمن فابد من اللجوء إلى 
وسيلة معينة إلصاح هذا الضرر وهذا ما يكون إما عن طريق 
ال��������رد أي إرجاع الحالة إل��������ى ما كانت عليه س��������ابقا قبل وقوع 
الجريم��������ة أو تعويض الضرر الحاصل نتيج��������ة هذه الجريمة 
وأن إثب��������ات جريمة خيان��������ة األمانة يتطلب إثب��������ات أمرين هما 
وجود عقد أمانة أو تس��������ليم ناقل للحي��������ازة العارضة وتحقق 
هذا األمر م��������ن عدمه متروك لتقدير محكم��������ة املوضوع واألمر 
الثاني حصول التصرف في الش��������يء واس��������تعماله اس��������تعماال 
مخالفا للقانون ملن سلمه وهي أمور يمكن إثباتها بكافة طرق 
اإلثب��������ات وأن جريم��������ة خيانة األمانة تعد جريم��������ة وقتية التي 

تقع وتنتهي بمج��������رد اختاس املال 
مح��������ل الجريمة ون��������رى إن العقوبات 
املنصوص عليه��������ا في املادة 453 من 
قان��������ون العقوبات العراق��������ي رقم 111 
لس��������نة 1969 املع��������دل ه��������ي عقوب��������ات 
خفيفة وال تنس��������جم مع خطورة هذه 

الجريمة الخطرة.
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وأضاف "بعد مطالبة خالي برد 
الدين ص��������رت أتهرب م��������ن لقائه 
رغم كث��������رة اتصاالت��������ه الهاتفية 
وزيارته لبيتن��������ا ألكثر من مرة ، 
وكنت في كل مرة أعرف بمجيئه 
أت��������وارى عن أنظ��������اره من أجل اال 

التقي به".
"وبعد مدة من الزمن صار الخال 
����������� يكم��������ل الجاني ����������� يطالب أمي 
وأبي بالضغط علّي من أجل رد 
الدين وهو ما س��������بب لي حرجا 
داخل عائلت��������ي ورغم محاولتي 
تأمن املبلغ بأكثر من طريقة لم 

أنجح بذلك". 
"لم أجد حا للتخلص من القلق 
الذي تس��������ببه ل��������ي مطالبته برد 
الدين ��� يوضح الجاني �� فقصدت 

أحد االصدقاء وتش��������اورت معه 
بطريق��������ة للخ��������اص م��������ن ه��������ذه 
املشكلة وبعد أن أعتذر عن عدم 
تأمن املبلغ لي وهذا ما صنعه 

كل من لجأت لهم.
األول  الصدي��������ق  ل��������ذات  "ع��������دت 
وطلب��������ت من��������ه مش��������ورته لح��������ل 
أن  عل��������ي  فأقت��������رح   ، املوض��������وع 
أتخلص م��������ن خالي ع��������ن طريق 
قتله ألنه ل��������م يقدر عدم مقدرتي 
رد الدين رغم معرفته بأوضاعي 
املالي��������ة، ولم أجد خي��������ارا أفضل 
مما أقترحه علي خاصة بعد أن 
تنفيذ  وعدني بمساعدتي على 

الجريمة" 
و يكش��������ف الجان��������ي "اتفقنا معًا 
على خطة لقت��������ل خالي تتم عبر 

أصطح��������اب الصديق بس��������يارته 
للخال بحجة إيصاله إلى طرف 
ثالث سيتكفل بدفع املبلغ املالي 
وأن الصديق هو من سعى لذلك 
بس��������بب إحراج��������ي م��������ن مواجهة 

خالي"  
يفص��������ل   ���������� الخط��������ة  وتضمن��������ت 
الجاني ��� بأن "يصطحب صديقي 
وعبر سيارته الخاصة الضحية 
وأنتظره عل��������ى الطريق وبحجة 
أن يراني باملصادفة أرافقهم إلى 
الط��������رف الثالث، وبالفعل هذا ما 
تم فبع��������د أن أصطحبه الصديق 
وكان يجلس في املقعد األمامي 
للس��������يارة التحقت بهم وجلست 
ف��������ي املقع��������د ال��������ذي يق��������ع خل��������ف 

الضحية". 

وجي��������زة  مل��������دة  مس��������ير  وبع��������د 
وبمج��������رد الوصول ال��������ى منطقة 
غير مس��������كونة وبناًء على اتفاق 
بيني وبن صديقي قمت بش��������د 
حبل كن��������ت أخبئه تح��������ت املقعد 
عل��������ى رقب��������ة خال��������ي فيم��������ا ق��������ام 
صديقي بطعنه بسكن كان هو 
اآلخ��������ر يخبأها تحت مابس��������ه 
، وبع��������د ثاث طعن��������ات بمنطقة 
الص��������در والبط��������ن وش��������د الحبل 
كان الضحي��������ة م��������ا زال على قيد 

الحياة".
"طلبت من صديقي ��� يكمل القاتل 
��� أن يعاود طعن��������ه وبالفعل عاد 
وطعن��������ه بمنطقة الرقبة والرأس 
االخي��������رة  الطعن��������ات  ف��������أودت 
بحيات��������ه بالكام��������ل وبع��������د ذل��������ك 

قصدن��������ا منطقة زراعي��������ة وقمنا 
برمي الجث��������ة بزاوية نائية بعد 
املحمولة  الهوات��������ف  س��������رقنا  أن 

واملبلغ املالي الذي بحوزته".
توجهنا بعد ذلك إلى مقربة من 
النه��������ر - يضيف الجاني- وقمنا 
بغسل مقاعد السيارة من الدماء 
التي علقت بها بعد ذلك تقاسمنا 
املبلغ املالي وقمنا برمي أدوات 
الجريم��������ة "الحبل والس��������كن في 

النهر وكذلك شرائح االتصال". 
قاض��������ي  أك��������د  جانب��������ه  م��������ن 
التحقي��������ق أن الجن��������اة م��������ا زالوا 
التحقيقات وس��������تحال  في طور 
التحقي��������ق  بع��������د  قضيتيهم��������ا 
ال��������ى املحكم��������ة املختص��������ة ليناال 

جزاءهما العادل.

)1(
املبدأ:

يتحمل الشخص الذي صدر منه فعل 
االعتداء مسؤولية ما اصاب املعتدى 
عليه من ضرر بسبب فعله الشخصي 
ولي��������س املتب��������وع )املدع��������ى علي��������ه( اذا 
ل��������م يكن االعت��������داء مرتبطا بالنش��������اط 

الوظيفي .

القرار:
ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة 
املدني��������ة ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة، 
وجد ب��������أن الطعن التمييزي مق��������دم في مدته 
القانونية والشتماله على اسبابه قرر قبوله 
ش��������كًا وعند عطف النظر على الحكم املميز 
تبن بأن املدعي )املميز( يستند في املطالبة 
بمبلغ التعويض الوارد بعريضة دعواه إلى 
احكام مس��������ؤولية املتبوع ع��������ن اعمال تابعه 
عل��������ى وفق امل��������ادة 219 م��������ن القان��������ون املدني 
والثابت من وقائع الدعوى وادلتها الثبوتية 
انه بتاريخ الحادث املطالب بالتعويض عنه 
واملوافق 2014/5/22 راجع املدعي مفوضية 
االنتخاب��������ات املس��������تقلة في محافظ��������ة املثنى 
لتقدي��������م الطع��������ن بنتائج االنتخاب��������ات نيابة 
ع��������ن ش��������قيقه املرش��������ح )ح. خ. خ( وق��������د رفض 
املوظف املس��������ؤول عن الطعون تس��������لم الطعن 
منه لوجود تعليمات توج��������ب تقديم الطعن 
من املرش��������ح مباش��������رة او من رئيس كيانه اال 
ان املدع��������ي ل��������م يمتث��������ل للتعليم��������ات واجابة 
املوظف املس��������ؤول واصّر على قب��������ول الطعن 
واخب��������ره بان��������ه في حال��������ة عدم قب��������ول الطعن 
سيقيم الش��������كوى ضدهم واثناء ذلك صادف 
وج��������ود مدي��������ر الش��������ؤون القانوني��������ة املوظف 
)ع. م. ع( وال��������ذي توج��������د بينه وب��������ن املدعي 
خافات وخصومة س��������ابقة وعلى اثر تدخله 
في املوضوع لغرض ايضاح االمور للمدعي 
والطلب منه مغادرة مبن��������ى الدائرة حصلت 
مشادة كامية بينهما تبادال خالها االقوال 
أحدهم��������ا ض��������د االخر تط��������ورت بعده��������ا إلى 
قيام املوظف املذك��������ور باالعتداء على املدعي 

بالسب والش��������تم وقد تمت ادانته من محكمة 
جنح الس��������ماوة ع��������ن هذا االعت��������داء على وفق 
املادة 434 من قانون العقوبات والحكم عليه 
بغرامة مالية مقدارها مليون دينار بموجب 
الدعوى املرقمة 367/ج/2015 في 2015/4/19 
وقد اعط��������ت املحكمة الجزائية الحق للمدعي 
باقامة الدعوى املدنية للمطالبة بالتعويض 
املس��������ؤولية  تحق��������ق  ش��������روط  م��������ن  ان  وإذ 
التقصيرية للمتبوع على وفق املادة 219 من 
القانون املدني صدور الخطأ من التابع اثناء 
قيامه بخدمة متبوعه )اثناء تأدية وظيفته( 
وبعب��������ارة اخ��������رى ان يك��������ون خط��������أ التابع قد 
صدر وهو يؤدي واجب��������ًا معهود اليه القيام 
به بحكم الوظيفة ومرتبطًا بالنش��������اط الذي 
يبذل��������ه ف��������ي اداء ذل��������ك الواج��������ب وبن��������اًء على 
توجيهات ص��������ادرة له من املتبوع او تحقيقًا 
للغاي��������ة الت��������ي كلف��������ة بها ول��������و لم يح��������دد له 
الوسائل التي توصله إلى تلك الغاية وإذ ان 
فعل االعتداء الذي صدر من التابع واملطالب 
بالتعوي��������ض عنه من املتب��������وع وعلى وفق ما 
اظهرته وقائع الدع��������وى كان نتيجة خافات 
وخصومة س��������ابقة ب��������ن املعت��������دي واملعتدى 
عليه وبسبب املشادة الكامية التي حصلت 
بينهما وم��������ا تلفظ به املدعي كذلك من الفاظ 
بحق التابع مما يجعل الخطأ املنسوب اليه 
خطًأ شخصيًا واجنبيًا عن الوظيفة ويخرج 
من نطاق مسؤولية املتبوع عن اعمال تابعه 
حت��������ى وان حصل وق��������ت العمل وف��������ي الدائرة 
التابعة للمدعى عليه/ إضافة لوظيفته مادام 
لم يكن مرتبطًا بالنش��������اط الذي يبذله التابع 
ف��������ي اداء واجب وظيفته وبن��������اًء عليه يتحمل 
الش��������خص الذي ص��������در من��������ه فع��������ل االعتداء 
مس��������ؤولية تعويض ما اصاب املعتدى عليه 
م��������ن ضرر بس��������بب فعل��������ه الش��������خصي وليس 
املتبوع )املدعى عليه( إذ لم يكن فعل االعتداء 
مرتبط��������ًا بالنش��������اط الوظيف��������ي وبذلك تكون 
دع��������وى املدعي الت��������ي انصبت عل��������ى مطالبة 
املدعى عليه/ إضافة لوظيفته بتعويضه عن 
االضرار التي اصابته نتيج��������ة فعل االعتداء 
موضوع الدعوى الجزائية املشار اليها أعاه 
واجب��������ة الرد الفتقارها إلى الس��������ند القانوني 

وه��������ذا ما قضى به الحكم املميز مما يقتضي 
تصديقه ملوافقت��������ه لاصول وأحكام القانون 
لذا واستنادًا للمادتن 2/210 و218 مرافعات 
مدنية قرر تصديق الحكم املميز ورد الطعن 
التميي��������زي واس��������بابه وتحميل املميز رس��������م 
التمييز وصدر القرار باألتفاق في 30/ربيع 

األول/1439ه� املواف�ق 2017/12/18م.

)2(
املبدأ :

التجاوز فع��������ل مادي ويعد من االعمال 
املتج��������ددة وال يؤخ��������ذ بالدفع بس��������بق 
اعادت��������ه ثاني��������ة  ت��������م  ان  في��������ه  الفص��������ل 
باعتب��������اره م��������ن االعمال الض��������ارة التي 

يتوجب ازالتها .

القرار :
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وج��������د أن الطعن 
التمييزي مقدم ضمن امل��������دة القانونية قرر 
قبوله شكا ولدى عطف النظر على الحكم 
املميز تب��������ن انه صحي��������ح ملوافقت��������ه احكام 
القانون حيث ان الثابت من وقائع الدعوى 
العق��������ار موض��������وع  ومس��������تنداتها عائدي��������ة 
الدع��������وى ال��������ى املمي��������ز عليه��������ا وق��������د احدث 
املميزان تجاوز جديدا وهو ضمن التجاوز 
املحكوم ب��������ه ف��������ي الدع��������وى 287/س/2007 
واي��������د م��������ا تق��������دم تقري��������ر الخبراء الس��������بعة 
وحي��������ث ان التج��������اوز فعل م��������ادي ويعد من 
االعمال املتجددة وال يؤخذ بالدفع بس��������بق 
الفصل في��������ه ان تم اعادته ثاني��������ة باعتباره 
من االعم��������ال الضارة الت��������ي يتوجب ازالتها 
والتص��������دي لها لتعارضها م��������ع حق امللكية 
واالنتف��������اع بها من قبل املمي��������ز عليها وهذا 
ما قضى به الحك��������م املميز لذا قرر تصديقه 
ورد الطعن التمييزي وتحميل املميز رس��������م 
التميي��������ز وصدر الق��������رار باالتف��������اق في 19/

صفر/1439ه� املواف�ق 2017/11/8م.

قتل خاله ألجل التهرب من دينه المالي 
النجف / حيدر زوير

ظل صامتا على صراخ 
زوجة خاله وهي تؤنبه 

"هذه مجازاته الن أقرضك 
املال تقتله؛ وين تروح من 

الله" ولم يجب.
 قاضي التحقيق في 

استئناف النجف طالبه 
بالرد في البدء على 

السؤال ذاته "ما هو السبب 
الذي دفعك لقتل خالك؟" 
وبعد أن أخرجوا زوجة 

الضحية قال الجاني 
"استدنت من خالي مبلغا 
ماليا قدره اثنان وثاثون 
مليون دينار عراقي  قبل 
عدة أشهر على أن أعيده 

بعد مدة وجيزة" إال 
أنني لم أستطع تأمن 

املبلغ الذي أنفقته على 
احتياجاتي الخاصة 

واملنزلية".

رّد جميل مساعدته بشنقه

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

محاكم االستئناف االتحادية(

●  3rd Year  Issue (35) September 2018السنة الثالثة/ العدد )35( ايلول 2018

بغداد / محمد سامي

كان ال��������زواج الثان��������ي له��������ا وهي في س��������ن 
الخامس��������ة والثاثن بعد وف��������اة زوجها 
األول ال��������ذي رزقت منه بصب��������ي يبلغ 14 
عاما حينما أقدمت على زواجها الثاني.

ال��������زواج تم عن طريق أخته��������ا التي كانت 
ترتب لها تل��������ك الزيجة وبالفعل تم وكان 
الزوج يس��������كن معها في الدار املس��������تأجر 
نفس��������ه م��������ن قبلها ف��������ي منطق��������ة املنصور 

ببغداد وكان ولدها يسكن معهم.
ب��������دأت املش��������كات ب��������ن ال��������زوج والزوجة 
وولدها داخل البي��������ت وأصبحت تتطور 
وت��������زداد ف��������ي كل ي��������وم واالس��������باب كانت 
مختلفة واهمها هو ان الزوج كان يتناول 
املشروبات الكحولية بكثرة داخل البيت 
وخارج��������ه باالضافة الى انه كان من ذوي 
الس��������وابق وعليه أحكام وقد قضى فترة 

من الزمن في السجن.
الشجار االخير بن الزوج والزوجة نتج 
عن��������ه خروجه م��������ن املن��������زل وتركهم وعدم 
االتص��������ال به��������م حيث دام ح��������ال االنقطاع 
بينهم تس��������عة أي��������ام، وفي اليوم التاس��������ع 
ورده��������ا اتصال م��������ن رقم مجه��������ول وعند 
رده��������ا أجابها رجل اخبره��������ا بأن زوجها 

قد قتل.
وتك��������ررت االتص��������االت بينه��������ا وبن هذا 
الرجل الذي اخبرها عن قتل زوجها وهو 
يطلب منها مبلغا من املال وقدره 20 ألف 
دوالر لكي يقوم بتسليمها الجثة، سألته 
هي ع��������ن الضمان وهل ان زوجها بالفعل 

قد خطف وقتل؟
الجواب كان "نعم قد خطف وعذب وقتل 
وإذا اردِت ان تأخ��������ذي جثت��������ه فعليِك دفع 
املال املذك��������ور وللتأكد م��������ن صحة الخبر 
س��������وف ارس��������ل لِك صورة لجث��������ة زوجك" 
وبالفع��������ل لقد تم ارس��������ال صورة لزوجها 
على اح��������د البرامج "الفايب��������ر" وهو ملقى 
عل��������ى األرض ومخضب بالدم��������اء وعليه 

آثار للتعذيب.
ت��������م االتفاق بع��������د ان كانت ق��������د تفاوضت 
مع��������ه عل��������ى املبلغ إل��������ى أن وص��������ل إلى 10 
آالف دوالر تسلم في بغداد وتحديدا في 
منطقة املنصور ومن ثم يقوم باالستدالل 
عن مكان الجثة ثم ذهبت وجهزت املبلغ 

املطلوب وتوجهت الى املكان املحدد.
وقف��������ت تنتظر لك��������ي تس��������لم املبلغ حيث 
جاءتها سيارة نوع بيجو صفراء اللون 
توقفت الى جانبها وسمعت منها صوت 
احدهم ق��������ال لها القي باملبلغ من ش��������باك 
السيارة وعند نظرها الى داخل السيارة 
فوجئت بأن الشخص الذي يقود السيارة 
هو زوجها نفس��������ه وكل ه��������ذا كان قد دبر 

من قبله.
اخ��������ذ املبل��������غ وه��������رب وتابعت��������ه الق��������وات 
األمنية املنتظرة له على اثر باغ قدم الى 
قاض��������ي التحقيق في جان��������ب الكرخ الذي 
قام بتكليف القوات األمنية بنصب كمن 
للعصابة عند تسليم املبلغ لكي يتسنى 
لهم معرفتهم وبالفع��������ل تم القاء القبض 

عليه.
في ط��������ور التحقي��������ق اعترف املته��������م امام 
قاض��������ي التحقي��������ق املختص ف��������ي جانب 
الك��������رخ بالحادث وهو م��������ن رتب كل هذه 
املكامل��������ات وحت��������ى الص��������ور فه��������ي صور 
الج��������وال  هاتف��������ه  باس��������تخدام  التقط��������ت 
وبمس��������اعدة "عصا الس��������لفي" بعد ان قام 
بذب��������ح دجاج��������ة واخذ دمها واحش��������ائها 
ورميه��������ا على جس��������دِه لكي يب��������دو انه قد 

ُعذب وقتل.
وبعد هذا االعتراف املفصل واكمال جميع 
االجراءات قام الس��������يد قاض��������ي التحقيق 
باحال��������ة الدعوى الى محكمة جنح الكرخ 
وتش��������كلت املحكم��������ة وانتدب��������ت محام��������ي 
للمته��������م وأجريت املحاكم��������ة العلنية وتم 
الحكم عليه بالحبس الش��������ديد ملدة ثاث 
س��������نوات وفق احكام املادة 1/456/ب من 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

رجل يمثل على زوجته "مخطوفا 
ومقتوال" ويساومها على جثته

قضت احملكمة بحبسه 3 سنوات

■ مبنى رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6شؤون قضائية
..

البح��������ث  هيئ��������ة  مدي��������رة  وتتح��������دث 
االجتماع��������ي إنعام صاحب س��������لمان 
عن الهيئ��������ة وهيكليته��������ا بالقول إن 
البح��������ث االجتماعي  "رئاس��������ة هيئة 
يكل��������ف به��������ا موظ��������ف بدرج��������ة مدير 
حاص��������ل على ش��������هادة جامعة أولية 
في العل��������وم االجتماعية والنفس��������ية 
ولدي��������ه خب��������ره ال تق��������ل ع��������ن عش��������ر 
س��������نوات"،  مبينة ان "الهيئة ترتبط 
بدائ��������رة العاقات العامة والش��������ؤون 
القض��������اء  مجل��������س  ف��������ي  القانوني��������ة 

األعلى".
وتؤك��������د س��������لمان ان "املس��������ؤول ع��������ن 
تعين الباحث��������ن االجتماعين هي 
الدائ��������رة اإلداري��������ة وبحض��������ور مدير 
هيئ��������ة البحث االجتماع��������ي من اجل 
االجتماعي��������ن  الباحث��������ن  اختب��������ار 
ومدى صاحيتهم للعمل في مكاتب 

البحث االجتماعي".
وع��������ن مه��������ام الهيئ��������ة تحدث��������ت ع��������ن 

ش��������عبة   )16( بمتابع��������ة  "قيامه��������ا 
للبح��������ث االجتماع��������ي موزع��������ة على 
رئاس��������ات محاكم االس��������تئناف كافة 
كم��������ا تق��������وم بمتابع��������ة )177( مكتب 
بحث اجتماعي موزعة على محاكم 
األحوال الشخصية ومحاكم األحداث 
كما تق��������وم ايض��������ا بمتابع��������ة أعمال 
الباحثن االجتماعين العاملن في 
مكاتب البحث االجتماعي والشعب 

وعددهم )216( باحثا اجتماعيا".
فيم��������ا تق��������ول معاونة مدي��������رة هيئة 
البحث االجتماعي أمل عبد اللطيف 
إن "هيئة البح��������ث االجتماعي تقوم 
بزي��������ارات ميداني��������ة تفقدي��������ة ملكاتب 
البح��������ث االجتماعي لإلش��������راف على 
االجتماعي��������ن  الباحث��������ن  أعم��������ال 
وحثه��������م بب��������ذل جهود مكثف��������ة عند 
إجرائه��������م البح��������ث االجتماع��������ي في 
املحاك��������م م��������ن اج��������ل الحص��������ول على 
حاالت الصل��������ح وتذليل الصعوبات 

إن  العم��������ل  ف��������ي  تواجهه��������م  الت��������ي 
وجدت".

وأضاف��������ت عب��������د اللطي��������ف ان "هيئة 
البحث االجتماعي تعمل على إقامة 
ال��������ورش وال��������دورات بالتنس��������يق مع 
معه��������د التطوي��������ر القضائي لتطوير 
االجتماعين  الباحث��������ن  وأداء  عمل 
حيث وص��������ل العدد في هذه الس��������نة 

ثاث دورات حتى اآلن".
وأش��������ارت املعاون��������ة إل��������ى أن "هيئ��������ة 
البح��������ث االجتماع��������ي تقوم س��������نويًا 
وبالتنس��������يق م��������ع دائ��������رة الش��������ؤون 
املالي��������ة واإلداري��������ة بطبع ع��������دد كاف 
من االس��������تمارات الخاص��������ة بمكاتب 
واألح��������داث  الش��������خصية  األح��������وال 
وسجات األس��������اس التي يحتاجها 
الباحث االجتماعي ومن ثم توزيعها 
االس��������تئناف  رئاس��������ات  كاف��������ة  إل��������ى 

وصولها إلى الباحث االجتماعي".
التقاري��������ر  تنظي��������م  ان  وتابع��������ت 

اإلحصائي��������ة الش��������هرية والفصلي��������ة 
دراس��������ة  وتنظي��������م  والس��������نوية 
إحصائية شاملة لكل مكاتب البحث 
إلى  س��������نويًا وتقديمها  االجتماعي 
رئي��������س مجلس القض��������اء األعلى هو 

من عمل هيئة البحث االجتماعي.
وعن مهام مكتب البحث االجتماعي 
في املحاكم قالت مديرة الهيئة إنعام 
صاح��������ب س��������لمان إن "املكتب يتولى 
مه��������ام عديدة وهي تس��������ّلم الدعاوى 
محكم��������ة  أول  ق��������اض  م��������ن  املحال��������ة 
ورقة  وتنظيم  الش��������خصية  األحوال 
الباحث االجتماعي  التبليغ، فيقوم 
بتبليغ املدعى علي��������ه بعد أن يحدد 
يوما لحضوره أم��������ام مكتب البحث 

االجتماعي إلجراء البحث".
"الباح��������ث  أن  صاح��������ب  وتابع��������ت 
االجتماعي ينظم الدعاوى اليومية 
إلجراء البحث االجتماعي وان كثيرا 
من الباحث��������ن االجتماعين يبذلون 

جهود كثي��������رة بتأجيل الدعوى عدة 
جلس��������ات من اجل إصاح ذات البن 
بن االزواج"، الفت��������ة إلى ان "الباحث 
االجتماعي يقوم بالزيارات امليدانية 
وخاص��������ة ف��������ي دع��������اوى الحضان��������ة 
وتقديم��������ه تقريرا ع��������ن كا الوالدين 

وصاحية املكان للمحضون".
وع��������ن قضاي��������ا األح��������داث ، معاون��������ة 
مدي��������رة هيئ��������ة البح��������ث االجتماعي 
أمل عبد اللطي��������ف تقول إن "الباحث 
االجتماع��������ي ف��������ي محاك��������م األحداث 
يت��������م ترش��������يحه كعض��������و اجتماعي 
وفق بيان صادر من رئيس مجلس 
القض��������اء األعل��������ى حيث إن تش��������كيلة 
املحكم��������ة أثناء محاكم��������ات األحداث 
تتكون م��������ن القاضي رئيس املحكمة 
وعضوان أحدهم��������ا اجتماعي وآخر 

قانوني".
وتابع��������ت أن "الباح��������ث االجتماع��������ي 
عل��������ى  يعم��������ل  محكم��������ة(  )كعض��������و 

دراس��������ة االضبارة الخاصة بالحدث 
املحال إل��������ى املحكمة من اجل معرفة 
ظروف الدعوى املحالة ضد الحدث 
رئي��������س  القاض��������ي  م��������ع  واملناقش��������ة 
املحكمة والعضو القانوني للخروج 
بتدبي��������ر مناس��������ب للح��������دث املح��������ال 
وهناك دعاوى يرفض فيها العضو 
االجتماع��������ي الحك��������م عل��������ى الح��������دث 
ويك��������ون مخالفا للقاض��������ي في قرار 
الحك��������م وتحال إل��������ى التمييز للنظر 
في مخالفة العض��������و لقرار القاضي 

وتكون دائمًا بصالح الحدث".
وتكمل معاونة مديرة هيئة البحث 
االجتماع��������ي ان "الباحث االجتماعي 
يراق��������ب س��������لوك الح��������دث ال��������ذي يتم 
الحك��������م عليه وه��������ذا التدبير يتراوح 
ما بن ستة أشهر إلى ثاث سنوات 
يت��������م خاله��������ا مج��������يء الح��������دث مع 
ولي أمره ش��������هريًا لغ��������رض متابعته 
وإبداء النصح واإلرش��������اد له وإجراء 
زي��������ارات ميداني��������ة من قب��������ل الباحث 
املختص لعائلة الحدث ومدرس��������ته 
أو م��������كان عمله لغرض الوقوف على 
ما يتع��������رض له الحدث من مش��������اكل 
ومعالجته��������ا وع��������دم تفاقمها وعند 
انته��������اء مدة املراقب��������ة يكتب الباحث 
االجتماعي تقريرًا للقاضي بانتهاء 

فترة املراجعة وتحفظ اإلضبارة.
الباح��������ث  "دور  ان  وأضاف��������ت 
االجتماع��������ي ال يقتصر على ذلك في 
محكمة األحداث بل يقوم بمعامات 
الض��������م والتربية للعائ��������ات التي ال 
تس��������تطيع اإلنجاب لغ��������رض إصدار 
ق��������رار بضم طف��������ل مجهول النس��������ب 
للعائل��������ة الت��������ي ترغ��������ب بتبني طفل 
مجهول النسب حيث يقوم الباحث 
ميدانية  زي��������ارة  بإجراء  االجتماعي 
عل��������ى  التع��������رف  لغ��������رض  للعائل��������ة 
الس��������كنية واالجتماعي��������ة  ظروفه��������م 
واالقتصادي��������ة ومدى مائمة البيئة 
للطفل املتبنى وبعد إكمال املعاملة 
ترس��������ل نس��������خة من القرار إلى وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية/ قسم 
دور الدول��������ة لغ��������رض اس��������تام طفل 

مجهول النسب للعائلة".
وتتحدث عبد اللطيف عن ان "مكتب 
الدراس��������ة الش��������خصية تح��������ال إلي��������ه 
الدع��������وى الخاصة باألحداث ويقوم 

الباح��������ث االجتماع��������ي بإجراء بحث 
للح��������دث م��������ن الناحي��������ة االجتماعية 
والس��������كنية واالقتصادية والظروف 
الت��������ي أدت ب��������ه إل��������ى ارت��������كاب الجرم 
زي��������ارة  بإج��������راء  الباح��������ث  ويق��������وم 
ميداني��������ة لعائلت��������ه للتع��������رف عل��������ى 
ان هن��������اك بع��������ض  ظروفه،مضيف��������ة 
األح��������داث ال يعرف أولي��������اء أمورهم 
إنه��������م مودع��������ن ف��������ي دار املاحظ��������ة 
فيق��������وم الباح��������ث االجتماعي بأخذ 
العن��������وان من الح��������دث والذهاب إلى 

ذويهم".
م��������ن جانبه��������ا تقول انع��������ام صاحب 
مديرة الهيئة ان "البحث االجتماعي 
يع��������د من الركائز املهمة التي يعتمد 
عليها في حل املشكات االجتماعية 
والنفس��������ية التي تعترض العاقات 
البح��������ث  إج��������راء  فب��������دون  األس��������رية 
أن  لق��������اٍض  يمك��������ن  ال  االجتماع��������ي 
تتبل��������ور لدي��������ه الص��������ورة الواضحة 
ويتمهد الطريق املناسب أمامه في 

اتخاذ القرار".
وتابع��������ت صاحب أن "م��������ن أولويات 
البح��������ث االجتماع��������ي ه��������ي دراس��������ة 
إمام��������ه  تع��������رض  الت��������ي  الح��������االت 
واملحاولة إلى فهم وإعطاء تفس��������ير 
واقعي لتلك الحاالت مع اس��������تنباط 
الحلول املناس��������بة لها به��������دف بناء 
حياة أس��������رية خالية من املشاكل مع 
التطلع نحو مستقبل هادئ، وبنفس 
الوق��������ت البحث عن إنص��������اف طرفي 
والزوجة(  )ال��������زوج  القضية وهم��������ا 
فضًا ع��������ن األوالد بهدف وصولهم 
إلى قناعة في اتخاذ القرار املناسب 

الذي يحدد عاقتهما املستقبلية.
رئي��������س  ب��������أن  الحدي��������ث  وتختت��������م 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى اكد على 
االس��������تئناف  محاك��������م  مفاتح��������ة 
بخص��������وص توفير املكان املناس��������ب 
للباحث��������ن االجتماعي��������ن وتوفي��������ر 
كافة املس��������تلزمات الت��������ي يحتاجها 
مكتب البح��������ث االجتماعي، كما أكد 
مكتب رئيس مجلس القضاء األعلى 
بالتنسيق مع رئاسات االستئناف 
ع��������دم تكلي��������ف الباح��������ث االجتماعي 
بعمل خ��������ارج نطاق عمل��������ه لوجود 
ع��������دد كبير م��������ن الباحث��������ن يعملون 

بعمل إضافة إلى عملهم.

البحث االجتماعي.. أدوار مهمة في محاكم األحوال الشخصية واألحداث

استئناف نينوى تشرق من جديد بعد ظالم "داعش"
نينوى / محمد سامي

تعّرض مبنى محكمة استئناف نينوى االتحادية 
للدمار بش��������كل كامل من خال تفجير البناء وحرق 
وإتاف كافة االوليات وأضابير الدعاوى بنس��������بة 
تصل %95 أثناء احتال داعش اإلرهابي للمدينة.

وبع��������د تحرير املوص��������ل من قب��������ل الق��������وات األمنية 
والعس��������كرية ح��������رص مجلس القض��������اء األعلى على 
أن تكون محكمة اس��������تئناف نينوى االتحادية هي 
أول��������ى الدوائ��������ر التي يت��������م افتتاحها ف��������ي املحافظة 
للحاجة املاسة لها من قبل افراد املجتمع املوصلي 
وخصوصا بع��������د الفترة املظلمة التي عاش��������ها في 

ظل االحتال املتطّرف.
القاضي س��������الم البدراني رئيس محكمة استئناف 
نين��������وى االتحادي��������ة أوعز لجميع الس��������ادة القضاة 
واملوظف��������ن للعم��������ل واملباش��������رة ف��������ي اماك��������ن بديلة 
باإلضافة لتشكيل لجنة من مجموعة من املوظفن  
لجرد ما يعثر عليه من س��������جات وأضابير وأوراق 
تحقيقي��������ة تحت أنق��������اض مبنى الرئاس��������ة الذي تم 

تفجيره في وقت سابق.

وبعد بذل جهود استثنائية من قبل اللجنة املشكلة 
للبحث تم العثور على اوليات وأضابير وسجات 
تحت االنقاض وأعداد كبيرة من س��������جات محاكم 
الب��������داءة واالحوال الش��������خصية التي ته��������م املواطن 
املوصل��������ي واملتعلق��������ة بفت��������رات ماقب��������ل االحت��������ال, 
باالضافة الى العمل باالماكن البديلة واس��������تقبال 

املواطنن فيها.
من جهة أخرى بدأت حركة الس��������يد رئيس محكمة 
االستئناف من خال جملة من اللقاءات واالتصاالت 
للبدء بعملية اعمار املحكمة واعادتها للعمل كون 
وجوده��������ا من األولويات ل��������دى املواطن حتى تعود 
الحياة بش��������كل طبيع��������ي في املدينة م��������ن جهة ومن 
جهة أخ��������رى من اجل ان تكون نس��������ب االنجاز اكبر 
ليتناس��������ب مع حجم املش��������كات الت��������ي تخلفت من 

جراء الفترة املظلمة لداعش.
البدراني عقد مجموعة من اللقاءات واالجتماعات 
املوس��������عة م��������ع البرنام��������ج االنمائي لام��������م املتحدة 
إلعادة اإلعمار وتم االتف��������اق على اعادتها للخدمة 
لتع��������ود صرحا مهم��������ا في املحافظة يرم��������ز للعدالة 

وفك النزاع بن املواطنن.

وكان هنال��������ك دور كبي��������ر وحي��������وي وفع��������ال م��������ن 
مجموعة من الدوائر الخدمية في محافظة نينوى 
ومدير البلدية فيها باإلضافة الى الجهود املقدمة 
من قبل املوظفن والعاملن في محكمة استئناف 
نين��������وى لرف��������ع األنقاض من املبن��������ى تمهيدا للبدء 

بعملية اإلعمار. 
وبفضل اصرار مجلس القضاء االعلى والس��������ادة 
القض��������اة عل��������ى اع��������ادة تأهي��������ل املحكمة وبش��������كل 
س��������ريع كانت النتيجة هي اتمام التأهيل وبوقت 
قياس��������ي وبجهود اس��������تثنائية لكي تعود الخدمة 
ال��������ى مختل��������ف املحاكم فيها من احوال ش��������خصية 
ومحاك��������م التحقي��������ق والب��������داءة والجن��������ح وحت��������ى 

محكمة الجنايات.
وع��������ادت رئاس��������ة اس��������تئناف نين��������وى م��������ن جديد 
بس��������واعد أبناء هذه املدينة ودعم مجلس القضاء 
االعلى بشكل متواصل الذي أبدى اهتماما كبيرا 
ف��������ي اع��������ادة االعم��������ار والعمل ف��������ي محاك��������م مدينة 
املوصل الس��������تئناف تقديم الخدم��������ات للمواطنن 
ف��������ي ظل هذه الظروف االس��������تثنائية خدمة لبلدنا 

العزيز.

محاكم العنف األسري: أغلب الدعاوى تحرك من الزوجات بسبب التعنيف
بغداد / غسان مرزة

املختص��������ة بقضاي��������ا  التحقي��������ق  محكم��������ة 
العن��������ف األس��������ري تنظ��������ر الجرائ��������م ضمن 
األسرة الواحدة، وما ينشب من خاف بن 
األب واوالده أو الزوج��������ة وزوجه��������ا وتتبع 
شأنها شأن بقية املحاكم اإلجراءات ذاتها 

وتخضع للقواعد والقوانن العامة.
وارتأت رئاس��������ة مجلس القضاء األعلى أن 
تك��������ون في كل رئاس��������ة اس��������تئناف محكمة 
مختصة بالعنف األس��������ري بعد أن شكلت 
مديري��������ة ف��������ي وزارة الداخلي��������ة مختص��������ة 

بالعنف االسري.
ويقول قاضي التحقيق املختص بقضايا 
حماية األس��������رة والطف��������ل القاضي صباح 
صال��������ح عل��������ي ان "أكث��������ر املش��������تكن ال��������ذي 
يراجع��������ون املحكم��������ة من الزوج��������ات حيث 
يطلنب الش��������كوى ض��������د أزواجهن بس��������بب 
التعني��������ف مع إبراز التقاري��������ر الطبية، لكن 
الغرض من ش��������كوى املرأة لي��������س االعتداء 

او حماية نفس��������ها بل الغرض يكون غالبا 
إلقامة دعوى التفريق بالضرر في محاكم 
األحوال الشخصية والتي تشترط وجود 

دعوى جزائية تثبت حالة االعتداء".
وأوض��������ح علي أن "ظاهرة العنف األس��������ري 
تحظ��������ى باهتم��������ام التش��������ريعات الدولي��������ة 
ومنظمات املجتمع املدني إلرس��������اء حقوق 
اإلنسان ومواجهة هذه الظاهرة من خال 

املعاهدات واالتفاقيات الدولية".
وأفاد قاض��������ي التحقيق بأن "تنوع حاالت 
العن��������ف األس��������ري ب��������ن الضرب البس��������يط 
والضرب املب��������رح او الض��������رب على الوجه 
او احداث كدمات او اس��������تعمال آالت حادة 
يوج��������ب أهمية تش��������ريع قان��������ون مختص 
بالعنف األس��������ري في الع��������راق الذي اصبح 
ظاه��������رة مس��������تفحلة ف��������ي املجتم��������ع، وهذا 
التشريع كان من املفترض ان يصدر لكنه 
تأخ��������ر كثيرا وظ��������ل االعتماد عل��������ى احكام 

قانون العقوبات العراقي".
وع��������ن الس��������ير بإج��������راءات الدع��������وى يؤكد 

القاض��������ي "نحن نكمل إج��������راءات التحقيق 
وت��������دون اق��������وال الزوجة من قب��������ل املوظف 
املختص بالبح��������ث االجتماعي والقاضي 
وتجري معرفة وضع الس��������كن مع  زوجها 
ونسمع اقوال الشهود مع تدقيق التقارير 
الطبي��������ة ان وج��������دت وتح��������ال األوراق ال��������ى 
القاض��������ي املختص ليتخذ اإلج��������راء الازم 
وف��������ق امل��������ادة )415( من قان��������ون العقوبات 
ف��������ي ح��������ال كان الضرر بس��������يطا، أو إصدار 
أم��������ر قبض وفق امل��������ادة )413( بالحبس او 

الغرامة ان كان الضرر بالغا".
وأضاف علي أن "عددا كبيرا من الزوجات 
يلج��������أن ال��������ى الش��������كوى في مرك��������ز حماية 
العن��������ف األس��������ري  م��������ن  األس��������رة والطف��������ل 
ليغنيه��������ا ع��������ن الحرج من مراجع��������ة مراكز 
الش��������رطة، و تش��������مل الدعاوى كل مكونات 
األس��������رة فالبن��������ت او الول��������د مث��������ا يقيمان 
دعوى جزائي��������ة على أبيه��������م فمثا البنت 
تش��������كو م��������ن أبيها ف��������ي ح��������ال التدخل في 
حياته��������ا الزوجية او يمنعه��������ا من العودة 

الى بيت زوجها".  
وعن أب��������رز الدعاوى واألس��������باب ذكر علي 
ان "الزوج��������ة تقيم دعاواها غالبا بس��������بب 
التعني��������ف بالض��������رب له��������ا او ألوالدها من 
قبل زوجها وننظر القضية بعد ماحظة 
آث��������ار التعذيب على اجس��������ادهم اما الزوج 
فيقيم في العادة دعوى الخيانة الزوجية 
في حاله عثوره مثا على رسائل غرامية 
ف��������ي جهاز املوبايل العائ��������د للزوجة او في 
حالة سماعها تتصل مع احد االشخاص 
الغرباء فيش��������تكي لغ��������رض اثبات حقه في 
حالة لم تصل الى حالة التلبس بالزنا في 
فراش الزوجية او يتهم الزوجة بالهروب 

وعدم الذهاب الى بيت أهلها". 
وعن القوان��������ن التي تنظر املحكمة عبرها 
الدعاوى تابع القاضي "نحن نطبق قوانن 
العقوب��������ات  ما يخ��������ص الجرائ��������م املتعلقة 
وتعري��������ض  القاص��������ر  ورعاي��������ة  بالبن��������وة 
الصغ��������ار والعج��������زة للخط��������ر حيث ينص 
على قوانن عقابية متعلقة باألسرة وهي 

قوانن رصينة حيث ال جريمة وال عقوبة 
اال بنص، ونحن نحاول ان نكيف القوانن 
على ضوء الواقع املوجود لتواكب التطور 
التكنولوجي الحديث من ناحية مش��������اكل 
واملوباي��������ل  االنترن��������ت  ودخ��������ول  العص��������ر 
وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي"، 
الفتا إل��������ى ان "اكثر الدع��������اوى ممن هم في 
مقتب��������ل العمر ومن لم يمض على زواجهم 

سنوات قليلة".
م��������ن جانبه أفاد فاض��������ي تحقيق الرصافة 
عاء عبد الله حسن ان "محكمة التحقيق 
املختصة بالعنف األس��������ري ش��������أنها شان 
بقية املحاكم تطبق التشريعات وتخضع 
للقوانن نفسها باعتبارها تنظر الجرائم 

املختصة ضمن األسرة الواحدة".
ويؤكد ان "املحكمة مش��������كلة في كل رئاسة 
اس��������تئناف وف��������ي بع��������ض الح��������االت يكون 
مكانه��������ا بعي��������دا عن رئاس��������ة االس��������تئناف 
وتحتاج ف��������ي مراجعاتها ال��������ى مصاريف 
مادي��������ة مث��������ل مصاري��������ف النق��������ل و اقام��������ة 

الدعوى فيفضل ان تق��������ام الدعاوى ضمن 
االختصاص املكاني". 

ويفض��������ل حس��������ن ان "يكون هن��������اك قانون 
خ��������اص يعالج املوضوع بش��������كل أكثر دقة 
وتفصي��������ا فمثا في حالة اخذ األوالد من 
قبل الزوج من أمهم بالقوة لم يحدد القانون 
عمر الطفل بش��������كل دقيق فتحدث اشكالية 
ف��������ي اقامة الدعوى هل هي دعوى حضانة 
تنظ��������ر في محكمة األحوال الش��������خصية ام 
هي دعوى جزائي��������ة يترتب عليها عنصر 
جزائ��������ي حيث ان القان��������ون اطلق مصطلح 
حدي��������ث العهد بال��������والدة وه��������ذا مصطلح 
يتحمل كثي��������ر من التفاصي��������ل، ولم يحدد 
فيه العم��������ر وإمكانية ان يتع��������رض الطفل 
للهاك او الخطر وبعد هذا العمر يصبح 
ف��������ي محكم��������ة األح��������وال الش��������خصية نزاع 
على حضان��������ة الطفل وتح��������دث تحقيقات 
لتحديد من هو األصل��������ح  للحضانة األب 
أم األم وهذه األمور ل��������م يعالجها القانون 

وتحتاج إلى تفصيل ودقة".

بغداد / عالء محمد

يضطلع البحث 
االجتماعي بأدوار 
عديدة في املحاكم، 

فإضافة إلى محاولته 
رأب الصدع بن 

األزواج الذين 
يرومون الطاق، 
يدرس الباحثون 

االجتماعيون جرائم 
األحداث وأسبابها، 

وطلبات التبني التي 
يقدمها املواطنون 

لضم األطفال.

■ مجمع محاكم "الزوراء" في الكرخ.. عدسة/ حيدر الدليمي
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فّضلت أن يتم تشريع قانون خاص لنظر قضايا األسرة

■ اشراقة جديدة ملحاكم املوصل
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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.

 ف��������ي حن يرى البعض اآلخر ان العدالة 
معطى مكتس��������ب ومنت��������ج اجتماعي او 
جده الس��������لوك الحريص عل��������ى تطبيق 
رؤيت��������ه الفكري��������ة الخارجة م��������ن مختبر 
س��������لوك  فالعدالة  االجتماعي  التفاع��������ل 
اجتماع��������ي نس��������بي، وه��������ي  منظوم��������ة 
لإلنصاف في التعاون االجتماعي بن 
اش��������خاص احرار ومتس��������اوين  حسبما 
ي��������راه جون راولز الفيلس��������وف االمريكي  

في كتابه )نظرية في العدالة(.
 وايًا تك��������ن الرؤية واالتجاه فان العدالة 
فالعدال��������ة  ومتس��������ع  متع��������دد  مفه��������وم 
االجتماعي��������ة منظومة قيمية انس��������انية 
ذاتية للبشر وليس منة من الحكومات 
ومثلها العدالة االقتصادية القائمة على 
اخاقيات مهني��������ة تتماهى مع االنظمة 
املالية واالداري��������ة الحاكمة لحركة رأس 
املال اما العدالة القضائية فهي ضمانة 
من ضمانات النظام الديمقراطي القائم 
في اساس��������ه على حكم الشعب والتداول 

السلمي للس��������لطة الذي يعني املحافظة 
على حقوق اإلنسان وحرياته وكل ذلك 
عن طريق ممثلن للشعب يصلون الى 
س��������دة الحكم بطريق االنتخابات الحرة 
النزيه��������ة والت��������ي وض��������ع الياته��������ا نظام 
قانوني استند الى الوثيقة الدستورية 
الت��������ي بين��������ت الحقوق والحري��������ات التي 
تمنح لإلنسان وما التشكيل الحكومي 
التنفي��������ذي وتحدي��������د ش��������كل ممارس��������ة 
الس��������لطة اال لضمان وصيانة  الحقوق 
والحريات، فلم يبتعد الدستور العراقي 
عن تحقي��������ق ذلك بعد ان ازاح عن كاهله 
مراحل االستبداد والدكتاتورية ليكون 
بمواجه��������ة تقري��������ر مصي��������ره واختي��������ار 
نظ��������ام الحكم املناس��������ب عب��������ر التطبيق 
الديمقراطي فخرج بمظاهرة االستفتاء 
الخال��������دة ي��������وم 15 /10 / 2015 ليعل��������ن 
الخض��������وع لحك��������م الدس��������تور والقانون 
ال��������ذي تضمن الب��������اب الثاني منه النص 
عل��������ى الحقوق ف��������ي الفص��������ل االول الذي 

انقسم الى فرعن:
املدني��������ة  )الحق��������وق  االول  الف��������رع   
)الحقوق  الثاني  والفرع  والسياس��������ية( 
والثقافية(  واالجتماعي��������ة  االقتصادية 
في حن جاء الفصل الثاني للنص على 
الحريات وكانت النصوص الدستورية 
والحري��������ات ترجمانا حقيقيا  للحقوق 
لإلعان العاملي لحقوق االنس��������ان لعام 

1948 والعهدين الدولين لعام 1966.
 ان الدس��������تور وان وض��������ع ف��������ي صل��������ب 
وثيقته الدستورية منظومة كبيرة من 
الحقوق والحريات املكفولة اال انه وضع 
بجانبها ضمانات دس��������تورية اسس��������ت 
لعدال��������ة قضائي��������ة اهمها ايج��������اد نظام 
قضائ��������ي مس��������تقل ومحايد ال س��������لطان 
علي��������ه لغير القانون وقضاة مس��������تقلن 
ف��������ي قراراتهم واحكامه��������م وبذلك يكون 
القضاء صمام امان الديمقراطية والقوة 
القانونية القادرة على حماية وضمان 
الحق��������وق والحري��������ات، بل ان الدس��������تور 

بال��������غ ف��������ي الضمان��������ات ليمن��������ح العدالة 
القضائي��������ة بع��������دا دس��������توريا فاعتب��������ر 
املثول امام القضاء وحق التقاضي حق 
مص��������ان ومكفول للجميع وان ال جريمة 
و ال عقوبة إال بنص وال عقوبة اال على 
الفعل ال��������ذي يعده القانون وقت اقترافه 
جريم��������ة وال يجوز تطبيق عقوبة اش��������د 
م��������ن العقوب��������ة الناف��������ذة وق��������ت ارت��������كاب 
الجريمة، وحق الدفاع مكفول ومقدس 
في جميع مراح��������ل التحقيق واملحاكمة 
وقبلها اعتب��������ر املتهم بريئا حتى تثبت 
إدانت��������ه في محاكم��������ة قانونية مختصة 
وعادل��������ة وال يحاكم املتهم ع��������ن التهمة 

ذاتها مرة اخرى بعد االفراج عنه.
ولكل فرد الحق في املعاملة العادلة في 
واإلدارية، وتكون  القانونية  اإلجراءات 
جلس��������ات املحاكمة علنية كمبدأ عام ما 
لم تقرر املحكمة جعلها س��������رية، كما ان 
العقوبة ش��������خصية مرتبطة بش��������خص 
مرتكبه��������ا ومنص��������وص عليه��������ا قانونًا 

والزم املشرع الدس��������توري املحكمة قبل 
املحاكم��������ة بانت��������داب مح��������ام للدفاع عن 
املته��������م بجناي��������ة او جنحة مل��������ن ليس له 
محام وعلى نفقة الدولة، ولم ُيترك امر 
التوقيف وحجز االفراد كيفيًا بل نظمه 
دس��������توريا ألهميته كونه إجراء ينتهك 
حري��������ة االنس��������ان فرب��������ط ام��������ر التوقيف 
حصري��������ا بالقض��������اء ومن��������ع حج��������ز اي 
انسان من قبل اي جهة وعد ذلك جريمة 
خطف، فنص الدستور على منع الحجز 
ولم يكتف الدستور بذلك بل نص على 
ان تك��������ون األماكن املخصص��������ة للحجز 
والتوقيف خاضعة للدولة ومش��������مولة 
بالرعاية الصحية واالجتماعية وزيادة 
في حرص املش��������رع على تحقيق العدالة 
ن��������ص عل��������ى ع��������رض االوراق التحقيقية 
عل��������ى القاض��������ي املختص خ��������ال مدة ال 
تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حن 
القب��������ض علي��������ه وال يج��������وز تمديدها اال 

مرة واحدة فقط.

ان م��������ا تضمنه الدس��������تور من اش��������ارة 
الى التطبيق العام للعدالة القضائية 
القضائي��������ة  باألجه��������زة  املتمث��������ل 
واس��������تقاليتها ل��������م يك��������ن كافي��������ا ف��������ي 
نظ��������ر املش��������رع ليرتق��������ي باإلج��������راءات 
القانوني��������ة املتخ��������ذة من قب��������ل القضاء 
واملش��������ار اليها في القوانن اإلجرائية 
لتكون نصوصا دستورية لها علوية 
األخرى.  واإلج��������راءات  القوان��������ن  على 
ان العدال��������ة القضائي��������ة الضامن االهم 
املنص��������وص  والحري��������ات  للحق��������وق 
عليه��������ا دس��������توريا من خ��������ال القضاء 
املناس��������ب  العقاب  الع��������ادي بتطبي��������ق 
للحماي��������ة  املخال��������ف  الس��������لوك  عل��������ى 
القانوني��������ة للحق��������وق والحريات ومن 
خال القضاء الدس��������توري عبر الطعن 
بعدم دس��������تورية القوان��������ن والقرارات 
واالنظمة والتعليم��������ات التي تنتقص 
او تخالف النص الدستوري الضامن 

للحقوق والحريات .

العدالة القضائية

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

الت�سورات الروؤيوية الإطار العام ملفهوم العدالة يف جدلية )الأ�سا�ض واملتبنى( فمفهوم العدالة يراه البع�ض مرتبطا بالطبيعة الإن�سانية الوىل وبالتايل 
هو:  مفهوم فطري عقائدي اأك�سبته الدميومة وال�ستمرار هدفه الأهم )الإن�ساف وامل�ساواة( �سمن البيئة املختلفة يف التعدد والتنوع الفكري 

والقت�سادي والجتماعي وبالتايل طبقا لهذه الروؤية يولد الن�سان ويف ذاته الفطرية النزوع نحو حتقيق العدالة ونقلها من الفطرة اىل الواقع.

االم��������ر الذي جع��������ل من العال��������م قرية 
صغيرة تستطع ان تتنقل فيما بن 
مجتمعاته بسهولة ويسر في اسرع 
وقت وان تقف على ما يدور فيه من 
أح��������داث وما يش��������هده م��������ن تطورات 
لحظ��������ة حدوثه��������ا وأن��������ت جالس في 
مس��������كنك خاصة مع انتشار األقمار 
الصناعية وإزاء ذلك اتس��������م التطور 
م��������ن  وتج��������رده  باملادي��������ة  الحدي��������ث 
الروحانية نظرًا النطاقه من البعد 
امل��������ادي البعيد ع��������ن القيم االخاقية 
والروحي��������ة فق��������د كان له اكب��������ر االثر 
الس��������لبي ف��������ي مجال االج��������رام حيث 
نج��������م عنه ازدي��������اد ظاه��������رة االجرام 
س��������واء من حيث الك��������م او الكيف في 

كافة املجاالت.
 وم��������ن ه��������ذه املج��������االت الت��������ي عانت 
من ه��������ذا التقدم الزائف واس��������ترعت 
انتباهي أكثر هي االسرة ملا لها من 
دور ريادي في املجتمع فهي الخلية 
األولى لبن��������اء املجتمع فاذا صلحت 
صل��������ح املجتم��������ع انطاقًا م��������ن كون 
العاق��������ة الزوجية هي النواة األولى 

لبناء االسرة.
كان سمعي وبصري وعقلي وكافة 
تأثي��������ر  عل��������ى  منصب��������ة  جوارح��������ي 
وس��������ائل التواصل االجتماعية على 

العاق��������ة الزوجي��������ة وق��������د اتضح ما 
لهذا الحض��������ارة املادية من بصمات 
مدم��������رة للعاقة الزوجي��������ة فكل يوم 
نس��������مع عب��������ر وس��������ائل االع��������ام عن 
حوادث جدي��������دة على اس��������ماعنا لم 
نكن نس��������مع عنها م��������ن قبل خاصة 
في مجال العنف فقد ازدادت ظاهرة 
القس��������وة من قبل العديد من األزواج 
عل��������ى زوجاتهم وم��������ا نجم عنها من 
قتل او عاهات مس��������تديمة لهن ولم 
تقتصر ه��������ذه الظاهرة على األزواج 
أيض��������ًا  الزوج��������ات  ال��������ى  وانتقل��������ت 
فأصبحنا نسمع كثيرًا عن مسلسل 
قتل الزوج��������ات ألزواجه��������ن وبطرق 
مبتك��������رة يق��������ف الش��������يطان أمامه��������ا 
متعلم��������ًا كم��������ا أصبحنا نس��������مع عن 
ظاهرة الهجر لألس��������رة حيث يهجر 
األزواج زوجاته��������م وأوالدهم تحت 
وطأة األعباء األسرية وعجزهم عن 
الوفاء باملتطلبات املادية الانهائية 
للزوجات وقد ساهم ذلك في ازدياد 
ظاهرة الخيانة الزوجية التي نجح 
الغرب عبر وسائله اإلعامية خاصة 
التلف��������از والصحافة ف��������ي تصديرها 
الين��������ا عب��������ر تصويره��������ا عل��������ى انها 
ش��������يء مباح غير مس��������تهجن وحق 
لازواج والزوجات على حد س��������واء 

لدرج��������ة اصبح��������ت معها الش��������عوب 
اإلسامية لألسف تتحدث في مثل 
هذه الوقائع دون خجل وربما دون 
اس��������تهجان وكأنه��������ا أصبح��������ت أمرًا 
طبيعيا وما نجم عن ذلك من ازدياد 
ظاهرة الطاق وم��������ا يصاحبها من 
مشكات بن الزوجن ال حصر لها 
وما يتركانه من آثار نفس��������ية سيئة 
ج��������دًا على االبناء وما ل��������كل ذلك من 
تقوي��������ة لدواف��������ع الجريمة واضعاف 

لزواجها.
 وق��������د أث��������ار ازدي��������اد ه��������ذه الظواهر 
االجرامية املدمرة للعاقة الزوجية 
ف��������ي نفس��������ي ع��������دة تس��������اؤالت تدور 
تفس��������ير  ايج��������اد  ح��������ول  جميعه��������ا 
قانوني لذل��������ك دون التعرض لغيره 
التفس��������يرات االخرى لخروجها  من 
ع��������ن نط��������اق البحث ه��������ل يرجع ذلك 
الى ثغ��������رات قانونية تجعل القانون 
الس��������يما الجنائي عاجزًا عن توفير 
الحماية الجنائية للعاقة الزوجية 
وما سبل توفير الحماية الجنائية 
الفعالة للعاق��������ة الزوجية كي تقف 
صام��������دة الس��������يما ف��������ي مجتمعاتنا 
اإلس��������امية ام��������ام املوج��������ة املدم��������رة 
القادم��������ة لنا من الغرب املتجردة من 

القيم األخاقية واإلنسانية.

القاضي علي كمال

الحماية الجنائية للحياة الزوجية

الع�سر احلا�سر بالتقدم يف �ستى املجالت ال�سناعية والثقافية والجتماعية والقى الأمر 
بظالله على �سلوكيات وافكار �سعوب املجتمعات املعا�سرة يف كافة املجالت وامليادين، ومل 

ينح�سر هذا التاأثري الكبري على �سعوب املجتمعات التي �سهدت ذلك التقدم مبا�سرة وامنا 
امتد ليلقي بظالله على كافة �سعوب العامل اجمع وقد �ساعد ذلك التقدم العلمي نف�سه خا�سة 

يف جمال الت�سالت فيما بني الدول وكذلك و�سائل العالم املرئية واملقروءة

اتسم

تختزل

ل يت�سنى للكثري من الأ�سخا�ض العاديني من غري ذوي الخت�سا�سات القانونية الطالع على ن�سو�ض قانون 
العقوبات ومعرفة ما حتتويه من عقوبات رادعة وعند غياب الوعي اجلمعي بالقانون فاإننا نخ�سر و�سيلة مهمة 

لإنفاذه وتطبيقه، وبغية متكني العامة من النا�ض من معرفة ما  ي�سكل جرمية فان على الدولة انتهاج اأ�ساليب 
غري طباعة املتون القانونية، اأ�ساليب متتاز باملقبولية و�سهولة الو�سول والتاأثري يف الفرد العادي من اجل 

اإعادة بناء القيم ووقف حالة النحدار اىل الهاوية   لتبداأ عملية مكافحة الف�ساد من حيث يجب ان تبداأ، لأن بناء 
اإن�سان مبثابة بناء وطن.

وان كان اغلب األفراد لم يطلعوا على نصوص 
مكافحة الفس��������اد فان باإلمكان االعتماد على 
األعم��������ال الدرامية من مسلس��������ات وأفام في 
تن��������اول مواضي��������ع تنتق��������د ظاه��������رة اإلضرار 
بامل��������ال وتغ��������رس قي��������م النزاهة الن الرس��������ائل 
الت��������ي ال تص��������ل للمتلقي من خ��������ال نصوص 
القان��������ون ممكن ان تص��������ل من خال عمل فني 
وهذا ما يتجس��������د جليا في ما يقدمه رسامو 
الكاركاتير من أعمال تعالج مختلف الظواهر 
االجتماعية بما فيها ظاهرة الفس��������اد املالي 

واإلداري.
كذلك الشعر وباعتباره فرعا من فروع األدب 
لطامل��������ا كان له الدور األبرز ف��������ي التأثير على 
وجدان األم��������ة وقيادتها نح��������و الخاص من 
الظلم والفس��������اد فهو ليس مجرد ترف فكري 
منفصل ع��������ن الواقع بل يجب ان يكون معبرا 
عن هموم الوطن وان يعالج الظواهر السيئة، 
فالش��������عر يمكن ان يحدث حماسة وطنية في 
األمانة والنزاهة أكثر مما تحدثه النصوص 

القانونية بما تحتويه من وسائل رادعة.
ف��������ي الع��������راق فقد س��������عى الش��������عراء ال��������ى نقد 
بعض الظواهر السلبية، يقول الشاعر قاسم 

سعودي:
يدي اليمنى تؤملني

زوجت��������ي تقول الني كنت عام��������ل بناء ماهر... 

وابني يقول ألني س��������اعدت جاري على حمل 
بابه الثقيل.. وصديقي يقول ألني كتبت بها 

قصائد حزن ألصدقائي
يدي تؤملني...أنا اعرف ملاذا

ألني صفقت بها كثيرا للطغاة
وهنا يترك الش��������اعر للمتلقي النص مفتوحا 
ليغترف منه ما شاء من معان ومنها الشعور 
باألل��������م الذات��������ي واملعنوي في حالة انس��������ياق 
االنس��������ان ملا يريده الطاغية وعدم االعتراض 
علي��������ه والوقوف بوجه اي��������ا كان هذا الطاغية 
اكان حاكم��������ا ظامل��������ا ام مدي��������را فاس��������دا ف��������ان 
مطاوعت��������ه تصنع حالة األلم في اليد اليمنى 

التي تمثل ضمير ووجدان الفرد السوي.
وفي قصيدة )الخلل بينة( يجس��������د الش��������اعر 
اده��������م ع��������ادل دور الش��������اعر ف��������ي نق��������د الواقع 
الس��������لبي والحث على مواجهته، اذ يقول في 

قصيدته:
طابوك املدارس من نبوكة نكول

هاي فلوس دولة واحنة شعلينة
ثقافة رشوة وصلت بينة حد وحال

ناس تبوكنة وبالبوك ترشينة
فف��������ي هذين البيتن ينتقد الش��������اعر التجاوز 
على البنايات العامة من قبل البعض وكذلك 

ينتقد شيوع ظاهرة الرشوة بن االفراد.
الى ان يقول في نهاية القصيدة:

نبدي من الطفل والصحة والتعليم
نبني انسان يعرف كلنة من طينة

نأسس مجتمع يلتزم بالقانون
نبني ارواحنة الهدمتها جفينة

وهنا يجب ان يأخذ الش��������اعر دوره في نش��������ر 
ثقافة مكافحة الفس��������اد وان تش��������كل قصائده 
خط��������را ثقافيا يهدد وجود مافيات الفس��������اد  
الن الش��������عر يبن��������ى عل��������ى الص��������ورة الذهنية 
الت��������ي ربم��������ا تؤث��������ر ف��������ي ذات الف��������رد وتصنع 
االصاح ف��������ي داخله وتدفعه ملكافحة ظاهرة 
الفس��������اد واالبتع��������اد عنها ه��������ذا التأثير الذي 
ربم��������ا ال تحدثه الخطاب��������ات الورقية املتمثلة 
بنص��������وص قان��������ون العقوبات، وه��������ذا املعنى 
اش��������ار اليه الكاتب ش��������وقي كريم حس��������ن في 
ورق��������ة قدم��������ت ع��������ن دور الدراما ف��������ي مكافحة 
الفس��������اد حيث ب��������ن ان "الدرام��������ا التلفزيونية 
تس��������تند الى الص��������ورة وهي اكث��������ر تأثيرا في 
نف��������س املتلق��������ي الن الص��������ورة تمنح الفس��������اد 
هوية اإلدانة وتساهم في اعادة ترتيب القيم 
عند الجمهور ومن ثم تبنيها والدفاع عنها( 
ومث��������ل هذا الهدف يمكن ان يحققه الش��������عراء 
وكاتب��������وا الدراما  من خال من ينظمونه من 
قصائد او ما يكتبونه من مسلسات وافام 
تنتقد ظاهرة الفس��������اد ويتأثر بها العامة من 

الناس بصورة ايجابية.

دراما مكافحة الفساد
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انتشرت في اآلونة األخيرة، كثرة الكتب واملطبوعات التي تنشر 
مبادئ محكمة التمييز االتحادية او مبادئ محاكم االستئناف 
بصفته��������ا التمييزية، وهذا متأت م��������ن أهمية وضرورة الرجوع 
الى املبادئ التمييزية، بالنسبة إلصدار القرارات القضائية في 

محاكم البداءة او غيرها. 
وتبرز مجلة )مجموعة األحكام القضائية( بوصفها مجلة تعنى 
بنش��������ر مبادئ محكمة التمييز ومحاكم االس��������تئناف بصفتها 
التمييزي��������ة، وبجه��������د فردي من قبل قاض محكم��������ة بداءة الحلة 
الس��������يد )حيدر عودة كاظم( التي قرر أن ينفق وقته وجهده في 
س��������بيل نشر تلك املبادئ ملا لها من أهمية كبيرة لكل املشتغلن 

بالقانون، سواء كانوا قضاة ام محامن ام حقوقين. 
ولع��������ل االهتم��������ام باملجل��������ة ومتابعة م��������ا تتضمنه م��������ن قرارات 
تمييزية، يأتي نتيجة لطبيعة تلك القرارات، ونوعيتها مقارنة 
م��������ع باق��������ي املطبوعات م��������ع احترامنا لجه��������ود أصحابها الذين 

ساهموا بنشر القرارات التمييزية املختلفة.
 مجموعة األحكام القضائية بعددها الثالث، الصادر عن مكتبة 
القانون املق��������ارن، بواقع 284 صفحة من القطع الكبير، تضمنت 
قرارات غاية في األهمية، قرارات منتقاة بعناية من قبل األستاذ 

حيدر عودة، ومن مختلف فروع القانون. 
ولع��������ل الق��������رارات التي تخص األح��������وال الش��������خصية وهو الفرع 
األقرب الى اهتماماتي، تمثل اتجاهات جديدة ملحكمة التمييز، 
او تمثل تكريس��������ا وترس��������يخا التجاهات س��������ابقة، رأت املحكمة 
ض��������رورة اإلبقاء عليها ف��������ي الوقت الحاضر. فم��������ن تلك املبادئ، 
املب��������دأ الذي ورد ف��������ي الصفحة 201 والذي ن��������ص )على املحكمة 
الحكم للمطلقة بحق السكنى وفقا لقانون حق الزوجة املطلقة 
بالس��������كنى رق��������م 77 لس��������نة 1983 حتى وان كانت منش��������آت الدار 
مش��������يدة من قبل الزوج على أرض متج��������اوز عليها، باعتبار ان 
ح��������ق صاحب األرض قائم وبإمكانه إقامة دعوى منع املعارضة 
متى ما شاء. ان هذا القرار املهم، يحتاج الى وقفه معه، لتفكيكه 

وتحليله بغية الوصول الى مقاصد املحكمة املوقرة.
 ه��������ذا القرار، رغم ان املادة 1 من القانون 77 أش��������ارت الى ان حق 
الزوج��������ة املطلقة بالس��������كنى يك��������ون بالدار او الش��������قة التي كانت 
ا او كانت  تس��������كنها مع زوجها اذا كانت مملوكة ل��������ه كا او جزء
مس��������تأجرة من قبل��������ه... اال ان املحكمة هنا، ق��������ررت ان تنحاز الى 
الواق��������ع وتتماش��������ى م��������ع الظ��������روف العام��������ة التي تتمث��������ل بكثرة 
التج��������اوزات، او وج��������ود مناطق كاملة مش��������يدة تج��������اوزا والتي 
يس��������كنها أصحابها منذ وق��������ت طويل، دون ان يت��������م تحريك أي 
اجراء قانوني بحقهم، خصوصا في املناطق الزراعية والريفية، 
فاب��������د للمحكم��������ة هنا، ان تراع��������ي هذه املس��������ألة، خصوصا وان 
التقي��������د بالنص أعاه حرفيا، يحرم املطلقة التي تعيش في تلك 

املناطق من حق السكنى. 
ان غاية املش��������رع من هذا األمر، أي اش��������تراط ان يك��������ون البيت او 
الشقة مملوكة او مستأجرة من قبل الزوج، هو لضمان بقاء تلك 
الزوجة في البيت او الشقة املدة املحددة قانونا، حيث ان خاف 

ذل��������ك ال يضم��������ن للزوج��������ة ان تبقى املدة 
املحددة، وبما ان الدار املش��������يد تجاوزا 
والذي مرت على تش��������ييده فترة طويلة، 
فإن املش��������رع افت��������رض ان غاية املش��������رع 
متحقق��������ة حتى وان تمت مخالفة النص 
القانوني ظاهري��������ا. وثمة قرارات أخرى 
كثي��������رة، مهم��������ة تضمنته��������ا املجل��������ة في 
مختلف فروع القانون والتي يحتاجها 

جميع املختصن بالقانون.

مجموعة األحكام القضائية

القاضي عماد عبد اهلل

لقد ادى التطور الس��������ريع في حياة اإلنس��������ان وظه��������ور االنترنيت 
كوسيلة من وسائل االتصال الحديثة والرخيصة الى جعل العالم 
قرية صغيرة يستطيع معه شخص مقيم في مكان بعيد في دولة 
م��������ا الى ارت��������كاب جريمة في دولة أخرى وه��������ذا االمر يتم عادة من 
خال اس��������تعمال جهاز الحاس��������وب التقليدي او اجه��������زة املوبايل 
التي تعمل باألنظمة الحديثة ومن خال شبكة االنترنيت لتكون 
الجريم��������ة االلكتروني��������ة التي تمت��������از بمجموعة م��������ن الخصائص 
تميزه��������ا عن الجرائ��������م التقليدية منه��������ا اخفاء الهوي��������ة الحقيقية 
للمجرم وس��������رعة تنفيذ الجريمة وصعوب��������ة توفر االدلة الجرمية 

بعكس الجرائم العادية.
ان مرتكب��������ي الجريم��������ة املعلوماتي��������ة يختلفون ع��������ن املجرمن في 
الجرائ��������م العادية إذ انه��������م على درجة عالية م��������ن التعليم والذكاء 
تؤهلهم للتعامل مع جهاز الحاس��������وب حي��������ث اننا في هذا النوع 
من الجرائم امام أش��������خاص غير عادين يستطيعون الدخول الى 
مواقع حساسة تهدد االمن القومي للدول وكذلك تهدد اقتصادها 
وبنيتها االجتماعية حيث تتس��������بب الجرائ��������م االلكترونية أيضا 
بالتفكك األسري والخافات بن االفراد بسبب التشهير أو إشاعة 
اإلخبار الكاذبة او س��������رقة امللفات الخاصة باالفراد ونش��������رها في 
االنترن��������ت ووس��������ائل االتصاالت وغيره��������ا العديد م��������ن التأثيرات 

السلبية التي تهدد أمن املجتمع وسامته.  
لقد اشارت اتفاقية بودابست املوقعة من االتحاد األوربي في عام 
2001 إل��������ى ص��������ور الجرائم املعلوماتية والت��������ي تتفق جميعها في 
الوسيلة املرتكبة من خالها وهو جهاز الحاسوب وجميعها تتم 
عن طريق شبكة االنترنيت ومن هذه الجرائم؛ الجرائم ضد سرية 
وس��������امة املعلومات والبيان��������ات والدخول غي��������ر القانوني لنظام 
معلوماتي ممل��������وك للغي��������ر )القرصنة( بهدف ات��������اف املعلومات 
او الحص��������ول عل��������ى معلومات س��������رية مملوكة للغي��������ر او التدخل 
بتغي��������ر البيانات وهو ما يس��������مى )بالغ��������ش املعلوماتي(  وكذلك 
جريمة انته��������اك الحق في الخصوصية عند اعتراض املراس��������ات 
االلكتروني��������ة الخاص��������ة بالغي��������ر واالعتداء على س��������امة البيانات 
وتتمثل باالعتداء عمدا على س��������امة البيانات والبرامج الخاصة 
بجهاز الحاس��������وب اململ��������وك للغير ومح��������و البيان��������ات او تعطيل 
الجه��������از واالعت��������داء على س��������امة النظام لجهاز الحاس��������وب، مما 
يؤدي الى تلف الجهاز واخيرا اساءة استخدام اجهزة الحاسوب، 

أي كل فعل مجرم قانونا يتم من خال استخدام الحاسب اآللي.
 إن االنترنيت ما هي إال شبكة عاملية دولية وبالتالي فان الجرائم 
الت��������ي ترتكب من خالها هي جرائم دولي��������ة تحتاج تعاونا دوليا 
للوص��������ول إلى الجن��������اة مرتكبي ه��������ذه الجريمة العاب��������رة للحدود 
والتي تلحق الضرر بالعديد من الدول من خال الوسائل التقنية 
الحديثة في شبكات االتصاالت حيث ال يمكن القبض على مجرم 
معلومات��������ي مقي��������م في دول��������ة بعيدة ع��������ن العراق ارتك��������ب جريمته 
وحصل��������ت نتيجته اإلجرامي��������ة في داخل األراض��������ي العراقية على 

احد املواق��������ع االلكتروني��������ة او التواصل 
االجتماع��������ي إال م��������ن خال تع��������اون تلك 
الدولة مع الجهات التحقيقية العراقية 
للوص��������ول الى الجاني م��������ن خال تتبع 
نق��������اط االتص��������ال وص��������وال ال��������ى م��������كان 
الجان��������ي والوصول ال��������ى هويته أخيرا 
فان ض��������رورة تش��������ريع قوان��������ن عقابية 
وإجرائي��������ة حديثة تواجه هذه الجريمة 

بات امرا ضروريا.

الجريمة المعلوماتية

قلم القاضي عين قانونية

سالم مكي

متاجرة بالمنشطات

قض��������ت املحكمة الجنائي��������ة املركزية 
اس��������تئناف  محكم��������ة  رئاس��������ة  ف��������ي 
الرصافة االتحادية حكما بالسجن 
امل��������واد  س��������ت س��������نوات ومص��������ادرة 
يتاج��������ر  م��������دان  عل��������ى  املضبوط��������ة 

باألدوية املنشطة.
وقال مراس��������ل "القضاء" في محكمة 
استئناف الرصافة إن "املدان اعترف 
ابتدائيا وقضائيا بممارسته تجارة 
االدوية الت��������ي ال يجوز التعامل بها 
وفق��������ا لضوابط محددة بعدما ألقي 
القب��������ض علي��������ه متلبس��������ا وبحوزته 

كمية من األدوية املنشطة".
وأض��������اف املراس��������ل أن "املحك��������وم تم 
إلق��������اء القب��������ض علي��������ه وه��������و يقود 
شاحنته الحمل على الطريق الرابط 
بن بغداد ومحافظة ديالى ويحمل 
كميات من مادة االفدرين املنشطة".

وتابع املراسل أن "املحكمة املركزية 
أصدرت حكمها وفقا ألحكام القرار 
املع��������دل   1994 لس��������نة  رق��������م1/39/ 

بالقرار املرقم 1/135 لسنة 1996".

إعدام إرهابي

أصدرت محكمة الجنايات في رئاسة 
اس��������تئناف الك��������رخ االتحادية حكما 
باإلع��������دام ش��������نقا حتى امل��������وت بحق 
إرهاب��������ي نفذ العديد م��������ن العمليات 

اإلجرامية.
وق��������ال املتح��������دث الرس��������مي ملجل��������س 
القضاء األعلى القاضي عبد الستار 
بيرق��������دار إن "املحكم��������ة نظرت قضية 
ارهاب��������ي منتم إل��������ى تنظي��������م داعش 
قام باملش��������اركة بعدد م��������ن العمليات 

العسكرية ضد القوات االمنية".
وأض��������اف بيرقدار أن "امل��������دان اعترف 
ابتدائيا وقضائيا بانتمائه للتنظيم 
باقتي��������اد وقتل  اإلرهاب��������ي وقيام��������ه 
عدد من منتس��������بي الق��������وات األمنية 
في منطقة عكاش��������ات ف��������ي محافظة 

األنبار".
وتابع بيرق��������دار أن"املحكمة أصدرت 
قرارها وفقا ألحكام املادة الرابعة /1 
من قانون مكافحة اإلرهاب رقم )13( 
لس��������نة 2005"، الفت��������ا إل��������ى أن "الحكم 

قابل للطعن والتمييز الوجوبي".

تفجير البياع

أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات ذي قار 
حكم��������ا باإلعدام ش��������نقًا حت��������ى املوت 
بتفجي��������ر  قام��������ا  إرهابي��������ن  بح��������ق 
العاصم��������ة ف��������ي  مفخخ��������ة   س��������يارة 

بغداد.
وق��������ال مراس��������ل املرك��������ز اإلعامي في 
رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف ذي قار 
االتحادية إن "محكم��������ة جنايات ذي 
قار أص��������درت حكما باإلعدام ش��������نقًا 
ضد إرهابين اشتركا بعدة عمليات 

في العاصمة".
ب��������ن  "م��������ن  أن  املراس��������ل  وأض��������اف 
العمليات الت��������ي قاما بها هو تفجير 
سيارة مفخخة في منطقة البياع في 
تم��������وز عام 2014"، الفت��������ا ان "الحادث 
أسفر عن استش��������هاد وجرح عدد من 

املواطنن". 
وتابع أن "املحكم��������ة أصدرت حكمها 
وفق��������ا ألحكام امل��������ادة الرابع��������ة /1من 
قان��������ون مكافح��������ة اإلره��������اب رقم )13( 
لس��������نة 2005 وان الحكم قابل للطعن 

والتمييز الوجوبي".

كتاب قضائي

ويتن��������اول املؤلف في املقدمة أهمية البحث 
وموضوع��������ه م��������ن جان��������ب مش��������كلة البحث 
ف��������ي ضمانات املتهم ف��������ي مرحلة التحقيق 
االبتدائي وبي��������ان اهمية تل��������ك الضمانات 
وحدوده��������ا وأثره��������ا ف��������ي تحقي��������ق العدالة 
الجنائية والكش��������ف ع��������ن الحقيقة ووضع 
التس��������اؤالت  ووض��������ع  للبح��������ث  منهجي��������ة 
لدراس��������ة البح��������ث وماهي��������ة أه��������داف تل��������ك 

الدراسة ووضع خطة للبحث.
اما في الفصل التمهيدي فيتناول الزيدي 
ماهي��������ة التحقي��������ق االبتدائ��������ي، م��������ن حيث 

التعريف بالتحقيق االبتدائي وضماناته، 
وملحة تاريخي��������ة عن التحقي��������ق االبتدائي 
الش��������ريعة اإلسامية  وضماناته، وموقف 

من التحقيق االبتدائي وضماناته.
ام��������ا في املبح��������ث األول فيتن��������اول التعريف 
بالتحقي��������ق االبتدائ��������ي لغ��������ة واصطاحا، 
والتعري��������ف اإلجرائي للضم��������ان وهو حق 
مكفول للمتهم بمقتضى القانون والنظام 
الع��������ام. وأورد القاضي ف��������ي املبحث الثاني 
ملح��������ة تاريخية ع��������ن التحقي��������ق االبتدائي 
وضماناته. ودون الكاتب في املطلب األول 

التط��������ور التاريخ��������ي للتحقي��������ق االبتدائي 
وضمانات��������ه، ام��������ا ف��������ي املطل��������ب الثاني أكد 
التش��������ريعات  ف��������ي  التحقي��������ق  ضمان��������ات 

العراقية القديمة.
وأورد الزيدي في املبحث الثالث ضمانات 
التحقيق االبتدائي في الشريعة اإلسامية، 
حق��������وق املته��������م في الش��������ريعة اإلس��������امية، 
ضمان��������ات املته��������م ف��������ي الفق��������ه اإلس��������امي، 
ضمان��������ات املته��������م في القضاء اإلس��������امي، 
ضمان��������ات املتهم في مرحلة جم��������ع األدلة، 
م��������ن حي��������ث حق��������وق املته��������م عن��������د االنتقال 
واملعاين��������ة  ضمان��������ات املته��������م عند ضبط 
األشياء املتعلقة بالجريمة، وحقوق املتهم 
عن��������د إج��������راء التفتيش، وضمان��������ات املتهم 
عند إجراء التفتيش. وتابع املؤلف املبحث 
ع��������ن ضمانات املتهم عند ضبط الرس��������ائل 
واملطبوع��������ات ومراقبة املحادثات الهاتفية 

ووسائل االتصاالت، ضمانات املتهم عند 
س��������ماع الش��������هود والطعن بالشهود وحق 
املتهم في مناقش��������ة الش��������هود. كم��������ا تناول 
الزيدي حق��������وق املتهم عند ن��������دب الخبراء، 

وحقوق املتهم في الطعن بتقرير الخبير.
وتط��������رق ال��������ى ضمانات املتهم ف��������ي مرحلة 
القبض والتوقيف، وإباغ املتهم بأسباب 
القب��������ض علي��������ه وس��������ماع اق��������وال املقبوض 
علية وحجزه في األماكن املخصصة لذلك 
وكيفية معامل��������ة املته��������م، ومحدودية مدة 
القبض بأمد مع��������ن، وحق املقبوض عليه 
ف��������ي االتصال وتلقي الزيارات، وحق املتهم 

في االستعانة باألطباء واملترجمن.
كما عرج املؤلف على ضمانات استجواب 
املتهم وحق املتهم في الدفاع واالس��������تعانة 
بمحام وحقه في املعونة القضائية، وعدم 
تحليفه اليمن، وح��������ق املتهم في الصمت، 

وحظ��������ر اإلك��������راه عل��������ى االعت��������راف امل��������ادي 
واملعن��������وي مث��������ل اإلغراء والوعي��������د وخداع 
االحتيالي��������ة  الط��������رق  باس��������تعمال  املته��������م 

واألسئلة اإليحائية واألسئلة الخادعة.
كم��������ا خل��������ص ال��������ى الط��������رق الحديث��������ة ف��������ي 
االستجواب، مثل االس��������تجواب عن طريق 
التخدي��������ر او الوس��������ائل الفني��������ة الطبية، او 

االستجواب بواسطة جهاز كشف الكذب.
ويختم الكاتب مؤلف��������ه أواًل بالنتائج مثل 
ضمان��������ات املته��������م ف��������ي مرحل��������ة التحقيق 
االبتدائي وحقه في الدفاع وتوكيل محام، 
واعط��������اء الحق لس��������لطة املحق��������ق في مركز 
الش��������رطة، وتنظي��������م اإلج��������راءات الجزائية، 
وان التحقيق االبتدائي محصور بقاضي 
التحقيق واملحقق، وان اإلجراءات الجزائية 
ف��������ي مرحل��������ة التحقي��������ق االبتدائي ليس��������ت 

لاتهام فقط وإنما للكشف عن الحقيقة.

"ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي في القانون العراقي" للقاضي كاظم الزيدي

 ■ غاف 

الكتاب

بابل / مروان الفتالوي

يس��������تخدم تاج��������ر مخ��������درات توزعت نش��������اطاته ف��������ي بابل 
والنج��������ف أس��������لوبًا غي��������ر مألوف للم��������رور من الس��������يطرات 
األمنية وذلك باصطحاب عائلته لتسهيل دخوله من أمام 

عناصر الشرطة، إال أنه لم يفلح في املرة األخيرة.
فقد أوقفت س��������يطرة أمنية على طريق حلة – نجف سيارة 
الندك��������روز )مونيكا( الس��������اعة الثانية فج��������رًا يقودها رجل 
أربعين��������ي وتجلس زوجته إل��������ى جانبه، وتب��������ّن لعناصر 
الس��������يطرة األمنية في أول وهلة أن الراكبن كانا في زيارة 
مدين��������ة النجف، لكن عند تفتيش الس��������يارة ظهر أن صفقة 
مخ��������درات كبيرة يديرها الزوجان عبر ه��������ذه الرحلة وهذا 

التوقيت.
وألقت الشرطة القبض على املتهمن بعدما وجدت حبوبا 

مخدرة بلغ��������ت كميتها )1600( حبة من نوع )صفر واحد( 
تح��������ت املقعد األمامي ال��������ذي كانت تس��������تقله زوجة املتهم، 
واقتيد املتهم��������ان إلى جهات التحقي��������ق إلكمال اإلجراءات 

قبل إجراء املحاكمة العلنية.
من جانبه، اعت��������رف املتهم بأنه يتاجر باملخدرات منذ عام 
2011، وأنه يدير عمليات بيع وش��������راء وتوزيع منذ سبعة 
أع��������وام، الفت��������ا إلى أن الحب��������وب املضبوطة تع��������ود له وكان 
ينوي إيصالها إلى أحد األشخاص املتعاونن في منطقة 

الحصوة شمالي بابل.
وذكر املتهم أنه يجلب الحبوب املخدرة من بغداد ثم يذهب 
لتوزيعها في مدينة النجف محققا أرباحا كبيرة، مشيرا 
إل��������ى أن اصطحاب زوجت��������ه معه وتخبئ��������ة الحبوب تحت 
مقعدها كان أس��������لوبًا إليهام السيطرات األمنية ومن أجل 

املرور منها دون تدقيق باعتبار السيارة تحمل عائلة.

وبع��������د االنتهاء من اإلج��������راءات التحقيقية بإرس��������ال املواد 
املضبوط��������ة إلى الفحص واالس��������تماع إلى أق��������وال املتهمن 
وأف��������راد املف��������رزة القابض��������ة أحيل��������ت الدعوى إل��������ى محكمة 

الجنايات في بابل.
من جانبها، قضت الهيئة األولى في محكمة جنايات بابل 
حكمًا بالسجن املؤبد وبغرامة قدرها عشرة ماين دينار 
بحق املتهم اس��������تنادا ألح��������كام امل��������ادة 28/ أوال من قانون 

املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.
كم��������ا أص��������درت املحكمة ق��������رارا بمصادرة األم��������وال املنقولة 
وغير املنقول��������ة للمحكوم وزوجته وأوالده في حال كونها 
ناتج��������ة ع��������ن املتاج��������رة باملخ��������درات وبعد التحق��������ق منها، 
ومص��������ادرة الحب��������وب املضبوطة، وصدر الحك��������م باالتفاق 
وأرس��������لت إضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز االتحادية 

لتدقيقها.

تاجر مخدرات يراوغ السيطرات باصطحاب عائلته نص قانون انضب��������اط موظفي الدولة 
والقط��������اع الع��������ام رقم 14 لس��������نة 1991 
العقوب��������ات  م��������ن  ع��������دد  عل��������ى  املع��������دل 
التأديبية التي يمك��������ن أن تفرض على 
املوظف الذي يخل بواجبات الوظيفة 
العام��������ة، وان هذه العقوب��������ات ال تمس 
املوظ��������ف لش��������خصه الخ��������اص او ماله، 
ب��������ل تقع على املزايا الت��������ي منحته إياه 
ا منها  الوظيف��������ة العامة فتحرم��������ه جزء
او جميعه��������ا، وتقس��������م العقوب��������ات الى 

نوعن:
عقوب��������ة معنوي��������ة: وفيها يت��������م تحذير 
املوظف وتنبيهه ويطلب منه أن ينهج 
نهجًا قويمًا في سلوكه املستقبلي في 

موضع محدد مثل اللوم أو التنبيه.
أم��������ا املادية: فهي الت��������ي تحرم املوظف 

من بعض املزايا املقررة له في القانون 
وتصل حت��������ى الحرمان م��������ن الوظيفة، 
وان املشرع العراقي اخذ بمبدأ شرعية 
العقوبة التأديبية حيث أوردها وعلى 
سبيل الحصر في املادة )8( من قانون 
انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 
وج��������اءت عقوبة لفت النظ��������ر في أولها 
حيث تعتب��������ر اخف العقوب��������ات املادية 
الت��������ي يمك��������ن توجيهها ال��������ى املوظف، 
حي��������ث اوجب القانون في توجيهها ان 
تكون مكتوبة ومس��������توفية لألس��������باب 
املوجب��������ة لتوجيهه��������ا وتتضم��������ن ف��������ي 
توجيهها تحسن الس��������لوك الوظيفي 
للموظف، أما أثر توجيه هذه العقوبة 
فهي تأجي��������ل الترفيع أو الزيادة ثاثة 

أشهر.

لفت النظر في القانون العراقي
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قانوني شهير كان رئيسًا لادعاء العام 
ورئيسا ملجلس التمييز الشرعي السني 

في بغداد.
 ولد ف��������ي بغداد ع��������ام 1897 وفيها أكمل 
دراس��������ته األولية في املدارس العثمانية 
وتتلم��������ذ للعامة عل��������ي الخواجة ولعبد 
امللك الش��������واف وحمدي األعظمي، درس 
امل��������ادة األولية في اللغ��������ة العربية والفقه 
والعل��������وم الش��������رعية ث��������م التح��������ق بكلية 
 1925 س��������نة  منه��������ا  وتخ��������رج  الحق��������وق 
وم��������ارس املحام��������اة حتى س��������نة 1928 ثم 
التحق بالقضاء في املوصل والديوانية 
والبص��������رة وبغ��������داد متدرجا ف��������ي هرمه 

القضائ��������ي حت��������ى ع��������ن ف��������ي ع��������ام 1955 
رئيس ملجلس التمييز الش��������رعي السني 
ثم رئيس��������ا ملحكم��������ة اس��������تئناف البصرة 
ثم رئيس��������ًا لادعاء العام ث��������م أحيل على 

التقاعد سنة 1961.
له بحوث في القضاء والقانون ومذكرات 
قانونية تحليلية، وهو من أسرة علمية 
)آل الش��������واف( فوالدة  عريق��������ة عرف��������ت ب���������
ه��������و العام��������ة  )عبد الس��������ام الش��������واف( 
فقيه بغ��������داد املعروف، ونجل��������ه املحامي 
محم��������ود  )ق��������دري  الش��������هير  واملؤل��������ف 
 ع��������زة الش��������واف(.. انتقل إلى رحم��������ة الله 

عام 1991.

قضاة عراقيون

محمود عزة عبد السالم الشواف

صدر عن موسوعة القوانن العراقية للمعد والناشر صباح صادق جعفر 
االنب��������اري كتاب من تأليف القاضي )كاظم عبد جاس��������م الزيدي( بعنوان: 

)ضمانات املتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي في القانون العراقي(.
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تلقى حكمًا بالسجن املؤبد وغرامة عشرة ماليني


