
بغداد/ محمد سامي

من��������زل في احد أحياء بغ��������داد العصرية، ارتحل عنه 
أصحابه إلى دولة مجاورة ضمن مس��������اعي البعض 
ف��������ي الهج��������رة، وبقي فارغ��������ًا وال يتردد عليه س��������وى 

شخص وكأنه يمارس مهام الحارس.
لكن الحقيقة كانت تكش��������ف خالف ذلك، فال احد من 
س��������كنة املنطقة يعلم بأن الدار قد جرى تحويل جزء 
منها إلى مشجب لألس��������لحة على وشك استخدامه 
م��������ن قبل مفرزة تابعة لتنظي��������م داعش االرهابي في 

طور التكوين، تم القبض على أفرادها الحقًا نتيجة 
جهود تحقيقية وقضائية.

وهذه ليس��������ت املرة االولى التي تش��������ير التحقيقات 
القضائي��������ة إل��������ى أن التنظي��������م االرهابي يس��������تخدم 
وس��������ائل غير تقليدية في تهيئ��������ة وتنفيذ عملياته 

االجرامية بحق العراقيني.
البداي��������ة كانت مع مجموعة أس��������لحة تعود إلى أحد 
عناصر تنظيم داعش خبأها في وقت سابق داخل 
املن��������زل بطريقة غير تقليدية، فحول الغرفة العلوية 
من س��������طح ال��������دار "البيتونة" إلى م��������الذ آمن ال يمكن 

كش��������فه حت��������ى لو تم��������ت مداهمت��������ه من قب��������ل القوات 
األمنية. ه��������ذه العملية كانت باجتزاء قس��������م صغير 
من الغرفة وتحويلها إلى وكر بطريقة تكش��������ف عن 
حيل��������ة كبيرة لصانعها، فقد تم قطع جزء من املكان 
بواس��������طة جدار في أسفله باب حديدية رّص عليها 

طابوق لكي تظهر كأنها جزء من هذا الجدار.
الباب وهي صغيرة تفتح إلى الداخل ويتم الولوج 
عبرها إلى الج��������زء املقطوع من الغرف��������ة، لكي تبقى 
بعيدة عن مالحظة اي شخص، مع اكتظاظ الغرفة 

برفوف مكسرة تبعد الشبهة عن حقيقة املكان.

يبدو أن من هيأ املش��������جب كان على درجة عالية من 
الدهاء فوضع بالقرب من الباب كيسًا من اإلسمنت 
"البورك"، لكي يعالج اضرار الحائط التي تتس��������بب 

بها كل عملية دخول إلى الوكر.
وبرغم القب��������ض على هذا اإلرهاب��������ي واعترافه على 
عدد من العمليات في بغ��������داد، لكنه لم يأت بأقواله 

على املنزل الذي يعود اساسًا إلى احد اقاربه.
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القاضي مدحت المحمود

في مثل ه��������ذا اليوم من ع��������ام مضى أنارت 
االنام��������ل امللتزم��������ة مصباح��������ًا جدي��������دًا في 
نق��������اءه ليس��������اهم مع مصابي��������ح املخلصني 
ف��������ي اض��������اءة طري��������ق املعرف��������ة ويش��������ع مع 
خيوط نوره الثقافة القضائية والقانونية 
واالجتماعي��������ة ببعدها االنس��������اني ، وذلك 
م��������ن خالل كلم��������ة او خبر او ص��������ورة ، وهو 
م��������ا ته��������دف اليه صحيف��������ة ) القض��������اء( من 
هدف ، من��������ذ والدتها قبل ع��������ام من اليوم ، 
حي��������ث آلت على نفس��������ها وأقس��������مت االقالم 
الت��������ي تحرره��������ا أن تكون ب��������ني جمهورها: 
قضاة وقانونيني ومثقف��������ني ورواد ع���دالة 
تأخذ منه����م وتعط��������ي من خزينتها: الرأي 
والفكر واالجتهاد والخبر الصادق االمني 
ب��������كل ما اوتيت م��������ن جهد وبكل ما أتس��������ع 
فض��������اء صفحاته��������ا الالمح��������دود ، مواكبه 
حرك��������ة املجتمع من زواي��������اه كافة من خالل 
االح��������كام والق��������رارات القضائية ومن خالل 
االحصاءات العلمية الدقيقة التي تنشرها 
محلقة مع تطلعات كتابها ومحرريها من 
خالل بحوثهم ومقاالتهم س��������اعية الى غد 
قضائي ومعرفي أفضل ، مش��������رعة ابوابها 
وأعمدتها بحري��������ة ملتزمة دون تجريح او 
تزوي��������ق او توجي��������ه يصدر عنه��������ا لروادها 

والباحثني .
وبمناسبة بدء الس��������نة الثانية من صدور 
)القض��������اء( أس��������ال الل��������ه ان يب��������ارك جه��������ود 
املخلصني الذين س��������اهموا ف��������ي تحريرها 
وجاه��������دوا في الحصول عل��������ى كل ما يفيد 
جمهورها ���������� املتزايدة أعداده ��  من معارف 
وأخب��������ار تتس��������امى ف��������ي رح��������اب القض��������اء 
والقانون والثقافة تنير الطريق لس��������الكيه 
وه��������ي معهم ... طريق الخي��������ر والعدالة في 

عراق الدساتير واملسالت التشريعية .
 وعه��������دًا من )القض��������اء( والقائم��������ني عليها 
أنها س��������تبقى ساعية الى ترسيخ استقالل 
القضاء وتعزيز كرامته وتطوير أدائه وفاء 

لوطنها وملواطنيها .
فال��������ى ام��������ام صع��������ودًا لتحقي��������ق اهدافك يا 

صحيفة ) القضاء( الرائدة .

مبروك لــ )                ( عبورها 
الواثق الى عامها الثاني

رئ����ي����س ال���ت���ح���ري���ر
القاضي

اإلفتتاحية

بغداد/ سيف محمد 

كشف قضاة متخصصون بقضايا غسل 
األموال أن ماليني الدوالرات تم تهريبها 
خارج البالد بواس��������طة تج��������ار وصيارفة 

وهميني وشركات تحويل مالي.
ويتخذ غس��������ل األموال ف��������ي العراق صورا 
خاصة ومختلفة عّم��������ا موجود في بقية 
البل��������دان بالتالزم مع ضع��������ف اإلجراءات 
الرقابي��������ة املصرفي��������ة عل��������ى الصعيدي��������ن 
ع��������ن  الكش��������ف  ف��������ي  واألهل��������ي  الرس��������مي 

املتورطني بهذه الجرائم قبل وقوعها.
ويعّرف إياد محسن ضمد قاضي تحقيق 

غسل االموال هذه الجريمة بأنها "إضفاء 
الصفة الشرعية على اموال مصدرها غير 
مشروع، بشكل يجعلها تبدو في صورة 

مشروعة باستخدام اساليب عدة".
وتاب��������ع ضمد ف��������ي حديث م��������ع "القضاء"، 
أن "من هذه االس��������اليب القي��������ام بعمليات 
ال��������دوالر الى  اس��������تيراد وهمية وتحويل 

الخارج واالستعانة بأشخاص آخرين".
وزاد أن "ذل��������ك يك��������ون م��������ن خ��������الل فت��������ح 
حس��������ابات صغيرة بأس��������مائهم وتوزيع 
ه��������ذه املبالغ عل��������ى حس��������اباتهم من اجل 
تجزئ��������ة املبال��������غ وجعلها تب��������دو صغيرة 
وم��������ن ث��������م تجميعه��������ا ف��������ي حس��������اب آخر 
واج��������راء مختلف التعام��������الت من خاللها 

او تحويله��������ا الى خارج الب��������الد، دون ان 
يكون له��������ذه التحويالت أغراض تجارية 

مشروعة".
واف��������اد ضمد ب��������ان "البنك املرك��������زي يبيع 
ال��������دوالر لتحقي��������ق غرض��������ني أساس��������يني، 
االول لشركات الصرافة بحصة أسبوعية 
على ان تقوم هذه الش��������ركات ببيعها الى 
من يروم السفر للعالج او السياحة بأقل 
من س��������عر السوق"، مس��������تدركًا أن "بعض 
الشركات تبيع الدوالر بالسوق السوداء 
وتق��������دم نس��������خًا لتذاكر س��������فر وج��������وازات 

مزيفة".
واض��������اف أن "الغرض الثاني هو ألغراض 
اس��������تيراد القطاع الخاص من خالل مزاد 

العملة"، مبين��������ًا أن "الصورة االكثر تكرارًا  
لغسل االموال في العراق تحدث من خالل 
مزاد بي��������ع العملة في البنك املركزي وذلك 
بقيام مرتكبي جرائم االختالس والرشوة 
وتقاضي العموالت بإي��������داع أموالهم في 

حسابات لدى املصارف األهلية".
ولفت إلى أن "اتفاقًا يحصل مع أشخاص 
يمثلون واجهات لهم وتس��������جيل شركات 
تجارة عامة بأس��������مائهم ومن ثم يقدمون 
طلب��������ات للدخ��������ول للم��������زاد بي��������ع الدوالر 
القط��������اع  احتياج��������ات  تغطي��������ة  بحج��������ة 
الخ��������اص االس��������تيرادية وتحويل ماليني 
الدوالرات الى حسابات مالية في الخارج 
دون ادخ��������ال بضاع��������ة مقابله��������ا وعندها 

تك��������ون تعامالتهم مش��������بوهة بال أغراض 
تجارية او قانونية". وأف��������اد بأن "اآلليات 
التي وضعها البنك املركزي لبيع الدوالر 
من خالل مزاد العملة تكون بفتح التاجر 
لحساب في املصرف األهلي لكي يحصل 
عل��������ى ما يحتاجه م��������ن البنك املركزي بعد 
تقديم طلب لش��������راء العملة معززا بقوائم 
ش��������راء بضاعة وبراءة ذم��������ة من الضريبة 

واجازة استيراد من املعارض العراقية".
وأوض��������ح ضمد أن "عملية ش��������راء الدوالر 
تكون بني املصرف األهلي والبنك املركزي 

لغرض تغطية ما يطلبه الزبون".

التفاصيل ص3

تجار وهميون وشركات تحويل وراء تهريب ماليين الدوالرات 
قضاة متخصصون بقضايا غسل األموال ينتقدون ضعف الرقابة املصرفية

بغداد/ إياس الساموك

وص��������ل الطالق في الع��������راق إلى 
اعل��������ى معدالته الع��������ام الحالي، 
حيث أظهرت احصاءات رسمية 
تسجيل نحو س��������تة االف حالة 

خالل شهر واحد.
وبحس��������ب احصائي��������ة رس��������مية 
حصلت "القضاء" على نس��������خة 
منها ف��������إن "محاكم العراق كافة 
س��������ّجلت خ��������الل ش��������هر واح��������د 
)5926( طالق��������ًا، بمع��������دل )198( 

حالة في اليوم الواحد".
ويق��������ول القاضي باهر العزاوي 
ف��������ي حديث م��������ع "القض��������اء"، إن 
"املحاك��������م مس��������تمرة بتس��������جيل 
للط��������الق"،  متزاي��������دة  ح��������االت 
متابعًا أن "ايجاد الحلول لهذه 
الظاه��������رة تبدأ م��������ن خالل رصد 
اس��������باب انهاء العالقة الزوجية 
إل��������ى  وصوله��������ا  وراء  والعّل��������ة 

معدالت خطيرة".
ولفت إل��������ى أن "عدة عوامل تقف 
وراء ح��������االت انفص��������ال االزواج 
ف��������ي الع��������راق الس��������يما الجانب 
االقتصادي الذي يكاد أن يكون 

االبرز من بينها".
من جانبه، ع��������ّد القاضي ناصر 
الرابط��������ة  املوس��������وي  عم��������ران 
الزوجية هي اللبنة االساس في 
بناء املجتمع، وقال في تصريح 
ل��������� "القض��������اء"، أن "ه��������ذه اللبن��������ة 
كلما كان��������ت قوية ومتماس��������كة 
والعكس  كذل��������ك  املجتم��������ع  كان 

صحيح".
وع��������ن اس��������باب زي��������ادة ظاه��������رة 
أن  املوس��������وي  أج��������اب  الط��������الق 
"اولها غياب التوافق واالختيار 
االرادة  اس��������اس  عل��������ى  املبن��������ي 

الخاصه للزوجني".
ب��������دوره، يضع املحامي ياس��������ر 
محم��������د الهاش��������مي ف��������ي تعليق 
إلى "القضاء"، الزواج املبكر في 
مقدمة اس��������باب ازدي��������اد حاالت 
الط��������الق"، ورأى أن "العدي��������د من 
العائ��������الت العراقي��������ة تميل إلى 
هذا الن��������وع من ال��������زواج بحجة 
أن��������ه يحقق الس��������تر للجنس��������ني 
ويضمن عدم اللجوء إلى سلوك 

مخالف للشرع والقانون".

التفاصيل ص2

الطالق في العراق يبلغ 
اعلى معدالته خالل 2016

ميسان/ أحمد محمد

أس��������هم القض��������اء ف��������ي ع��������ودة الحياة 
الع��������دل  ناحيت��������ي  إل��������ى  الطبيعي��������ة 
والس��������الم في محافظة ميس��������ان بعد 
أن شهدتا مؤخرًا نزاعات عشائرية 

كبي��������رة أدت إلى س��������قوط العديد من 
الضحايا بني قتيل وجريح.

وق��������ال رئي��������س اس��������تئناف ميس��������ان 
القاضي محمد حيدر، إن "محاكمنا 
االجه��������زة  م��������ع  بالتنس��������يق  تعم��������ل 
االمني��������ة ف��������ي املحافظة عل��������ى افهام 

بض��������رورة  املجتمعي��������ة  االوس��������اط 
سيادة القانون".

وأض��������اف حي��������در ف��������ي حدي��������ث م��������ع 
مس��������تمرة  "لق��������اءات  أن  "القض��������اء"، 
نعقدها م��������ع القادة االمنيني لغرض 
ارس��������ال ق��������وات عس��������كرية في ش��������تى 

املدن، وإلقاء القبض على املطلوبني 
قضائي��������ًا ع��������ن النزعات العش��������ائرية 

السيما في اطراف املحافظة".

التفاصيل ص2

بغداد/ دعاء آزاد 

سجلت محكمة تحقيق أكثر من 40 مشاجرة يوميًا في 
الكرادة وس��������ط العاصمة، مش��������ّددة عل��������ى أن اغلبها يقع 
بني ش��������ريحة الش��������باب، وأرجعت ازديادها إلى الطبيعة 

التجارية للمنطقة وكثرة مقاهيها ونواديها الليلية.

وقال قاضي تحقيق محكمة الكرادة فاضل شاكر رسن 
ف��������ي تصريح إل��������ى "القضاء"، إن "املش��������اجرات مس��������تمرة 
باالزدياد في الكرادة وألسباب مختلفة واغلبها يحصل 
بني الشباب". وتابع أن "املنطقة تسجل يوميًا بنحو 40 
دع��������وى"، لكنه ذك��������ر أن "هناك دعاوى اخ��������رى تحرك لكن 

يتبني لنا بعد التحقيق أنها كيدية وغير حقيقية".

وبرغ��������م تأكيده أن "ه��������ذه الجرائم تعتب��������ر موجودة في 
جميع انحاء العراق"، افاد بان "انتش��������ارها بنحو خاص 
ف��������ي الكرادة يأت��������ي نتيج��������ة موقعها الجغراف��������ي كونها 
مركزًا تجاريًا وتوجد فيها نواد ومقاه شبابية ومراكز 

االطباء".
التفاصيل ص3

عمل تحقيقي ينهي توترا عشائريا في ناحيتين بميسان

المشاجرات في الكرادة تصل إلى أكثر من 40 حالة يوميا

بغداد/ سحر حسين 

لقي توجيه مجلس القضاء األعلى 
بإج��������راء التبليغ��������ات القضائية عبر 
البريد االلكتروني إشادة كبيرة من 

القضاة.
الرصافة  اس��������تئناف  ويقول رئيس 
القاضي جاس��������م محم��������د عبود في 
حدي��������ث إلى صحيف��������ة "القضاء"، إن 
"لج��������وء املحاك��������م إلى إتب��������اع البريد 
التبالي��������غ  بإج��������راء  االلكترون��������ي 
القضائي��������ة والذي ج��������اء إثر توجيه 
مجل��������س القضاء األعلى يوفر كثيرا 
م��������ن الجه��������د والوقت ويس��������اهم في 

اإلسراع بحسم الدعاوى".
إل��������ى  اللج��������وء  ف��������ي  العل��������ة  وع��������ن 
إج��������راء التبالي��������غ بواس��������طة البريد 

القاض��������ي عبود  االلكترون��������ي، يرى 
أن "تعمي��������م الس��������لطة القضائية هذا 
اإلج��������راء يأت��������ي ف��������ي إط��������ار مواكبة 
التط��������ور الحاص��������ل باالعتماد على 
مجال االتص��������االت والتكنولوجيا"، 
الفتا الى أن "هذا التوجيه ال يقتصر 
عل��������ى املخاطب��������ات ب��������ني محافظات 
الب��������الد إنم��������ا يتعداه إل��������ى التباليغ 
لألشخاص املقيمني خارج العراق".

وفيم��������ا يأم��������ل أن "تعم��������ل الس��������لطة 
زيادة  عل��������ى  االتحادية  القضائي��������ة 
ع��������دد املبلغني القضائي��������ني وتوفير 
جمي��������ع الس��������بل إلتم��������ام مهامه��������م"، 
ينتق��������د عب��������ود "دور مفوضي مراكز 
الش��������رطة في هذا العم��������ل الفتقارهم 
إل��������ى املعلومة الكافية ح��������ول كيفية 
إجراء التباليغ"، داعيا إلى "ضرورة 

تدريب مفوضي مراكز الشرطة من 
خالل إدخاله��������م في دورات تدريبية 
بالتنس��������يق مع الس��������لطة القضائية 

االتحادية".
وعل��������ى الرغ��������م من ذلك، ف��������أن رئيس 
اس��������تئناف الرصاف��������ة ال ي��������رى "م��������ا 
يدعو للقلق بش��������أن وجود األخطاء 
الش��������رطة  مفوض��������ي  تبالي��������غ  ف��������ي 
ألن��������ه بحضور الش��������خص ف��������ي يوم 
املرافع��������ة يزال هذا العيب وتباش��������ر 
اتها، أم��������ا إذا ثبت  املحكم��������ة بإجراء
الش��������خص  الخط��������أ وع��������دم حضور 
املراد تبليغه تؤجل املرافعة ويعاد 

التبليغ مرًة أخرى".
التفاصيل

التفاصيل ص2

المحاكم تباشر بالتبليغات االلكترونية 

حتقيق الرصافة الثانية تسجل ازديادا يف 
حوادث سرقة السيارات والسطو املسلح

جرمية يف األهوار: عادوا من الصيد.. 
فاصطادوهم بخالفات قدمية !

املشرع يتيح للمسلم الرجل الزواج 
5من كتابية ومينع املرأة 34

كتاب العدد
فتحي الجواري

سالم مكي

اخملدرات تلك اآلفة 
الفتاكة 

هل يحق للزوجة املكرهة
 غري املدخول بها الزواج 

مرة ثانية؟

الصفحة 
االخيرة

العرض الكامل لكتاب
القضاء في العراق )13(

مكتبة قانونية في دار الكرادة للقضاء/ عدسة حيدر الدليمي
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عمل تحقيقي يعيد الحياة إلى ناحيتين متوترتين 
عشائريا في ميسان

حقوق الطفل في قانون رعاية 
األحداث

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

ص��������در قانون رعاية األحداث العراقي رقم 76 لس��������نة 1983 حيث نصت 
امل��������ادة )3( من��������ه على ان يس��������ري هذا القان��������ون على الح��������دث الجانح و 
االحداث املعرضني للجنوح وعلى اوليائهم ويعتبر صغيرا من لم يتم 
التاس��������عة من عمره و يعتبر حدثا من اتم التاس��������عة من عمره و لم يتم 
الثامنة عشر من عمره ويعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من العمر 
و لم يتم الخامسة عشرة و يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة 
من عمره وقد نصت االس��������باب املوجبة لصدور قانون رعاية االحداث 
لغ��������رض الح��������د من جنوح االح��������داث عن طري��������ق ايجاد نظ��������ام متكامل 
يس��������تند الى اس��������س علمية و ال يقتصر على معالج��������ة الحدث الجانح 
وانما يسعى ايضا الى وقايته من الجنوح وشموله بالرعاية الالحقة 
بعد انتهاء التدبير املفروض عليه ملنعه من العودة الى الجريمة حيث 
ان الرعاية الالحقة تمثل الجانب املتمم للعالج فقد بات من الضروري 

اعادة النظر في السياسة الجنائية الخاصة بجنوح االحداث.
 وقد اكد املش��������رع العراقي على ضمانات للتحقي��������ق مع الطفل الحدث 
تضمن��������ت ان التحقيق مع الحدث يتم ف��������ي محكمة التحقيق املختصة 
باإلح��������داث وتتم إحالته الى محكمة االحداث و نص املش��������رع العراقي 
على فحص الصغير بدنيا و دراسة حالة الحدث االجتماعية و دراسة 
البيئ��������ة التي يعيش فيها و بيان مدى عالقته��������ا بالجريمة املرتكبة و 
ان الح��������دث ال تؤخ��������ذ طبعات أصابعه وال يحال ال��������ى محكمة االحداث 
اال بعد دراسة الش��������خصية من قبل طبيب مختص باألمراض العقلية 

والعصبية و اجراء البحث االجتماعي.
 ونص��������ت امل��������ادة 52/ اوال من قانون رعاية االح��������داث على أنه ال يجوز 
توقيف الحدث في املخالفات ويج��������وز توقيفه في الجنح و الجنايات 
لغرض فحصه و دراسة شخصيته و عند تعذر وجود كفيل و ان قرار 
توقي��������ف الصغير ينفذ ف��������ي دار املالحظة و ال يج��������وز توقيف الصغير 
م��������ع البالغني و ان محاكمة الحدث تجري في جلس��������ة س��������رية بحضور 
ولي��������ه او احد اقاربه ان وجد م��������ن ترتئي املحكمة حضوره من املعنيني 

بشؤون االحداث.
 و ل��������م تج��������ز امل��������ادة 63/ اوال من القان��������ون االعالن عن اس��������م الحدث او 
عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يدل عليه بغية ضمان 
اصالح��������ه و اع��������ادة تأهيله و تهيئة الظروف التي تجعله ينس��������ى هذه 
التجربة القاس��������ية مس��������تقبال وبينت املادة )99( الرعاية الالحقة وهي 
رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه بما يضمن اندماجه في املجتمع 
و ع��������دم عودت��������ه ال��������ى الجنوح و قد اطل��������ق على العقوب��������ة بحق الحدث 
بالتدبير باإلضافة الى وجود مؤسس��������ات إص��������الح اجتماعية خاصة 
باألحداث وهي مدرس��������ة تأهيل الصبيان ومدرسة تأهيل الفتيان كما 
ضمن حق الصغير في سلب والية الولي اذا ثبت بان الولي ال يصلح 
او اذا حك��������م عليه بجريمة مخل��������ة باالخالق و ان قانون رعاية االحداث 
العراق��������ي يعتب��������ر أنموذجا في توفي��������ر الضمان��������ات القانونية لحماية 

الطفل.
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ميسان/ أحمد محمد

الحياة  ع��������ودة  ف�����ي  ال����ق����ض����اء  أس����ه����م 
الطبيعية إلى ناحيتي العدل والسالم 
شهدتا  أن  بعد  ميسان  محافظة  ف��ي 
أدت  ن��زاع��ات عشائرية كبيرة  م��ؤخ��رًا 
العديد من الضحايا بني  إلى سقوط 
ق��ت��ي��ل وج����ري����ح، ف��ي��م��ا أك������دت رئاسة 
االجراءات  اتخاذ  االستئناف  محكمة 
امل����ت����ورط����ني بهذه  ب���ح���ق  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

االفعال.
ميسان  اس����ت����ئ����ن����اف  رئ�����ي�����س  وق����������ال 
"محاكمنا  إن  ح��ي��در،  محمد  القاضي 
تعمل بالتنسيق مع االجهزة االمنية 
ف���ي امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اف���ه���ام االوس�����اط 
املجتمعية بضرورة سيادة القانون".

وأض���������������اف ح������ي������در ف��������ي ح������دي������ث مع 
"القضاء"، أن "لقاءات مستمرة نعقدها 
م���ع ال����ق����ادة االم���ن���ي���ني ل���غ���رض ارسال 
قوات عسكرية في شتى املدن، وإلقاء 
ال��ق��ب��ض ع��ل��ى امل��ط��ل��وب��ني قضائيًا عن 
ال����ن����زع����ات ال���ع���ش���ائ���ري���ة الس���ي���م���ا في 

اطراف املحافظة".
ق������وة ضاربة  "ت���ش���ك���ي���ل  ع�����ن  وك����ش����ف 
القضائية،  ال��ج��ه��ات  م���ع  ب��ال��ت��ن��س��ي��ق 
ت���ت���ول���ى ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة ام���ن���ي���ة اطلق 
ال���ح���دي���د(، وباشرت  )ق��ب��ض��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
اع���م���ال���ه���ا م����ؤخ����رًا ف����ي امل���ن���اط���ق التي 

تشهد نزاعات عشائرية".
املالحقة  "ع��م��ل��ي��ات  أن  ح���ي���در  وأّورد 
م��ذك��رات قبض قضائية تركزت  وف��ق 
ف���ي ن��اح��ت��ني ال���ع���دل وال����س����الم اللتني 
ش��ه��دت��ا امل���دة امل��اض��ي��ة ت��ده��ورًا امنيًا 

نتيجة مصادمات قبلية".
وشّدد في الوقت ذاته على أن الجهود 
اس������ف������رت ع������ن "ال�������ق�������اء ال����ق����ب����ض على 

مطلوبني نتيجة هذه العمليات".
وفيما لفت حيدر إلى أن "املتهمني تم 
اتخاذ  لغرض  القضاء  على  احالتهم 
االج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ح��ق��ه��م"، ذكر 
ذاته  الوقت  في  اسفرت  "العمليات  أن 
عن ضبط كميات كبيرة من االسلحة 

واالعتدة بدون سند قانوني".
شيوخ  م��ع  يحصل  "ت��ع��اون��ًا  أن  وزاد 
في  املطلوبني  تسليم  الج��ل  العشائر 
امل��ن��اط��ق النائية وف��ق م��ذك��رات قبض 
ق���ض���ائ���ي���ة س�������واء ع�����ن ال����ج����رائ����م ذات 
الطابع العشائري وكذلك املتجاوزين 

على االراضي وكذلك املخدرات".
وتحّدث حيدر عن تخصيص محكمة 
االستئناف لقاض يحضر اجتماعات 
ال��ل��ج��ن��ة االم��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا مل��ي��س��ان نقل 
الثقافة  ن����ش����ر  ال����ق����ض����اء  اس�����ت�����ع�����داد 

القانونية بني املواطنني، وأن املحاكم 
لتقديم  ال����س����اع����ة  م�������دار  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل 
ارجاء  القضائية في جميع  الخدمات 

املحافظة".
تحقيق  ق�����اض�����ي  ق�������ال  ج�����ان�����ب�����ه،  م������ن 
املحافظة سلمان  ف��ي  ال��س��الم  محكمة 
"ال��ن��اح��ي��ة ش��ه��دت مؤخرًا  إن  ط����ارش 
إلى  أدت  ي��وم��ي��ة  ع��ش��ائ��ري��ة  ن����زاع����ات 
وقوع العديد من الضحايا بني قتيل 
وج��ري��ح، واث���رت على ال��وض��ع االمني 

بنحو عام".
وأض�����������اف ط���������ارش ف������ي ت���ع���ل���ي���ق إلى 
عقدت  ع�����دة  "ل�����ق�����اءات  أن  "ال����ق����ض����اء"، 
الناحية،  ف�����ي  االوض������������اع  ل������ت������دارس 
وت����م االت����ف����اق ع��ل��ى اس���ت���ق���دام فوجني 
م����ن م��ح��اف��ظ��ة واس������ط ل���الش���ت���راك في 
القوات املوجودة بالتعاون مع طيران 

الجيش".
واف�������اد ط������ارش ب�����أن "امل���ح���ك���م���ة قامت 
املوقوفني  ج���م���ي���ع  اق����������وال  ب����ت����دوي����ن 
وايداعهم في التوقيف"، نافيًا "وجود 
القاضي  ع����م����ل  ع����ل����ى  ت�����أث�����ي�����رات  اي 
ف����ي م���ي���س���ان؛ ألن���ن���ا ال ن���ج���ام���ل أحد، 
ن��ت��خ��ذ االج�������راءات وف��ق��ًا للقانون  ب���ل 
للمواطنني".  االس��ت��ق��رار  ي��ض��م��ن  ب��م��ا 
وخلص طارش بالقول إن "االجراءات 
القضائية في ناحية السالم واملناطق 
ال��ق��ري��ب��ة اس��ه��م��ت ف���ي اس��ت��ق��رار امني 
املسلحة،  للمظاهر  وان��ع��دام  ملحوظ، 
وعودة الحياة الطبيعية، ودعم هيبة 
م��س��ت��م��ر ألجل  ال��ع��م��ل  ال���ق���ان���ون، وأن 
يمنع  بنحو  االس��ت��ق��رار  نسبة  زي����ادة 

حصول أي خرق مستقباًل".

قضاة وحمامون يحددون أسباب الظاهرة ويقرتحون حلواًل

الطالق يبلغ أعلى معدالته خالل العام 
الحالي: 198 حالة يوميا

وبحس��������ب احصائية رسمية حصلت 
"القضاء" على نسخة منها فإن "محاكم 
العراق كافة سّجلت خالل شهر واحد 
)5926( طالقًا، بمعدل )198( حالة في 

اليوم الواحد".
ووضعت االحصائية بغداد بجانبي 
الك��������رخ والرصافة ف��������ي املرتبة االولى 
مقارن��������ة ببقية املحافظ��������ات من خالل 
تس��������جيل محاك��������م العاصم��������ة )2719( 

حالة خالل املدة ذاتها.
ويق��������ول القاض��������ي باهر الع��������زاوي في 
حدي��������ث م��������ع "القض��������اء"، إن "املحاك��������م 
مس��������تمرة بتس��������جيل حاالت متزايدة 
للط��������الق"، متابعًا أن "ايج��������اد الحلول 
لهذه الظاه��������رة تبدأ م��������ن خالل رصد 
اسباب انهاء العالقة الزوجية والعّلة 

وراء وصولها إلى معدالت خطيرة".
ولف��������ت إلى أن "عدة عوام��������ل تقف وراء 
ح��������االت انفص��������ال االزواج ف��������ي العراق 
الس��������يما الجان��������ب االقتص��������ادي الذي 

يكاد أن يكون االبرز من بينها".
وأش��������ار العزاوي إلى أن "الشاب يتقدم 
لخطب��������ة الفت��������اة في حني أنه مس��������تمر 

باالعتم��������اد عل��������ى ذوي��������ه ف��������ي تلبي��������ة 
حاجاته املعيشية".

وف��������ي مقابل ذلك يوّض��������ح أن "الزوجة 
تحت��������اج منه إل��������ى انفاق عل��������ى جميع 
ش��������رعيًا  واجب��������ًا  بوصف��������ه  االوج��������ه 

وقانونيًا يقع على عاتق الرجل".
ونتيجة لعدم استطاعة الرجل االنفاق 
على زوجته تتحول العائلة، بحس��������ب 
الع��������زاوي، إل��������ى "جحيم مع اس��������تمرار 
الخالف��������ات ما يؤدي إلى انهاء العالقة 

بينهما".
كما تحّدث عن عوامل ثانية من بينها 
"الجانب الفك��������ري والثقافي واختالف 
الزوج��������ني  ب��������ني  العلم��������ي  املس��������توى 
كونه اس��������هم ايضًا في اتس��������اع فجوة 

الخالفات".
وفيما دعا العزاوي إلى "وجود تقارب 
فكري بني الرجل واملرأة قبل الوصول 
إلى مرحلة الزواج لكي يتفهم كالهما 
االخر"، شّدد ايضًا على أن "تدخل ذوي 
الزوجني له اثره السلبي على استقرار 

الحياة بينهما".
من جانب��������ه، عّد القاضي ناصر عمران 

املوسوي الرابطة الزوجية هي اللبنة 
االس��������اس في بناء املجتم��������ع، وقال في 
حديث م��������ع "القضاء"، أن "ه��������ذه اللبنة 
كلم��������ا كان��������ت قوي��������ة ومتماس��������كة كان 

املجتمع كذلك والعكس صحيح".
وعن اس��������باب زي��������ادة ظاه��������رة الطالق 
غي��������اب  "اوله��������ا  أن  املوس��������وي  أج��������اب 
التوافق واالختيار املبني على اساس 

االرادة الخاصه للزوجني".
وتابع أن "الزواج في الكثير منه يأتي 
بن��������اء عل��������ى رغب��������ة االخري��������ن كاولياء 
االمور والذي اليحقق االنس��������جام بني 

الزوجني".
وزاد أن "الس��������بب االخ��������ر ه��������و ظاهرة 
الزواج املبكر الذي ال يقترن بمنظومة 
ثقافي��������ة ومادي��������ة مهم��������ة ف��������ي تكوين 
اس��������رة اجتماعي��������ة جدي��������دة"، كم��������ا أنه 
لم يخ��������ف دور "االس��������تخدام الس��������لبي 
لوس��������ائل االتصال الحديثة )املوبايل 
واالنترن��������ت( التي تحتاج ال��������ى ثقافة 
خاص��������ة تس��������بق الس��������لوك والع��������ادات 

االجتماعية".
واستطرد املوس��������وي أن "العوز املادي 

واحد من االسباب الذي يشكل انتاجية 
ان  للمش��������كالت وبخاص��������ة  مس��������تمرة 
العراقي  التش��������كيل الطبقي للمجتمع 
بدأ يأخذ خط��������ا واضحًا بني الطبقات 

املتشكله على االساس املادي".
وتطرق إلى س��������بب مهم نتلمسه وهو 
"العامل النفس��������ي الناجم عن الصراع 
الخفي بني ام الزوج والزوجة مع غياب 
الدارك ذل��������ك بالنس��������بة لل��������زوج ولالم 
والزوجة".ويجد املوسوي املعالجة من 
خالل "ضرورة تحقيق حرية االختيار 
او العمل على تحقيقها عبر تش��������كيل 
)اعض��������اء  م��������ن  اجتماعي��������ة  منظوم��������ة 
االسرة والبحث االجتماعي ومنظمات 
املجتمع املدني املهتمه بش��������ؤون املراة 
والطفولة( تقف على اس��������باب املشكلة 

وايجاد الحلول املناسبة لها".
 اما بش��������أن الدور القضائ��������ي، فيقترح 
املوسوي "تش��������كيل لجنة من )االدعاء 
الع��������ام والبح��������ث االجتماع��������ي وممثل 
او  قبل��������ي  او  )عش��������ائري  اجتماع��������ي 
مختار املحل��������ة ( وممثل عن منظمات 

املجتمع املدني".

وش��������ّدد على "ض��������رورة تمت��������ع اللجنة 
بصالحيات واسعة واعتماد تقاريرها 
كاساس في اصدار القرارات واالحكام، 
تفعي��������ل امل��������ادة القانوني��������ة الخاص��������ة 

بالتعويض عن الطالق التعسفي".
ودعا املوس��������وي إلى "وض��������ع ضوابط 
لحاالت الطالق ال��������ذي يقوم بتنظيمه 
رج��������ل الدي��������ن والعم��������ل عل��������ى تنظي��������م 
تسجيل الطالق ايجاد تشريع عقابي 
يعال��������ج ذل��������ك او رس��������م م��������ادي كبي��������ر 

كضاغط للحد من ايقاع الطالق".
ب��������دوره، يضع املحامي ياس��������ر محمد 
الهاش��������مي في تعليق إل��������ى "القضاء"، 
الزواج املبكر في مقدمة اسباب ازدياد 

حاالت الطالق.
م��������ن  "العدي��������د  أن  الهاش��������مي  وي��������رى 
العائ��������الت العراقي��������ة تمي��������ل إل��������ى هذا 
الن��������وع من ال��������زواج بحج��������ة أنه يحقق 
الستر للجنسني ويضمن عدم اللجوء 

إلى سلوك مخالف للشرع والقانون".
لكن��������ه ه��������ذه الرؤية تصطدم، بحس��������ب 
الهاش��������مي، م��������ع الواقع امل��������ادي للزوج 
والظروف االجتماعية واعباء الحياة 
الزوجية الت��������ي تفترض امتالك طرفي 
العالق��������ة الخبرة الكامل��������ة للتعامل مع 

متطلبات املعيشة.
واس��������تطرد أن "القضاء العراقي وضع 
حل��������واًل ملواجهة انفص��������ال االزواج من 
خالل دراسات واالعتماد على البحث 
االجتماعي قب��������ل الخوض في الطالق 

لكن املعدالت ما زالت كبيرة".
وال يختل��������ف املحام��������ي محم��������د غان��������م 
الربيعي مع الهاشمي في تأكيده على 
يعاني  الت��������ي  االقتصادية  املش��������كالت 
منها االزواج ادت إلى ارتفاع معدالت 

الطالق.
وقال الربيعي في حديث مع "القضاء" 
والطبقي��������ة  املجتمعي��������ة  "الف��������وارق  أن 
ب��������ني طرف��������ي العالق��������ة ادت ايض��������ًا إلى 
ظه��������ور خالفات بعد ال��������زواج وأنتهت 

بالطالق".
ويع��������رب الربيع��������ي ع��������ن تطلعاته بأن 
"تأخ��������د جمي��������ع الجه��������ات ذات العالقة 
دوره��������ا ف��������ي رف��������ع املس��������توى الثقافي 
لالفراد لكي يتم بناء مجتمع متماسك 
تكون نواته االسرة وديمومة العالقة 

الزوجية".

بغداد/ إياس الساموك

وصل الطالق في العراق 
إلى اعلى معدالته العام 

الحالي، حيث أظهرت 
احصاءات رسمية تسجيل 
نحو ستة االف حالة خالل 

شهر واحد.
يأتي ذلك في وقت أكد 
قضاة ومحامون بأن 

اسباب عديدة تقف وراء 
تفاقم الظاهرة من بينها 

العوامل االقتصادية 
واالجتماعية فضاًل عن 

الزواج املبكر وتدخل ذوي 
العالقة.

■ القضاء يحاول ثني االزواج عن الطالق من خالل البحث االجتماعي/ عدسة القضاء

اتخاذ االجراءات القانونية بحق متهمني بنزاعات قبلية

■ القاضي محمد حيدر

بغداد/ سحر حسين 

لقي توجيه مجلس القضاء 
األعل��������ى بإج��������راء التبليغات 
البري��������د  عب��������ر  القضائي��������ة 
االلكترون��������ي إش��������ادة كبيرة 

من القضاة.
ويق��������ول رئي��������س اس��������تئناف 
الرصاف��������ة القاضي جاس��������م 
محم��������د عب��������ود ف��������ي حديث 
إن  "القضاء"،  إلى صحيف��������ة 
"لجوء املحاكم العراقية إلى 
االلكتروني  البري��������د  إتب��������اع 
بإج��������راء التباليغ القضائية 
وال��������ذي ج��������اء إث��������ر توجي��������ه 
مجلس القضاء األعلى يوفر 
كثيرا م��������ن الجه��������د والوقت 
ويساهم في اإلسراع بحسم 

الدعاوى".
وعن العلة ف��������ي اللجوء إلى 
إج��������راء التبالي��������غ بواس��������طة 
االلكترون��������ي، وجد  البري��������د 
اإلج��������راء  "ه��������ذا  أن  عب��������ود 
يأت��������ي ف��������ي إط��������ار مواكب��������ة 
التطور الحاصل باالعتماد 
االتص��������االت  مج��������ال  عل��������ى 
الفت��������ا  والتكنولوجي��������ا"، 
"ه��������ذا التوجي��������ه ال  ال��������ى أن 
املخاطبات  عل��������ى  يقتص��������ر 
الب��������الد  محافظ��������ات  ب��������ني 
إنم��������ا يتعداه إل��������ى التباليغ 
خارج  املقيمني  لألشخاص 

العراق".

وينتقد عبود "دور مفوضي 
مراكز الشرطة في هذا العمل 
الفتقاره��������م إل��������ى املعلوم��������ة 
الكافية ح��������ول كيفية إجراء 

التباليغ".
ودعا عبود ف��������ي هذا االطار 
تدري��������ب  "ض��������رورة  إل��������ى 
املفوضني من مراكز الشرطة 
م��������ن خ��������الل إدخاله��������م ف��������ي 
دورات تدريبية بالتنس��������يق 
القضائي��������ة  الس��������لطة  م��������ع 

االتحادية".
وعل��������ى الرغم من ذل��������ك، فأن 
رئيس اس��������تئناف الرصافة 
ي��������رى "م��������ا يدع��������و للقلق  ال 
بش��������أن وج��������ود األخطاء في 

تبالي��������غ مفوضي الش��������رطة 
الش��������خص  ألن��������ه بحض��������ور 
في ي��������وم املرافعة ي��������زال هذا 
العي��������ب وتباش��������ر املحكم��������ة 
اته��������ا، أم��������ا إذا ثب��������ت  بإجراء
حض��������ور  وع��������دم  الخط��������أ 
تبليغ��������ه  امل��������راد  الش��������خص 
ويع��������اد  املرافع��������ة  تؤج��������ل 

التبليغ مرًة أخرى".
التبليغ��������ات  آلي��������ة  وبش��������أن 
خ��������ارج الب��������الد والف��������رق عن 
اإلجراءات في الداخل يلفت 
عبود إلى أن "التباليغ داخل 
البالد تختلف عن خارجه".

وأشار القاضي عبود إلى أن 
"امل��������دة الزمنية التي حددها 

القانون للتبليغ داخل البلد 
ال تقل عن 3 أيام بني تاريخ 
التبلي��������غ وإج��������راء املرافع��������ة 
إم��������ا إذا كان التبلي��������غ خارج 
العراق ف��������ان املدة ال تقل عن 

15 يومًا وال تزيد عن 25".
وأك��������د أن "إجراءات التباليغ 
القضائي��������ة خ��������ارج الع��������راق 
تك��������ون ع��������ن طري��������ق كت��������اب 
إلى  االس��������تئناف  من  يوجه 
وم��������ن  الخارجي��������ة  وزارة 
ث��������م تت��������م مفاتح��������ة الجهات 
املختص��������ة ف��������ي البل��������د الذي 
يقيم فيه الشخص املطلوب 
تبليغه وبعد إجراء التبليغ 
يتم إعادته باآللية نفسها"، 

الفتا إلى أن "التنس��������يق بني 
الخارجية  القض��������اء ووزارة 
جي��������د في ه��������ذا املج��������ال ولم 

تصادفه أي مشكلة".
وف��������ي ه��������ذا الش��������أن يتحدث 
قاض��������ي تحقي��������ق املحكم��������ة 
املتخصصة بدعاوى النزاهة 
في بغداد محمد سلمان عن 
العراق  خ��������ارج  التبليغ��������ات 
)الدولي��������ة(، قائ��������اًل ان "ه��������ذه 
التبليغات ال تتم بس��������هولة 
ألن دور القض��������اء العراق��������ي 
ينحص��������ر فقط عل��������ى حدود 
اإلقليم"، ولف��������ت إلى أن "تلك 
التبليغات خاضعة بش��������كل 
دقي��������ق للعالق��������ات الدولي��������ة 
وتحتاج الى تنس��������يق دولي 
واتفاق��������ات ثنائي��������ة وجهود 

دبلوماسية".
وأكد س��������لمان ف��������ي تصريح 
إلى "القضاء"، وجود بعض 
االتفاقي��������ات التي انضم لها 
الت��������ي من ش��������أنها  الع��������راق 
تسهيل إجراءات التبليغات 
ب��������ني البلدان منه��������ا اتفاقية 
عق��������دت بني  التي  الري��������اض 

الدول العربية.
أن "هذه  وأوض��������ح س��������لمان 
صالحية  أعط��������ت  االتفاقية 
لل��������دول املنضمة لها بإجراء 
خ��������الل  م��������ن  التبليغ��������ات 
مخاطبة تلك الدول مباشرة 
دون اللجوء إلى السفارات".

تتطلب جهودا دبلوماسية لتفعيلها على املستوى الدويل

المحاكم العراقية تعتمد "التبليغات االلكترونية" 
اختزاال للوقت والجهد

■ تحول قضائي واضح الى اإلجراءات االلكترونية/ عدسة حيدر الدليمي



المشرع يتيح للمسلم الرجل الزواج من كتابية ويمنع المرأة

ق����ض����اة خبراء  ت����ح����دث  وف���ي���م���ا 
بالشؤون الشرعية عن فرضيات 
عدة القتران أشخاص مختلفي 
أوضحوا  ب���ب���ع���ض،  ال����دي����ان����ات 
املسلم ممن ال تدين  حكم زواج 

بديانة سماوية.
الربيعي  ق��اس��م  ال��ق��اض��ي  وق����ال 
ف����ي ح����دي����ث إل�����ى "ال����ق����ض����اء" إن 
"الزواج يتم وفق قانون األحوال 
ال��������ذي ن�����ص على  ال���ش���خ���ص���ي���ة 
العراقيني  على  أحكامه  سريان 
استثني  م���������ن  إال  ج�����م�����ي�����ع�����ا 
ب����ق����ان����ون"، وف���ي���م���ا ل���ف���ت إل�����ى أن 
البالد  ف�����ي  امل���س���ل���م���ني  "ج���م���ي���ع 
أن  خاضعون ألحكامه"، أوضح 
"امل����ادة السابعة ع��ش��رة م��ن هذا 
القانون أجازت للمسلم االقتران 

بكتابية".
ويفسر قاضي محكمة األحوال 
مصطلح  الحلة  ف��ي  الشخصية 
الشرعي  ب���امل���ع���ن���ى  "ال���ك���ت���اب���ي���ة 

ب��أن��ه��ا امل�����رأة ال��ت��ي ت��دي��ن بدين 
سماوي".

وب��ش��أن ال��ع��ل��ة م��ن إت��اح��ة زواج 
امل����س����ل����م ب���ك���ت���اب���ي���ة ي���ع���ت���ق���د أن 
"امل��ش��رع أج��از ه��ذه الزيجة ألنه 
يرى أن جميع األديان السماوية 
ل��ه��ا أص�����ول واح������دة وت��ن��ب��ع من 
املسلم  أن  ك���م���ا  واح���������د،  م���ن���ب���ع 
يحترم دينها وقد تتأثر الزوجة 
ب��ال��دي��ن اإلس����الم����ي". وف���ي وقت 
أتاح قانون األحوال الشخصية 
ال�����زواج، لكنه ح���ّرم تزويج  ه���ذا 
امل������رأة امل��س��ل��م��ة م���ن ك��ت��اب��ي في 

املادة نفسها.

وت����ن����ص امل��������ادة ال���س���اب���ع���ة عشر 
الشخصية  األح�����وال  ق���ان���ون  م���ن 
ال��ع��راق��ي ال��ن��اف��ذ: "ي��ص��ح للمسلم 
يصح  وال  ك���ت���اب���ي���ة،  ي����ت����زوج  أن 
املسلم".   غ��ي��ر  م��ن  امل��س��ل��م��ة  زواج 
وعن هذا يقول القاضي الربيعي 
م��ن غير  املسلمة  زواج  "ال يجوز 
األحوال،  ق��ان��ون  بحسب  امل��س��ل��م 
ف��أن امل��ش��رع ي��رى أن ه��ذا الزواج 
إل�����ى ام���ت���ه���ان عقيدة  ي������ؤدي  ق����د 
امل��س��ل��م��ة وه�����ذا امل����وض����وع أشار 

إليه القانون بشكل قاطع".
ومن األسباب األخرى التي دفعت 
املسلمة  زواج  ل��ت��ح��ري��م  امل���ش���رع 

م���ن ك��ت��اب��ي ي��ع��ت��ق��د ال��رب��ي��ع��ي إن 
ال�����زواج  ه����ذا  أن  رأى  "ال���ت���ش���ري���ع 
الزوجية  الحياة  صفو  يعكر  قد 
ويقطع ديمومتها كما يؤدي إلى 
ب��ني املسلمة  ال��ت��راح��م  قطع صلة 

وأقاربها".
"املشرع  ب������أن  ال���رب���ي���ع���ي  وأف���������اد 
اس��ت��رش��د ف��ي أح��ك��ام��ه م��ن الدين 
اإلس��الم��ي واستوحى غاية هذه 
األحكام منه حتى أنه منع زواج 
أو من  الكتابية  غ��ي��ر  م��ن  امل��س��ل��م 
ال ت����دي����ن ب����دي����ن س����م����اوي وه����ذا 
النصوص  ص����راح����ة  أك����دت����ه  م����ا 
النبوية  واألح�����ادي�����ث  ال���ق���رآن���ي���ة 

وإج���م���اع ال��ف��ق��ه��اء". وف����ي الشأن 
ن���ف���س���ه، ي���ذه���ب ال���ق���اض���ي حسن 
يرى  "التشريع  أن  إل��ى  الحميري 
العلة في منع تزويج املسلمة من 
ك��ت��اب��ي أن ال��رج��ل ف��ي ال��ع��ادة ذو 
شوكة على زوجته، فقد يجبرها 
على الخروج من ملتها ويحرفها 
عن جادة اإلسالم، كما أن األبناء 
س��ي��ت��ب��ع��ون دي���ان���ة أب��ي��ه��م". لكنه 
"الكتابية  أن  إل����ى  أي���ض���ًا  ي��ش��ي��ر 
ي��ح��ق ل��ه��ا أن ت���ت���زوج م���ن مسلم 
في الشرع والقانون وتبقى على 
تستحق  م��ا  وتستحق  دي��ان��ت��ه��ا 
املسلمات من مهر وهبات"، الفتا 
كّرم  اإلس����الم����ي  "ال����دي����ن  أن  إل�����ى 
املرأة باملهر على عكس الديانات 
األخ����������رى". وق������ال ال���ح���م���ي���ري في 
"حقوق  إن  "ال��ق��ض��اء"  م��ع  مقابلة 
الكتابية على املسلم هي نفسها 
ح��ق��وق امل��س��ل��م��ة، ح��ت��ى بالنسبة 
التفريق  ح�����ال  ف����ي  ل������إج������راءات 
ق���واع���د الطالق  ع��ل��ي��ه��ا  وت��ط��ب��ق 

والعدة". 
وي����وغ����ل ال����ق����اض����ي ال���خ���ب���ي���ر في 
في  الشخصية  األح�����وال  ش���ؤون 
لهذا  أخ��������رى  ف����رض����ي����ات  ع������رض 
الزواج منها "لو أن كتابيني أسلما 
الزوجة  ف��ت��س��ت��ح��ق  ال������زواج  ب��ع��د 
م���ه���ر امل���ث���ل ول���ه���ا وع��ل��ي��ه��ا كافة 

حقوق وواجبات املسلمات".
وي���ط���رح ف��رض��ي��ة أخ�����رى "ل����و أن 
ك���ت���اب���ي���ة أس���ل���م���ت ب���ع���د ال��������زواج 
وزوجها بقي على دينه، فيكون 
ال��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى أن تستح 
املسلمة"،  ح���ق���وق  ل��ه��ا  ألن  م���ه���رًا 
"لو  بأنه  أخ��رى  ف��ي حالة  ويفيد 
الزوجة  وب���ق���ي���ت  ال��������زوج  أس����ل����م 
ع��ل��ى دي��ن��ه��ا فليس ه��ن��اك سبب 

للتفريق وال إكراه في الدين".

"األحوال الشخصية" تفّسر سبب حترمي اقرتان املسلمة بكتابي

المخدرات تلك اآلفة الفتاكة 

قضية
للمناقشة

البطالة والفساد والجريمة واملخدرات واالنتحار والعنف، كل ذلك ينخر 
شيئا فشيئا في النظم االجتماعية، وهي كلها تضغط بصورة اكبر على 
الدول النامية بشكل خاص حيث يتزايد عدد املتشردين والبائسني، االمر 
ال��������ذي خلق ضربا معقدا من االنهيارات غير املادية الفكرية واالجتماعية 
والفسيولوجية التي تبقى اكثر اثارة للخوف لكي يدق العلماء والكتاب 

جرس االنذار.
ان الواجه��������ة الزاهي��������ة للمجتم��������ع االس��������تهالكي أخذت بالتص��������دع، وبات 
واضح��������ا ل��������كل ذي بصيرة بان مجتمع الس��������وق ال يمك��������ن األخذ به بدون 
مساعدة املخدرات، فالسعادة التي بشر بها هذا املجتمع ال يمكن بلوغها 
اال بفعل الجنان االصطناعية التي يخلقها عالم املخدرات التي أصبحت 
العامل املس��������اعد ال��������ذي الغنى عن��������ه ملس��������ايرة العيش في ه��������ذا املجتمع. 
ويس��������اعد النظام الرأس��������مالي على انتش��������ار هذه الظاهرة، إذ تبقى الدول 
النامي��������ة هي الت��������ي تجهز الدول الرأس��������مالية باملخ��������درات والنفط والغاز 
والقط��������ن والقهوة والكاكاو والفول الس��������وداني. يضاف ال��������ى ذلك الكوكا 
واملريوان��������ا التي تصدره��������ا دول اميركا الالتينية الى انح��������اء دول العالم 
الرأس��������مالي. وينتج الهيرويني والكوكائني ف��������ي املثلث الذهبي )الصني(، 
وفي الهالل الذهبي )باكس��������تان وأفغانس��������تان وإيران(، ام��������ا املغرب فهو 

متخصص بإنتاج الحشيشة للمستهلك األوربي.
إن ه��������ذا ادى الى ان يتجه غالبية مزارعي العالم الثالث تقريبا الى زراعة 
هذه املحاصيل فقط، فالطلب عليها كبير والسوق تزداد اتساعا واالرباح 

في ارتفاع قياسا ملواد اخرى كالحنطة او الرز او القهوة او الكاكاو.
ويق��������در املختصون رأس مال هذه التج��������ارة والجريمة التي تنتج عنها ب�� 
)اكثر من الف مليار دوالر(، وهي تشكل بالفعل %30 من اقتصاد بوليفيا، 
وهك��������ذا يبدو العالم الثالث الذي يعاني من تأخر كبير في مجال التطور 
قد وج��������د في انتاج الخش��������خاش والك��������وكا واملريوانا بديال ع��������ن الزراعة 
االقتصادية، إذ أن فدانا من الخش��������خاش او الكوكا يدر عائدا يتراوح بني 
10 ال��������ى 20 ضعف ما ي��������دره اي محصول اقتصادي آخر. والطامة الكبرى 
ان أع��������دادًا متزايدة م��������ن مزارعي املخدرات، اخذوا يدرك��������ون بأن العائدات 
االكبر اخذت تأتي من شبكات التوزيع. فظهرت الى الوجود مراكز تجارة 

جديدة للمخدرات ترى النور في آسيا، الشرق األوسط، وفي إفريقيا. 
إن تج��������ارة املخدرات ترتبط بش��������كل مطرد بالفس��������اد الذي طال كل ش��������يء 
واخذ يتفشى اليوم بسرعة الضوء، حتى اصبح كاملد االسود الذي يلطخ 

كل من يلمسه.
إزاء هذا الوضع الذي يبدو ان ال مخرج له لم تعد الزراعة تؤدي وظيفتها 
ف��������ي الدول النامية بس��������بب هذا االتجاه نحو اهم��������ال الزراعة االقتصادية 
واالقب��������ال املتزايد نحو زراعة املخدرات التي تجد رواجا واقباال كبيرا في 
مختل��������ف انحاء العال��������م، لذلك لم تعد الزراعة التقليدية تش��������بع الحاجات 
االساسية للسكان في دول العالم الثالث والرقم الذي يترجم هذه الحالة 
رهي��������ب اذ يموت كل عام في العالم الثالث اكثر من )37( مليون ش��������خص 
منهم )15( مليون طفل وهذا باالس��������تناد الى تقارير اليونيسيف، فهؤالء 

يموتون جوعا سواء كان الجوع سببا مباشرا او غير مباشر. 
وما امواج الش��������باب اليائسني املتدفقني املحتشدين الذين يتجهون نحو 
اب��������واب الغرب مغامرين بحياتهم على ام��������ل جمع بعض فضالت الجنان 
املفترضة في مجتمعات العالم الرأس��������مالي اال نتيجة لكل ذلك، ولقانون 

الكسب الجل الكسب، واالنتاج الجل االنتاج، والتنافس الضاري. 

ويع��������ّرف إي��������اد محس��������ن ضم��������د قاض��������ي 
تحقيق غسل االموال هذه الجريمة بأنها 
"إضف��������اء الصف��������ة الش��������رعية عل��������ى اموال 
مصدرها غير مش��������روع، بشكل يجعلها 
تبدو في صورة مش��������روعة باس��������تخدام 

اساليب عدة".
وتاب��������ع ضمد ف��������ي حديث م��������ع "القضاء"، 
أن "من هذه االس��������اليب القي��������ام بعمليات 
اس��������تيراد وهمية وتحويل ال��������دوالر الى 
الخارج واالستعانة بأشخاص آخرين".

وزاد أن "ذل��������ك يك��������ون م��������ن خ��������الل فت��������ح 
حس��������ابات صغيرة بأس��������مائهم وتوزيع 
ه��������ذه املبالغ عل��������ى حس��������اباتهم من اجل 
تجزئ��������ة املبالغ وجعلها تب��������دو صغيرة 
وم��������ن ث��������م تجميعه��������ا ف��������ي حس��������اب آخر 
واجراء مختلف التعام��������الت من خاللها 
او تحويله��������ا الى خارج الب��������الد، دون ان 
يكون له��������ذه التحويالت أغراض تجارية 
مشروعة". وافاد ضمد بان "البنك املركزي 
يبيع الدوالر لتحقيق غرضني أساسيني، 
االول لشركات الصرافة بحصة أسبوعية 
على ان تقوم هذه الش��������ركات ببيعها الى 
من يروم السفر للعالج او السياحة بأقل 
من س��������عر السوق"، مس��������تدركًا أن "بعض 
الشركات تبيع الدوالر بالسوق السوداء 
وتق��������دم نس��������خًا لتذاكر س��������فر وجوازات 

مزيفة".
واضاف أن "الغرض الثاني هو ألغراض 
اس��������تيراد القطاع الخاص من خالل مزاد 
العملة"، مبينًا أن "الصورة االكثر تكرارًا  
لغس��������ل االموال ف��������ي الع��������راق تحدث من 
خالل مزاد بيع العملة في البنك املركزي 
وذل��������ك بقيام مرتكب��������ي جرائم االختالس 
والرش��������وة وتقاض��������ي العم��������والت بايداع 
امواله��������م في حس��������ابات ل��������دى املصارف 

االهلية".
ولفت إلى أن "اتفاقًا يحصل مع أشخاص 
يمثلون واجهات لهم وتسجيل شركات 
تجارة عامة بأسمائهم ومن ثم يقدمون 

طلب��������ات للدخ��������ول للم��������زاد بي��������ع الدوالر 
القط��������اع  احتياج��������ات  تغطي��������ة  بحج��������ة 
الخ��������اص االس��������تيرادية وتحويل ماليني 
ال��������دوالرات ال��������ى حس��������ابات مالي��������ة ف��������ي 
الخ��������ارج دون ادخ��������ال بضاع��������ة مقابلها 
وعندها تكون تعامالتهم مش��������بوهة بال 

اغراض تجارية او قانونية".
وأفاد بأن "اآلليات الت��������ي وضعها البنك 
املرك��������زي لبي��������ع ال��������دوالر من خ��������الل مزاد 
العملة تكون بفتح التاجر لحس��������اب في 
املص��������رف االهل��������ي لكي يحص��������ل على ما 
يحتاج��������ه من البنك املرك��������زي بعد تقديم 
طلب لش��������راء العملة معززا بقوائم شراء 
بضاعة وبراءة ذمة من الضريبة واجازة 

استيراد من املعارض العراقية".
وأوضح ضمد أن "عملية ش��������راء الدوالر 

تكون بني املصرف األهلي والبنك املركزي 
 

ّ
لغرض تغطية م��������ا يطلبه الزبون". وبني
ضمد أن "التزامات قانونية فرضها البنك 
املركزي على املص��������ارف االهلية بموجب 
القان��������ون وفق مبدأ اع��������رف زبونك حيث 
يقع عل��������ى عاتق تلك املص��������ارف التحقق 
مم��������ن يتعامل معه وض��������رورة معرفة هل 
ان الزبون أي التاجر يستطيع أن يجري 
مثل عملية االستيراد هذه ويمتلك املال 
ام ان��������ه واجه��������ة لتغطية مص��������ادر اموال 

يملكها مجرمون".
ويضيف ضمد ان "الوقائع تشير إلى أن 
التاجر يقدم مس��������تندات ووثائق مزّورة 
وقوائ��������م وتصاري��������ح وهمية ع��������ن طريق 
املص��������ارف االهلي��������ة لتحقق طلب ش��������راء 

العملة ويحولها إلى الخارج".
وتاب��������ع أن "الواقع��������ة يت��������م كش��������فها بعد 
م��������رور املدة املحددة بثالثة اش��������هر وهي 
املدة الت��������ي تفرض عل��������ى العميل بعدها 
تقدي��������م تصاريح تفيد ب��������أن البضاعة قد 
دخلت إل��������ى العراق، وهن��������اك يقوم البنك 
املركزي بمفاتحة دائرة الكمارك وحينها 
يت��������م كش��������ف التزوي��������ر وتج��������ري املحكمة 

تحقيقاتها".
ويع��������ود ضمد إل��������ى مبدأ اع��������رف زبونك، 
بالقول "على املص��������رف التحقق من قدرة 

عميله على تس��������ديد ما بذمته، وفي حال 
تب��������ني له ع��������دم املقدرة عليه إب��������الغ البنك 
املركزي خالل 15 يوميًا بان هناك تعامال 
مشبوهًا". وفيما نفى "تسجيل أي حالة 
من ه��������ذا النوع ض��������د أي زب��������ون"، رأى أن 
"املصارف األهلية أصبحت مّمرًا س��������هاًل 
لعمليات غس��������ل االموال". وزاد "بموجب 
الوقائ��������ع املعروضة فأن البن��������ك املركزي 
لطامل��������ا يلق��������ي بالالئم��������ة الكامل��������ة عل��������ى 
املص��������ارف االهلي��������ة وهذا غي��������ر صحيح؛ 
الن االخيرة ليس��������ت جه��������ة حكومية وأن 

العقوبات التي تطولها إدارية فقط".
وشّدد على أن "عمليات الرقابة وتدقيق 
ش��������راء العملة تكون الحقة وبعد ضياع 
املبالغ املس��������حوبة"، داعيًا إلى أن "تجرى 

التدقيقات قبل عملية الصرف".
وطال��������ب ضم��������د ب�"وضع آلي��������ات لتدقيق 
صح��������ة الفواتي��������ر والتأك��������د من حس��������اب 
الزبون وحقيقة املبالغ املطلوبة هل أنها 
لتغطية اس��������تيرادات القط��������اع الخاص أم 

ألسباب أخرى".
وأورد أن "الجريم��������ة يتحمله��������ا التاج��������ر 
وكل األش��������خاص الذين أسهموا بتغذية 
حسابه واملصرف الذي لم ينفذ التزاماته 

حسب قانون غسل االموال".
ووفقا لقاضي غسل االموال فأن "عقوبة 

املس��������ؤولني عن املصرف املتس��������بب بهذا 
النوع م��������ن الجرائم  تك��������ون جنحة وهي 
عقوب��������ة التاجر ذاته��������ا إال أنها قد تصل 
بحقه إلى السجن املؤبد اذا ثبت أن املبالغ 

خصصت لدعم العمليات االرهابية".
واس��������تطرد أن "البن��������ك املرك��������زي غالبا ما 
يف��������رض غرام��������ات مالية عل��������ى املصارف 
الت��������ي ال يلتزم زبائنه��������ا بتعليمات مزاد 
بيع العملة"، مبينًا أن "املخالف عليه دفع 
فرق السعر بني قيمة الدوالر في االسواق 

وما اشتراه من البنك املركزي".
واكمل بالقول إن "للمحكمة اكثر من باب 
في اس��������تقبال البالغات عن هذه الجرائم 
من بينها مكتب االبالغ عن غسل االموال، 
إضافة إلى مديرية مراقبة على الصيرفة 
واالئتمان في البنك املركزي من خالل ما 
تجريه لجانها التدقيقية والتفتيش��������ية، 
كم��������ا أن املحكمة تتلق��������ى احيانًا بالغات 

من مخبرين عاديني".
وأكمل بالقول إن "محكمة تحقيق غس��������ل 
االموال انجزت عشرات القضايا واحالت 
مرتكبي جرائم غسل االموال الى محاكم 

الجنح والجنايات". 
من جانبه يق��������ول قاضي جن��������ح النزاهة 
وغس��������ل االموال راضي الفرطوس��������ي في 
تصري��������ح إل��������ى "القض��������اء"، أن "محاكمنا 
تتعام��������ل بجدية كبيرة مع هذا النوع من 

القضايا وحسم العديد منها".
وتاب��������ع الفرطوس��������ي أن "تأخي��������ر حس��������م 
بعض الدعوى يكون ألس��������باب ال تتعلق 
بالقضاء من بينها عدم انجاز التحقيق 

االداري من الجهات ذات العالقة".
وانتق��������د "ع��������دم تحديد الجه��������ات املعنية 
للمبال��������غ املش��������تراة م��������ن قب��������ل املصارف 
االهلي��������ة عند اج��������راء التحقي��������ق االداري 
وكذل��������ك مق��������دار الضّرر املتحق��������ق نتيجة 

عمليات غسل االموال".
كما ش��������كا الفرطوس��������ي عدم "تدقيق تلك 
الجهات التصاريح والفواتير املقدمة من 
قب��������ل املصارف والزبائن قبل اش��������تراكهم 

في مزاد العملة االجنبية".
وم��������ن القضايا الغريب��������ة املعروضة أمام 
القضاء، افاد الفرطوس��������ي بأن "ش��������ابًا لم 
يتجاوز 25 عامًا قامت بتغذية حس��������ابه 
بمبلغ 10 مالي��������ني دوالر ورغم أنه يعمل 
س��������ائق اجرة وبع��������د التحق��������ق معه تبني 
أنه واجهة اس��������تخدمته اح��������دى الجهات 
لغرض غس��������ل ه��������ذه املبال��������غ وتحويلها 

خارج العراق".

شركات حتويل مايل وجتار وهميون خلف عمليات غسل األموال

ضعف الرقابة المصرفية سهل تهريب ماليين 
الدوالرات إلى خارج العراق

بغداد/ سيف محمد 

يتخذ غسل األموال في العراق صورا خاصة ومختلفة عّما 
موجود في بقية البلدان بالتالزم مع ضعف اإلجراءات الرقابية 

املصرفية على الصعيدين الرسمي واألهلي في الكشف عن 
املتورطني بهذه الجرائم قبل وقوعها.

فتحي الجواري ■ مطالبات قضائية بفرض إجراءات رقابية سابقة لتحويل االموال
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بغداد/ دعاء آزاد

أفادت محكمة للتحقيق بتسجيلها أكثر 
من 40 مش��������اجرة يوميًا في الكرادة وسط 
العاصمة، مش��������ّددة عل��������ى أن اغلبها يقع 
بني شريحة الشباب، وأرجعت ازديادها 
إل��������ى الطبيعة التجاري��������ة للمنطقة وكثرة 

مقاهيها ونواديها الليلية.
وق��������ال قاضي تحقي��������ق محكم��������ة الكرادة 
فاضل ش��������اكر رس��������ن ف��������ي تصري��������ح إلى 
مس��������تمرة  "املش��������اجرات  إن  "القض��������اء"، 
باالزدياد في الكرادة وألس��������باب مختلفة 

واغلبها يحصل بني الشباب".
وتابع أن "املنطقة تسجل يوميًا بنحو 40 
دعوى"، لكنه ذكر أن "هناك دعاوى اخرى 
تحرك لك��������ن يتبني لنا بعد التحقيق أنها 

كيدية وغير حقيقية".
وبرغم تأكي��������ده أن "ه��������ذه الجرائم تعتبر 
موجودة في جميع انح��������اء العراق"، افاد 
بان "انتش��������ارها بنحو خاص في الكرادة 
يأتي نتيجة موقعه��������ا الجغرافي كونها 
مركزًا تجاريًا وتوج��������د فيها نواد ومقاه 

شبابية ومراكز االطباء".
وعن اسبابها أجاب رسن أنها عديدة "من 
بينها حاالت عراك على بسبب السكن أو 
العصبية التي ترافع الروتني اإلداري في 
الدوائر الرس��������مية أو نتيج��������ة الزحامات 
املروري��������ة وما تخلفه من اش��������تباكات بني 

أصحاب العجالت بسبب الطريق".
كما اشار قاضي التحقيق إلى أن "الكرادة 
تس��������جل حاالت ايض��������ًا نتيجة ع��������دم دفع 
اجور املش��������روبات الكحولية في النوادي 
الليلي��������ة أو املنافس��������ة عل��������ى فتي��������ات هذه 

النوادي".
وأوضح أن "قان��������ون العقوبات افرد مواد 
خاصة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم 

التي ال تترك اثرًا في جسد الضحية".
وأس��������تطرد أن "االذى ال��������ذي تنت��������ج عن��������ه 
الواقعة يحدد التكييف القانوني للواقعة، 
فهناك اعتداء بس��������يط وهي مجرد جنحة 
عقوبته��������ا الحب��������س، واخر يخل��������ف عاهة 
مس��������تديمة وعقوباتها السجن 15 عامًا، 
وقد تحصل املشاجرة في بعض االحيان 
إل��������ى الوف��������اة والفيصل في ذل��������ك التقرير 

الطبي".
أم��������ا إذا اس��������تخدم س��������الح في املش��������اجرة 
فأنها وفقًا لرس��������ن "جريمة مس��������تقلة عن 

حادثة العراك بني أطراف الدعاوى".
م��������ع  ايض��������ًا  تعام��������ل  "املش��������ّرع  أن  وأورد 
املش��������اجرة اللفظية حني تص��������در عبارات 
له��������ا  وخص��������ص  وق��������ذف  س��������ب  تعتب��������ر 

عقوبات".
من جانبه، ذكر قاضي الجنح في الكرادة 
هيثم ش��������اكر أن "املشاجرات من الدعاوى 
الت��������ي تقبل الصلح وفقًا ملا جاء به قانون 

اصول املحاكمات الجزائية".
وتابع ش��������اكر ل�"القضاء"، أن "دور املحكمة 
ينحصر في التأكد من الصلح وعدم وقوع 
ضغط أو تهديد على املشتكي"، موضحًا 

أن "قرار الصلح يعد بمنزلة البراءة".
أم��������ا ع��������ن اس��������تخدام األدوات الجارحة رد 
شاكر "هناك فرق بني استخدام الشخص 
لس��������كني مطبخ، وسالح سواء كان ابيضًا 
أو ناريًا، حيث ال يمكن املساواة بينهما".

وعّد ش��������اكر "تقصد الجاني رفع الس��������الح 
ف��������ي املش��������اجرة ظرف��������ًا مش��������ددًا ولكن هي 
ليس��������ت كذلك عندما يك��������ون االمر نتيجة 

ردة فعل تلقائية".
وأكمل بالقول إن "املحكمة لديها س��������لطة 
تقديري��������ة في ف��������رض العقوب��������ة في ضوء 
األدل��������ة املتوف��������رة وكذل��������ك الظ��������روف التي 

رافقت الجريمة ومقدار التعمد".

خالفات بسيطة تتحول إىل اشتباكات باأليدي واألسلحة

الكرادة تسجل أكثر من 40 مشاجرة 
يوميا أغلبها بين الشباب

■ محكمة األحوال الشخصية في الحلة/ عدسة القضاء

ّ

بابل/ مروان الفتالوي

بينما أتاح قانون 
األحوال الشخصية 

العراقي للمسلم 
الزواج من كتابية، 

منع ذلك على املرأة 
املسلمة، ألسباب عدة 
راعت الدين اإلسالمي 
والرابطة االجتماعية.



حوار خاص

حاوره/ دعاء آزاد

عدسة: فالح المالكي

* ماذا متثل جتربة �ضحيفة الق�ضاء 
بالن�ضبة للجناح الإعالمي يف ال�ضلطة 

الق�ضائية الحتادية؟ 
- صحيفة القضاء تمثل احد األجنحة املهمة 
للمركز اإلعالم��������ي للس��������لطة القضائية وهي 
احد البوابات التي نط��������ل بها على الجمهور 
إليص��������ال الخب��������ر واملعلوم��������ة وب��������ث الثقاف��������ة 
القضائي��������ة والقانونية الى جانب األنش��������طة 
األخرى للمركز اإلعالمي للسلطة القضائية. 

* كيف بداأت الفكرة، وملاذا ح�ضل تاأخري 
يف اإ�ضدارها اإىل ما بعد 13 �ضنة من 
ا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية عن ال�ضلطة 

التنفيذية؟ 
- الفكرة كانت موجودة منذ بداية اس��������تقالل 
القض��������اء ع��������ن الس��������لطات األخ��������رى، ولكن في 
حينه كان��������ت الجهود تنصب على تأس��������يس  
املركز اإلعالمي للس��������لطة القضائية وبش��������كل 
م��������دروس حيث كان في الب��������دء مكتب إعالمي 
يديره موظفان اثنان وهما غير متخصصان 
باس��������تقطاب  بعده��������ا  وبدأن��������ا  باإلع��������الم, 
متخصصني بمهن��������ة اإلعالمية وتكنولوجيا 
املعلوم��������ات ومحررين ومصورين وأنش��������أنا 
املوق��������ع االلكتروني، وكان طموحنا ان نجعل 
املوق��������ع عبارة عن وكال��������ة خبرية متخصصة 
باإلع��������الم القضائ��������ي وفعال اس��������تطعنا بدعم 
رئيس الس��������لطة القضائية وجهود املوظفني 
العاملني في املرك��������ز ان نحقق ما نصبو اليه 
بجانب األنشطة اإلعالمية االخرى كاملساهمة 
بدعم بع��������ض البرامج القانونية التي تعرض 
في بع��������ض الفضائيات عن طري��������ق رفد هذه 
البرام��������ج بالتقاري��������ر التلفزيوني��������ة التي يتم 
إنتاجها من قبل املركز وتسهيل مهام الكثير 
من املراسلني الفضائيات الذين يرومون عمل 
تقاري��������ر بمواضيع يحتاجون فيها تس��������هيل 

مهامهم من قبل االجهزة القضائية.

* وماذا عن �ضبب تاأخري اإطالق 
ال�ضحيفة؟

- س��������بب تأخرنا في إصدار صحيفة القضاء 
أننا ف��������ي البداية لم نش��������أ أن نصدر صحيفة 
ملدة معينة ومن ثم تتوقف عن اإلصدار، وكنا 
حريص��������ني عند التخطي��������ط إلصدارها توفير 
عوامل ديمومتها، وعند مباش��������رتنا بتنفيذ 
إص��������دار الصحيفة هيئن��������ا عوامل ديمومتها 
وه��������م املحررون واملراس��������لون وكتاب األعمدة 
الصحفي��������ة ومصم��������م محت��������رف ومصوري��������ن 

..الخ. 

* بنحو عام كيف لكم اأن تعّرفوا �ضحيفة 
الق�ضاء اإعالميًا للراأي العام؟  

- صحيف��������ة القضاء هي صحيف��������ة الكترونية 
تعنى بش��������ؤون القضاء والقانون في العراق 
هدفها إش��������اعة الثقافة القضائية والقانونية 
للمواط��������ن العراقي فهدفنا ه��������و املواطن غير 
املخت��������ص بالقان��������ون ليتعرف عل��������ى حقوقه 

وواجباته.

* عالَم تعتمد ال�ضحيفة يف ما يتعلق 
بالت�ضميم واجلوانب الإخراجية والفنية؟

- لدينا في املركز اإلعالمي للسلطة القضائية 
كادر عمل متخصص في اإلخراج والتصميم 
التصمي��������م  عل��������ى  يعتم��������دون  الصحف��������ي 
االلكتروني وعلى برنامج التصميم )ادوبي 
اندزاين( وهو من برامج التصميم واإلخراج 
الصحف��������ي املتقدمة وال��������ذي يتمتع برصانة 

فنية وبعيد عن الثغرات االخراجية.

 * وماذا عن املو�ضوعات الذي حتتويها، 
ل�ضيما وان العديد منها هي نتاجات 

�ضحيفة خال�ضة وبع�ضها ا�ضتق�ضائي؟ 
- صحيف��������ة القضاء تحت��������وي على مواضيع 
منوعة تس��������تمد مادتها م��������ن محاكم العراق 
أماكنه��������ا واختصاصاتها فتجد  بمختلف 
ف��������ي الصحيفة مواضيع األس��������رة واألحوال 
الجنائية  املواضي��������ع  الش��������خصية وكذل��������ك 
والتجاري��������ة وحقوق اإلنس��������ان كما تحتوي 

على مقاالت يكتبها قضاة تتنوع مواضيعها 
حسب ما موجود في س��������وح القضاء إضافة 
الى التقارير الصحفية االس��������تقصائية التي 
يقوم به��������ا صحفيو املرك��������ز اإلعالمي وتكون 
مواضيعها أيضا من أروقة القضاء ولقاءات 
مع رؤس��������اء املحاكم في املناطق االستئنافية 
اضاف��������ة الى تس��������ليط الضوء عل��������ى كتاب في 

مواضيع قضائية.

* لحظنا اأن جميع ال�ضحف املوؤ�ض�ضاتية 
تاأخذ الطابع الر�ضمي، ما هو �ضّر ابتعاد 
�ضحيفة الق�ضاء عن اجلانب الر�ضمي اأو 

اإبراز ن�ضاطات معينة ل�ضخ�ضيات بحد 
ذاتها، األ يعّر�ضها ذلك البتعاد للحرج 

من امل�ضوؤولني عن امللف الق�ضائي يف اأنها 
ل ت�ضتعر�ض لقاءاتهم ون�ضاطاتهم وما بات 

يعرف بـ"منجزات املوؤ�ض�ضات" وبالتايل 
تفقد الدعم من هرم ال�ضلطة الق�ضائية؟ 

القض��������اء  إص��������دار صحيف��������ة  م��������ن  اله��������دف   -
االلكتروني��������ة هو إش��������اعة الثقاف��������ة القضائية 
والقانونية للمواط��������ن العراقي والقاء الضوء 
عل��������ى نش��������اطات األجه��������زة القضائية وعكس 
التط��������ور الحاص��������ل ف��������ي القض��������اء وترس��������يخ 
اس��������تقالل القضاء وليس الترويج او االعالن 
لش��������خص، فاملؤسس��������ة القضائي��������ة ه��������ي ملك 
احكامه��������م  يص��������درون  والقض��������اة  الش��������عب 
باسمهم, فالقاضي ليس بحاجة للترويج عن 
شخصه وانما هدفه إيصال الحق ألصحابه 
واشعار الناس بأهمية هذه السلطة ودورها 
في بن��������اء املجتمع ومحارب��������ة الجريمة, وهذا 
املب��������دأ هو م��������ن وضع��������ه القائم��������ون على هرم 
الس��������لطة القضائية فهم يرفض��������ون ان تكون 
الصحيفة وسيلة إعالنية ألشخاص معينني 
يس��������تعرضون به��������ا صورهم او نش��������اطاتهم 
بصف��������ة ش��������خصية وكان��������ت التوجيه��������ات ان 
القض��������اة  ف��������ي تحري��������ر الصحيف��������ة  يس��������اهم 
بمختلف اصنافه��������م واختصاصاتهم ولهذا 
نجد في إحصائي��������ة للصحيفة ان هناك اكثر 

من اربعني قاضيا يس��������اهمون في اخراج كل 
عدد م��������ن أع��������داد الصحيفة من خ��������الل كتابة 
العمود الصحفي او اشتراكهم في تحقيق او 
لقاء صحفي وله��������ذا فالصحيفة من القضاة 

الى املواطن. 

* العديد من النتاجات العالمية يف 
�ض لها مبالغ بع�ضها  املوؤ�ض�ضات تخ�ضّ

كبري، ترى ما هو حجم التخ�ضي�ض 
املايل لإ�ضدار �ضحيفة الق�ضاء بالتزامن 

مع حالة التق�ضف التي تعي�ضها الدولة 
العراقية؟ 

- نحن كقضاة حقيقة حريصون جدا على املال 
العام وما تعلمناه من أس��������اتذتنا في القضاء 
ان نحاف��������ظ عل��������ى املال الع��������ام وم��������ادام هناك 
امكاني��������ة ان نقوم بعمل دون ان نكلف خزينة 
الس��������لطة القضائية فاننا نسلك هذا الطريق 
حتى قبل موضوع التقشف الذي نعاني منه 
االن كمؤسس��������ات للدولة, ولهذا فقد اعتمدنا 
عل��������ى موظف��������ي املرك��������ز االعالمي ف��������ي تحرير 
وكتابة التقارير الصحفية وتصميم وإخراج 
الصحيف��������ة وبجه��������ود القضاة ايض��������ا الذين 
يكتب��������ون االعمدة الصحفية وبش��������كل طوعي 
وننش��������ر الصحيفة على املوق��������ع االلكتروني 
للس��������لطة القضائية وبه��������ذا اصبحت اضافة 

جدي��������دة للموق��������ع ل��������ذا فالصحيف��������ة ال تكلف 
خزينة الس��������لطة القضائية اي��������ة مبالغ وانما 
تصدر بجهد العاملني في الصحيفة وجهود 

كتابها من القضاة.

* هناك بع�ض املو�ضوعات يف ال�ضحيفة 
تناولت معلومات خطرية عن حتركات 

التنظيمات الرهابية وم�ضادر متويلها، ما 
مدى �ضحة ما نقل عن هذا امللف ال�ضائك 

وما هي طبيعة امل�ضادر التي اعتمدمت 

عليها ل�ضيما واأن العديد من و�ضائل 
الإعالم املحلية والعاملية قد اعتمدت على ما 

ت�ضمنه ال�ضحيفة؟. 
- كل املوضوع��������ات الت��������ي تكتب في الصحيفة 
مصادره��������ا القضاة انفس��������هم الذين يعملون 
عل��������ى هذه القضايا س��������واء كان��������ت جنائية ام 
مدنية وان التقاري��������ر التي تناولت معلومات 
ع��������ن التنظيمات اإلرهابية جاءت من القضاة 
الذي��������ن يعملون عل��������ى قضايا اإلره��������اب فهم 
خبراء في هذا املجال ومعلوماتهم مس��������تقاة 
م��������ن القضايا التي يعمل��������ون عليها , فمصدر 
املعلومات مباشرة منهم وهي موثوقة وهذه 
املعلومات ال يعرفها اال من يعمل بهكذا نوع 
من القضايا ولهذا عند نشر هذه التحقيقات 
نجد ان هناك اهتمام��������ا كبيرا بهذه التقارير 
من كل وس��������ائل اإلعالم ألنها معلومات 
ال تتوفر إال عن��������د القضاة أصحاب هذا 
ال��������ى ان صحفيي  االختصاص, إضافة 
صحيفة القضاء قد تخصصوا بكتابة 
التقارير الصحفية في الجانب القضائي 
واستطيع ان أصفهم بانهم تخصصوا 
في الصحافة القضائية وهو شأن نادر 

في الصحافة العراقية.

* هل حتا�ضبون و�ضائل العالم 
وال�ضحف التي تن�ضر تقاريركم 
ال�ضحفية وكذلك املقالت لل�ضادة 

الق�ضاة واملهتمني بال�ضاأن القانوين 
بنحو كامل ومن دون اإذن؟. 

- أن��������ا اؤم��������ن ان م��������ا ينش��������ر ف��������ي صحيفة 
القضاء هو مل��������ك للجمهور وال نمانع ان 
تنش��������ر في صح��������ف او مواق��������ع الكترونية 
اخ��������رى الن هدفن��������ا ه��������و اش��������اعة الثقافة 
القضائي��������ة والقانوني��������ة وترس��������يخ مبدأ 
اس��������تقالل القضاء فباعادة نشر مواضيع 
صحيف��������ة القض��������اء ه��������و اإلس��������هام بنش��������ر 
أهدافن��������ا, ولك��������ن اعتق��������د انه م��������ن الناحية 
األدبية واملهنية يجب ان يش��������ار الى اس��������م 
كاتب املقال او الصحفي الذي كتب التقرير 
الصحف��������ي حفاظا عل��������ى امللكي��������ة الفكرية 
ألصحابها ومع ذلك لم يحدث ان اعترضنا 
او حاس��������بنا احد أعاد نشر مقال او تقرير 

كتب في صحيفة القضاء.

* من املالحظ باأن ال�ضحيفة اعتمدت 
اي�ضًا على التقارير الإن�ضانية، وبع�ضها 

ذات طابع امني وهناك تقارير حتمل 
�ضبغة ريا�ضية اأو اقت�ضادية، كيف 
ا�ضتطعتم املزاوجة بني التخ�ض�ض 

الق�ضائي والقانوين مع املجالت الأخرى؟
- املجال القضائي والقانوني هو مجال رحب 
ج��������دا وهو بطبيعته متنوع فالقانون لم يبق 
ناحية من نواح��������ي الحياة لم ينظمها ولهذا 
أيضا القضاء ينظر ف��������ي كافة النزاعات التي 
قد تحصل وبمختلف التخصصات خاصة ان 
القضاء العراقي اآلن متوجه نحو التخصص 
ف��������ي القض��������اء ولهذا نج��������د قض��������اء ينظر في 
قضايا النشر واالعالم واملنازعات الرياضية 
وفي قضايا حقوق االنسان وقضايا االسرة 
وقضايا االرهاب واالس��������تثمار والعمل ...الخ 
م��������ن التخصص��������ات القضائي��������ة وله��������ذا ف��������ان 
املواضيع التي تنش��������ر ف��������ي صحيفة القضاء 
هي مواضيع مختلفة ومتنوعة تتناول كافة 
نواح��������ي املجتم��������ع العراق��������ي, وال اعتقد ان اي 
صحيف��������ة اخرى تس��������تطيع تغطية ما تغطية 
صحيفة القض��������اء لطبيعة العم��������ل القضائي 
املتن��������وع وأيض��������ًا لتخص��������ص العامل��������ني في 

صحيفة القضاء باإلعالم القضائي.

 * كما هو معروف فاأن اللغة الق�ضائية 
والقانونية جافة بل واإنها احيانًا غري 

متاحة للمتابع العادي، هل جنحت 
"الق�ضاء" يف ت�ضويق مو�ضوعات اإعالمية 

�ضيقة باأ�ضلوب �ضحفي �ضهل للقارئ مع 
احلفاظ على القيمة القانونية للمعلومات؟

- نعتم��������د ف��������ي كتاب��������ة التقاري��������ر الصحفي��������ة 
غي��������ر  البس��������يط  املواط��������ن  لغ��������ة  اس��������تعمال 
ألن��������ه  القض��������اء  او  بالقان��������ون  املتخص��������ص 
وكم��������ا ذكرت مس��������بقا الصحيفة ف��������ي الدرجة 
االول��������ى للمواطن وليس��������ت للمتخصص في 
القان��������ون، ولهذا نبتعد ف��������ي كتاباتنا عن لغة 
املتخصصني في القان��������ون والقضاء ونبتعد 
ع��������ن النظري��������ات ونتكلم ع��������ن املواضيع التي 
تهم املواطن وترش��������ده الى حقوقه وواجباته 
وتعطي��������ه املعلوم��������ات الكافي��������ة عن ذل��������ك لذا 
اعتق��������د ان صحيف��������ة القض��������اء اس��������تطاعت ان 
تسوق موضوعاتها لتصل الى القارئ، وفي 
الوقت نفسه استطاعت أن تحافظ على قيمة 
املعلوم��������ة وهذا يع��������ود أيضا ال��������ى احترافية 

الصحفيني العاملني في الصحيفة.  

* وجدنا اأن ال�ضحيفة اعتمدت كثريًا على 
املعادل ال�ضوري يف التقارير اأو حتى 
ال�ضفحة الوىل فاأنها حتمل ما ميكن 

ت�ضميته بـ "�ضورة العدد"، ماذا تعني 
ال�ضورة بالن�ضبة ل�ضحيفة الق�ضاء من 

وجهة نظركم؟ 
- للص��������ورة دور كبي��������ر في إيص��������ال املعلومة 
وبالتالي فه��������ي احدى أدوات الصحيفة ولها 
حيز كبير ف��������ي صحيفة القض��������اء وقد تكون 
الصورة امللتقطة باحترافية تس��������اوي تقريرا 
او عم��������ودا  صحفي��������ا ف��������ي مدلوالت��������ه وله��������ذا 
نح��������ن نعتمد ف��������ي كل عدد صورة نس��������ميها 
صورة العدد ولها م��������كان ثابت في الصفحة 
االول��������ى اضافة ال��������ى الصور الت��������ي نعتمدها 
م��������ع كل تقرير صحف��������ي علما بانن��������ا نعتمد 
على مصورين محترف��������ني يعملون في املركز 
اإلعالمي للس��������لطة القضائية وه��������م يمثلون 
أعم��������دة الصحيف��������ة م��������ع بقي��������ة زمالئه��������م في 

الصحيفة. 

* هل تتوقعون اأن تكون ال�ضحيفة يوما 

طرفًا يف دعوى للن�ضر والإعالم عن 
تقرير اأو مقال يرى فيه طرف ما اأنه ميثل 

اإ�ضاءة له، ويف حال ح�ضل ذلك، هل 
�ضت�ضتخدمون الو�ضف الر�ضمي الق�ضائي 

لل�ضحيفة يف التعامل مع هذه الدعوى 
للتاأثري على م�ضارها؟. 

- م��������ن حق اي ش��������خص اللجوء ال��������ى القضاء 
عندم��������ا يعتق��������د ق��������د انتهك��������ت حقوق��������ه ولكن 
نحن حريصون جدا في ما ننش��������ره ان يكون 
ضمن حدود حرية الصحافة والنش��������ر وعدم 
انته��������اك خصوصي��������ة اي ش��������خص وضم��������ن 
معايي��������ر الصحفي��������ة الس��������يما ان القضاء هو 
حام��������ي الحري��������ات والحقوق ل��������ذا نرجو ان ال 
نقع ب��������أي خطأ حتى نك��������ون طرفا في دعوى 
النش��������ر واالع��������الم وان حص��������ل ال س��������مح الله 
س��������نمثل امام القض��������اء حالنا ح��������ال اآلخرين 
وس��������نكون حريصني على ع��������دم التأثير على 
مسار الدعوى وسنكون بعيدين عن الوصف 
الرسمي القضائي وسنقف امام القضاء كأي 

صحيفة أخرى. 

* من خالل املتابعة لالأعداد ال�ضابقة 
وجدنا اأن العديد من املو�ضوعات تتطرق 

اإىل حرية الراأي والتعبري والعمل 
العالمي، هل من ر�ضائل معينة اأردمت 
اإي�ضالها اإىل الو�ضط ال�ضحفي يف ما 

يتعلق مبلف احلريات وحق الو�ضول اإىل 
املعلومة؟.

- نعم، مثل ما ذك��������رت بان القضاء هو حامي 
الحق��������وق والحري��������ات وضمان��������ة للمواطن اذا 
انتهك��������ت حقوق��������ه ومن االم��������ور التي نحرص 
عليها ه��������و حرية ال��������رأي والتعبي��������ر والعمل 
اإلعالم��������ي ال��������ذي نرى م��������ن واجبن��������ا حمايته 
من اي انتهاك واحد وس��������ائل ه��������ذه الحماية 
ه��������و التثقي��������ف نحو حري��������ة ال��������رأي والتعبير 
واإلع��������الم  وإيص��������ال رس��������ائل للمعنيني بان 
حقوقهم مصانة بدس��������تور جمهورية العراق 
وبالتالي فان القضاء هو من يحميها من اي 
انتهاك ومعروف للجميع ان محكمة قضايا 
النش��������ر واإلع��������الم ما ش��������كلت اال لحماية هذه 
الحريات ومواقف القضاء كثيرة بهذا الشأن 
ويعرفها جميع العاملني في مجال الصحافة 

واإلعالم. 

 * هناك اآراء فقهية وقانونية يف 
مو�ضوعات �ضائكة وجريئة ا�ضتعر�ضتها 

ال�ضحيفة طيلة ال�ضنة املا�ضية، لّكن 
الغريب اأن بع�ض و�ضائل الإعالم تعاملت 

مع ما يرد على ال�ضنة ال�ضادة الق�ضاة 
باأنها بيان ر�ضمي �ضادر عن ال�ضلطة 

الق�ضائية، هل جميعا ما يرد يف ال�ضحيفة 
هو يحمل وجهة النظر الر�ضمية للق�ضاء اأو 

هي اآراء �ضخ�ضية؟. 
- اآلراء الفقهي��������ة والقانونية ه��������ي آراء تحمل 
وجه نظر ش��������خصية لكاتب املقال او العمود 
الصحفي او القاضي الذي يحاوره الصحفي 
وال تحمل وجه نظر الس��������لطة القضائية فهي 
ال تع��������دو ان تك��������ون آراء وال تمثل في اي حال 
من األح��������وال وجهة نظر الس��������لطة القضائية 
وال يجوز تس��������ميتها ببيان رس��������مي فالبيان 
الرس��������مي يص��������در ام��������ا م��������ن رئيس الس��������لطة 
القضائية او  املتحدث الرسمي باسم السلطة 
القضائي��������ة, وهذا الخطأ يق��������ع فيه الكثير من 
وس��������ائل االعالم وقد تكون ألس��������باب مختلفة 
منها بس��������بب ع��������دم إملام املحرر في الوس��������يلة 
االعالمي��������ة بطبيع��������ة العمل القضائ��������ي او قد 

تكون ألسباب غير ذلك.

* �ضفحة اراء وكذلك الأعمدة يف 
ال�ضفحات، هل اأنها حكر للق�ضاة اأم هناك 

فر�ضة متاحة جلميع املهتمني بال�ضاأن 
القانوين يف ن�ضر افكارهم حيال امور 

قانونية وق�ضائية؟. 
- الصحيف��������ة ليس��������ت حك��������را عل��������ى القض��������اة 
واألبواب مفتوح��������ة لجميع املتخصصني في 
الشأن القضائي والقانوني والفرصة متاحة 
ل��������كل صاح��������ب فك��������ر ان ينش��������ر ف��������ي صحيفة 
القض��������اء وكت��������اب الصحيفة إضافة للس��������ادة 
القضاة هناك محامون وأس��������اتذة جامعيون 
واملعاونون القضائيون يكتبون ولهم أعمدة 

ثابتة في الصحيفة.

ابتدأ املركز اإلعالمي للسلطة القضائية مكتبًا صغيرًا يديره موظفًا اثنان، ثم نما بعد استقطابه كادرًا صحفيا وفنيًا ليتوج 
جهوده بموقع الكتروني أشبه بوكالة إخبارية فعالة وصحيفة الكترونية متخصصة ومع املنتجات اإلعالمية األخرى شّكل 

املركز حلقة قانونية معلوماتية مهمة لربط القضاء بالجمهور عامال على ترسيخ مبدأ "املعلومة ملك للناس"، كما يقول 
متحدث السلطة القضائية واملشرف على املركز اإلعالمي القاضي عبد الستار بيرقدار في مقابلة مع "القضاء".

ويتحدث بيرقدار في املقابلة عن ملفات مهمة كحرية اإلعالم وعن تأسيس الصحيفة االلكترونية وصدقية مصادرها، الفتا إلى 
أن آرائها تطرح بحرية وتمثل وجهات نظر مختلفة وال تمثل بالضرورة رأي السلطة القضائية.

بيرقـدار: صحيفة القضاء نافذة موسوعية 
ال تروج للشخصيات ومصادرها ال تقبل الشك
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في ما يلي نص المقابلة:

- صحيفة القضاء تمثل احد األجنحة املهمة للمركز اإلعالمي 
للسلطة القضائية وهي احد البوابات التي نطل بها على الجمهور 

إليصال الخبر واملعلومة وبث الثقافة القضائية والقانونية

- أؤمن بأن ما ينشر في صحيفة القضاء هو ملك للجمهور وال 
نمانع ان تنشر في صحف او مواقع الكترونية أخرى الن هدفنا هو 
إشاعة الثقافة القضائية والقانونية وترسيخ مبدأ استقالل القضاء

- كل املوضوعات التي تكتب في الصحيفة مصادرها القضاة 
انفسهم الذين يعملون على هذه القضايا سواء كانت جنائية ام 

مدنية

- ومن األمور التي نحرص عليها هو حرية الرأي والتعبير والعمل 
اإلعالمي الذي نرى من واجبنا حمايته من اي انتهاك واحد وسائل 

هذه الحماية هو التثقيف نحو حرية الرأي والتعبير

يف الذكرى السنوية األوىل إلصدارها 

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

(JAMC) تصدر عن المركز االعالمي للسلطة القضائيةwww.iraqja.iq
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بابل/ مروان الفتالوي

رفعــــــــت مكاتب التحقيــــــــق القضائي ثقــــــــًال كبيرًا 

عــــــــن كاهــــــــل املحاكــــــــم العراقية، فقد شــــــــكلت منذ 

تأسيسها رافدًا مهمًا لحسم الدعاوى، نّفس عن 

دور القضاء وسحب بساط التحقيق من معظم 
مراكز الشرطة.

ومّثلت هذه املكاتب تجربــــــــة ريادية في املنطقة 

الســــــــيما في تعزيز التخصص القضائي، ففيما 

انشــــــــغلت بعض املحاكم بالتحقيق في اإلرهاب 

والجرائــــــــم املنظمــــــــة والنزاهــــــــة وغيرهــــــــا، قامت 

هــــــــذه املكاتب بفتح مطبــــــــخ تحقيقي كبير ينظر 

كل الجرائــــــــم املحلية األخرى الــــــــواردة في قانون 
العقوبات.

وتنتشــــــــر مكاتب التحقيق في عموم محافظات 

البــــــــالد، إال أن بابــــــــل بقيــــــــت معقال رئيســــــــيا لها 

كونهــــــــا تتصــــــــدر نظيراتهــــــــا باحتضانهــــــــا 12 

مكتبًا تحقيقيًا حققت معدالت عالية في نســــــــب 
اإلنجاز.

ويقول رئيس محكمة اســــــــتئناف بابل القاضي 

حســــــــني عبيــــــــد كاظــــــــم، ملراســــــــل "القضــــــــاء"، "في 

زياراتنا املستمرة ملكاتب التحقيق نلمس تفاعل 

املواطنني وارتياحهم وتقبلهم لها".

وأضاف رئيس االستئناف أن "محكمتنا تمتلك 

12 مكتــــــــب تحقيــــــــق قضائي فهي تفــــــــوق جميع 

املحاكم فــــــــي البالد بهذه التجربة"، مشــــــــيرا إلى 

أنها "في األشــــــــهر الخمسة األولى فقط من العام 

الحالي أنجزت 18.696 قضية".

إلــــــــى ذلك، قال القاضي حســــــــني مبدر حداوي إن 

"املواطــــــــن تلمس إيجابيات هذه املكاتب بشــــــــكل 

كبير، وقــــــــد الحظ أنها توفر لــــــــه الوقت والجهد 

كثيرا عما سبق".

وأضاف ملراســــــــل "القضــــــــاء" أن "مكاتب التحقيق 

اختزلــــــــت كل إجراءات الدعوى بأن يقدم املواطن 

طلبا مباشــــــــرا إلى القاضي الذي بدوره يهمش 

علــــــــى ملفه الذي تتواجد أوراقه في غرفة املحقق 
جواره". 

وأكد حداوي أنه "في ظل زخم املراجعني هذا قد 

ينظر القاضي من 100 – 150 دعوى في اليوم الواحد 

 لبساطة اإلجراءات وإذا تكررت بعض الدعاوى 

فيكون العدد أكبر".

وأشــــــــار حــــــــداوي إلــــــــى أن "مكاتــــــــب التحقيق في 

بابل تنظر جميع الجرائــــــــم واملخالفات الواردة 

في قانــــــــون العقوبات العراقي، ســــــــوى اإلرهاب 

والجريمة املنظمة ودعــــــــاوى النزاهة فتنظر في 

املحاكم املوجودة في مقر االستئناف".

من جانبــــــــه، قــــــــال القاضي عالء جودت جاســــــــم 

مراكــــــــز  فــــــــي  التحقيــــــــق  إجــــــــراءات  "اغلــــــــب  إن 

 الشــــــــرطة ســــــــابقًا قــــــــد تالشــــــــت بوجــــــــود هــــــــذه
املكاتب".

وفــــــــي املقارنــــــــة بــــــــني مراكــــــــز الشــــــــرطة ومكاتب 

التحقيق القضائي، أوضح جاسم لـ"القضاء" انه 

"عند إقامة احد املواطنني شــــــــكوى في الســــــــابق 

لدى مراكز الشــــــــرطة ربما تتواصــــــــل إجراءاتها 

مــــــــن 4 – 5 أيام، اآلن مكاتب التحقيق تختصرها 

فــــــــي نصف ســــــــاعة، ألن هذه مهمتها األســــــــاس، 

بعكــــــــس مراكز الشــــــــرطة التي تقع علــــــــى عاتقها 
مهام أكثر".

 التفاصيل ص 3

جتربة يابانية نقلها القضاء العراقي لتشكل رافدًا مهمًا حلسم الدعاوى


100

الصرح القضائي ا�كبر الوجه المشرق للقضاء العراقي/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد/ عدنان صبيح

فاقمت موجات الهجــــــــرة الداخلية والخارجية من 

حــــــــاالت الطالق في البالد، وقــــــــال قضاة وباحثون 

إن املناطــــــــق التي لجأ إليها النازحون كانت األكثر 

بالنســــــــبة لــــــــورود دعــــــــاوى الطالق بســــــــبب تردي 

األوضاع االقتصادية التي سببها التدهور األمني 

في املحافظات الساخنة.

وبموجب اإلحصاءات الرسمية فأن حاالت الطالق 

ازدادت خالل الشهرين األخيرين وتجاوزت الـ9500 

حالة، فيما وصلت منــــــــذ بداية العام الحالي نحو 
41250 طالقًا.

ويؤشــــــــر القاضي ســــــــعد عبد الكريم، نائب رئيس 

اســــــــتئناف الكــــــــرخ، "زيــــــــادة فــــــــي معــــــــدالت الطالق 

خالل األشــــــــهر األخيرة الســــــــيما في مناطق إيواء 

واستقبال النازحني".

ويعلل ذلك في حديث مع "القضاء"، بأن "الهجرتني 

الداخليــــــــة والخارجيــــــــة أدتا إلى ارتفــــــــاع املعدالت، 

إضافــــــــة إلــــــــى العوامل األخــــــــرى املتعلقــــــــة بالحالة 
االقتصادية".
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بغداد/ دعاء آزاد

دعــــــــا قضاة أحوال شــــــــخصية إلــــــــى ضرورة 

إيجاد تعديل تشريعي يمنح املرأة إمكانية 

اصطحاب أطفالها القاصرين عند السفر في 

حالة انفصال الزوجني، مؤكدين أن املشــــــــرع 

العراقي حصر الوالية على القاصرين باألب، 

في وقت تتزايد معاناة النســــــــاء ممن يرغنب 

باصطحــــــــاب أطفالهن الســــــــيما في الحاالت 

اإلنسانية التي تتطلب وجود األم.

وقــــــــال قاضــــــــي محكمة األحوال الشــــــــخصية 

إيــــــــاد كاظــــــــم رشــــــــاد إن ""دائــــــــرة الجــــــــوازات 

تشترط موافقة األب للسماح بسفر القاصر 

حتى وان كانت الحضانة للزوجة".

وزاد أن "هنــــــــاك تأييــــــــد حضانــــــــة يتيح لألم 

مراجعة مؤسســــــــات الدولة كافة باســــــــتثناء 

دائــــــــرة الجــــــــوازات"، ويــــــــرى أن "ذلــــــــك ســــــــبب 

مشــــــــاكل عديدة لنســــــــاء يعانني فــــــــي حاالت 

ملحة تتطلب سفرهن مع أطفالهن".

ولفــــــــت الى "تكــــــــرار هــــــــذه القضايا الســــــــيما 

لنســــــــاء فقــــــــدن أزواجهــــــــن وال يملكــــــــن حجة 

مفقود"، ويفّسر على أن ذلك "يعني استحالة 

استحصال موافقة األب".

من جانبه، افاد قاضي األحوال الشــــــــخصية 

اآلخر عبد الرحمن شالل فرحان بأن "املحكمة 

مقيدة بنصوص القانون املدني التي تؤكد 

أن األب الولي الجبري ألبنه القاصر".

ويدعــــــــو قاضــــــــي األحــــــــوال الشــــــــخصية إلى 

"تدخــــــــل تشــــــــريعي يفتــــــــح املجال امــــــــام األم 

للســــــــفر في الحــــــــاالت االنســــــــانية فقد تكون 

هي مريضة وال تســــــــتطيع تــــــــرك أبنها الذي 

قد يتطلب عالجــــــــه مغادرة البالد"، مبينًا أن 

"هذه التعديالت تأتي كأحد حلول مواجهة 

تزايد حاالت الطالق".
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البصرة/ القضاء

أصدرت محكمــــــــة جنايات البصرة 

حكمــــــــًا باإلعــــــــدام لخليــــــــة إرهابيــــــــة 

خطيرة مارست عمليات قتل ألفراد 

شرطة وصحوات في بغداد.

ووفقــــــــًا العترافــــــــات الجنــــــــاة فأنهم 

كانوا يقومون بدهم دور العناصر 

أزياء عســــــــكرية  األمنيــــــــة مرتديــــــــن 

وينفــــــــذون  الضحايــــــــا،  إليهــــــــام 

عملياتهــــــــم بالتعــــــــاون مــــــــع جيوب 

إرهابية من أهالي املنطقة.

وأفــــــــادت االعترافــــــــات بــــــــأن إحــــــــدى 

العمليــــــــات كان ضحيتها عنصرين 

اثنني من القــــــــوات األمنية وهما من 

ســــــــكان قرية العريفيــــــــة، حيث جاء 

إلــــــــى العصابــــــــة أمــــــــر بتصفيتهما، 

فتحركوا على شــــــــكل مفرزة أمنية، 

مرتديــــــــن لثامــــــــًا علــــــــى وجوههــــــــم، 

أبــــــــواب دار الضحيتــــــــني،  وطرقــــــــوا 

وزعمــــــــوا أن دخولهــــــــم هــــــــو لغرض 

التفتيــــــــش الروتينــــــــي والبحث عن 

األسلحة غير املرخصة.

واعتــــــــرف املجرمــــــــون بأنهم اطلعوا 

الرســــــــمية  املستمســــــــكات  علــــــــى 

العائلــــــــة  رب  أن  فتبــــــــّني  للعائلــــــــة، 

وولــــــــده املقصودان، وإنهم ينتميان 

إلى قوات الشرطة.

وتشير اعترافاتهم إلى أنهم بعد أن 

ابلغوا األب وأبنــــــــه بأنهما "مرتدان 

وعقوبتهمــــــــا الهــــــــالك"، أطلــــــــق احد 

املجرمــــــــني النار عليهمــــــــا فارداهما 

قتلى في الحال وانســــــــحبا بسرعة 

من موقع الحادث.

أمــــــــا العملية األخــــــــرى فخلفت أربع 

ضحايــــــــا من إحــــــــدى العائالت التي 

تعمل لصالــــــــح مجالس الصحوات 
في جسر ديالى.

وتفيد االعترافات بأنهم دخلوا دار 

الضحايا ليًال بالســــــــيناريو نفسه، 

فأســــــــفر التفتيش عن التعرف على 

أفــــــــراد الصحــــــــوات وهــــــــم شــــــــقيقان 

ونجل احدهمــــــــا وقريبــــــــه، ففتحوا 

النيــــــــران علــــــــى الضحايا مــــــــا أوقع 

اثنني منهــــــــم قتال في الحــــــــال، فيما 

أصيب اآلخــــــــران لكنهما توفيا بعد 

ذلك متأثرين بجروحهم.

ولتكــــــــرار الحــــــــادث، أولــــــــت الجهات 

بملفــــــــات  املختصــــــــة  التحقيقيــــــــة 

اإلرهاب والجريمــــــــة املنظمة أهمية 

فــــــــي اقتفــــــــاء اثــــــــر هــــــــذه املجموعــــــــة 
والقبض عليها.

أسهم االســــــــتماع إلى إفادات سكان 

املنطقة وذوي الضحايا في التعرف 

علــــــــى املالمــــــــح األوليــــــــة للجريمتني 

وتشخيص املتورطني فيها.

واســــــــتمر البحــــــــث عن الجنــــــــاة ملدة 

من الزمن، ومــــــــن بعدها تم القبض 

على ثالثة منهم في البصرة نتيجة 

دقيقــــــــة  اســــــــتخبارية  معلومــــــــات 

وبحوزتهم عجلة من طراز 1994.

وقف املتهمون أمام القضاء ووجهت 

إليهــــــــم تهــــــــم عــــــــن جريمــــــــة االنتماء 

إلــــــــى تنظيــــــــم إرهابــــــــي وتنفيذهــــــــم 

عمليات قتل، واعترفوا بما نســــــــب 

إليهم وجاءت هذه األقوال مطابقة 

للوقائــــــــع وبقيــــــــة األدلة بمــــــــا فيها 
إفادات الشهود.

وغالبــــــــًا مــــــــا يبــــــــث تنظيــــــــم داعــــــــش 

عــــــــن  مصــــــــورة  أفالمــــــــا  اإلرهابــــــــي 

عمليات إرهابية كجزء  من فلســــــــفة 

دموية هدفها بــــــــث الرعب والخوف 

في نفــــــــوس املواطنــــــــني، حيث يقوم 

بها متنكرا بأزياء عسكرية لتمويه 

ضحايــــــــاه، حتى أنه يقــــــــوم أحيانا، 

الفيديوهات بنصب  بحســــــــب هذه 

سيطرات وهمية متنكرا بزي القوات 

األمنية الصطياد الضحايا.
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على أنظمة
السلطة القضائية االتحادية

حّمل 
تطبيق 

اندرويد وأبل ستور

ال يختلف اثنان في مقدرة وســــــــائل اإلعالم على تشكيل 

الرأي العام نحو مختلف القضايا ومنها اإلعالم الجديد 

الذي أضحى يلقى قبوال متزايدا ومتناميا.

ولعل زيادة العبء على اإلعالم في واقعنا الحاضر ترجع 

الى انــــــــه تتجاذبه جهتان: مؤسســــــــات األمس بكوادرها 

ومهنيتهــــــــا وخلفيتهــــــــا اإلعالمية، واملواطــــــــن الذي غدا 

اليــــــــوم بأدواته الصغيرة مؤسســــــــة إعالميــــــــة متكاملة، 

يوجهــــــــه الرأي العــــــــام نحو قضية ويصرفــــــــه عن أخرى، 

وشــــــــواهد الواقع أكثر من الحصر، لذا فإنه من الطبيعي 

أن تصاحــــــــب هذه الفوضى العارمة في إبحارات اإلعالم 

الجديد مغالطات وتشــــــــويه للحقائق ال سيما إذا كانت 

هناك نوايا ســــــــيئة ودســــــــائس هي في حــــــــد ذاتها تربة 

خصبة للشائعات وانتشــــــــارها والترويج لها على أنها 

حقائق مســــــــلمة. هذه الحتمية اإلعالمية التي نعيشها 

كان ال بد من مواجهتهــــــــا بمهنية تزيل الضبابية عنها 

وتصحــــــــح مــــــــا فيها مــــــــن مغالطــــــــات، وإن كان ذلك ليس 

باليسير إال أن ما ال يدرك كله ال يترك جله. 

لذا تبلورت فكرة ضرورة وجود املركز االعالمي للسلطة 

القضائيــــــــة لتكون مهمته التواصل مع وســــــــائل اإلعالم 

ســــــــواء مرئيــــــــة أو مقــــــــروءة أو مســــــــموعة أو إلكترونية ؛ 

لتمثيل جهته في كل ما يتعلق بشؤونها، وفكرة ضرورة 

وجود املركز االعالمي ، وهي فكرة مطبقة في الكثير من 

دول العالم التي فطنت إلى حتمية اســــــــتحداثها بسبب 

التطورات الهائلة في مجال تدفق املعلومات.  

ثم كانــــــــت هذه الصحيفــــــــة االلكترونية احــــــــدى نتاجات 

املركز االعالمي وهي احد ادواته للتواصل مع الجمهور 

لبيــــــــان الوجه الحقيقي للقضــــــــاء وطبيعة عمل االجهزة 

القضائية واملحاكم لتقديم الخدمة القضائية للمواطن 

واشاعة الثقافة والوعي القانوني والقضائي للجمهور 

من خالل االخبار والتحقيقات واملقاالت التي ستنشــــــــر 

فــــــــي هــــــــذه الصحيفــــــــة االلكترونيــــــــة لتكــــــــون مــــــــع املوقع 

االلكترونــــــــي للســــــــلطة القضائيــــــــة رافــــــــدا مهمــــــــا للوعي 

القضائي للجمهور.




بغداد/ سحر حسين

أفاد مســــــــؤول قضائي بعدم إمكانية اإلدانة 

على أساس الوثائق املنشورة عبر اإلنترنت 

ووســــــــائل اإلعــــــــالم، مشــــــــيرًا إلى أنهــــــــا قرينة 

يمكن االستدالل بها عن الجريمة.

وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة 

القاضي ســــــــالم روضــــــــان إن "مهمــــــــة اإلعالم 

هي نشــــــــر الحقيقة وإيصالها إلى الجمهور، 

والكشــــــــف عّما يدور من نشاطات السلطات 

بما ال يتعارض والجانب األمني أو الخطط 

العســــــــكرية املنصــــــــوص عليهــــــــا فــــــــي قانون 

العقوبات". ويؤكد فــــــــي حديث إلى "القضاء" 

أحقيــــــــة املتضــــــــرر مــــــــن وســــــــائل اإلعــــــــالم في 

"اللجوء إلى القضاء حال تجاوزت دورها".

وينتقــــــــد روضان املشــــــــّرع العراقــــــــي؛ ألنه "لم 

يصدر قوانــــــــني تنظم الجرائــــــــم االلكترونية 

برغم وجود عقول عراقية"، داعيًا إلى "إفادة 

القضاء بالخبرات املوجودة في املؤسســــــــات 

األكاديمية املتخصصة بهذا املجال". 

وذكر إن "القانون ال يعّد نشــــــــر الوثائق عبر 

وســــــــائل اإلعــــــــالم أدلة لإلثبــــــــات وإنما قرائن 

يمكن االســــــــتدالل بها"، منوهــــــــًا إلى "الحاجة 

إلــــــــى أدلــــــــة اخــــــــرى تؤكــــــــد وجــــــــود املخالفــــــــة 

القانونيــــــــة مــــــــن خــــــــالل تحريــــــــات تجريهــــــــا 

الجهــــــــات املختصة". من جانبه، يقول قاضي 

محكمة النشــــــــر واألعالم راضي الفرطوسي، 

إن "اللجــــــــوء إلى عــــــــرض الوثائــــــــق من خالل 

وســــــــائل التواصــــــــل االجتماعــــــــي بعيــــــــدا عن 

القضاء ال يعد تحريكًا للدعوى". 

ويأسف الفرطوسي في حديث مع "القضاء"، 

الن البعض "يستغل مواقع التواصل لفضح 

األشــــــــخاص كأن يدعي أنهــــــــا توثق عمليات 
فساد".
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جريمة في األهوار: عادوا من الصيد.. فاصطادوهم 
بخالفات قديمة !

يقتل شقيقه ليفوز بـ 11 ألف دوالر !!

ميسان/ احمد محمد

في منطقة الشيب 
املطلة على أحد األهوار 

في ميسان اعتاد كرار 
وصديقاه االثنان 

قضاء رحالت صيد 
مستمرة السيما وأن 

شهر كانون الثاني 
حيث يكون الجو 

شتائيا باعتدال يخّلف 
موسما حافال بنشاط 

الطيور والحيوانات 
البرية التي يوفرها 

املسطح املائي املمتد 
إلى الحدود اإليرانية.

كان الثالثة ال يتوانون عن 
يوميًا  ه����ن����اك  االص����ط����ي����اد 
ب��ال��رغ��م م��ن خلو امل��ك��ان من 
ال����ن����ق����اط األم����ن����ي����ة ع������دا عن 
ح���رس خ��ف��ر ال��ح��دود الذين 
مسافة  م�����ق�����ره�����م  ت����ف����ص����ل 
أماكن  ع��ن  بالقريبة  ليست 

الصيد.
ع������اد ال�����رج�����ال ال����ث����الث����ة من 
الصيد في أحد األيام قبيل 
فوجئوا  أن���ه���م  إال  امل����غ����رب، 
ت��ع��ت��رض طريقهم  ب��س��ي��ارة 
على غير العادة، فأجبرتهم 
ليترجل  ال�����ت�����وق�����ف  ع�����ل�����ى 

الجميع عن العجلتني.

من في السيارة؟
إن خالفًا  ك������رار  ي���ت���وق���ع  ل����م 
)حارث(  وب���ني  بينه  ق��دي��م��ًا 
سيجعل األخير يقف عثرة 
في طريقه يومًا ما، السيما 
البسيط  ال����خ����الف  ه�����ذا  أن 
ك��ان ع��ب��ارة ع��ن تهديد وقد 

تم تسويته عشائريًا، إال أن 
ه��ذا ح���دث، وح���دث بصورة 
ترّجل  وم���ف���اج���ئ���ة،  ع��ج��ي��ب��ة 
السيارتني  م�����ن  ال���ج���م���ي���ع 
لسانية  م���ش���اج���رة  وب�������دأت 
املتهم  فصرخ  الطرفني  ب��ني 
ينصرفوا  أن  ب��ال��ص��ي��ادي��ن 
ب��س��ي��ارت��ه��م، ف��ذه��ب��وا وكاد 
أن ينتهي كل شيء إلى هذا 
الحد، لوال أن غضبة املتهم 
ووحشية،  ج��ن��ون��ي��ة  ك��ان��ت 
فأثناء ركوب املجنى عليهم 
املتهمان  ق���ام  ال��س��ي��ارة  ف���ي 
الصيادين  ب��رش��ق  االث���ن���ان 
نارية  ب����إط����الق����ات  ال���ث���الث���ة 
الكالشينكوف  س����الح  م���ن 
ف��ي الحال،  ف��أردي��اه��م قتلى 

إال أن أحد الصيادين نجا.
ق����������ام امل�����ت�����ه�����م�����ان ب�����ق�����ي�����ادة 
السيارة التي تحمل القتلى 
إلى مكان بعيد عن الحادث 
ورك��ن��اه��ا ف��ي زاوي���ة يظنان 

ت��ط��ول��ه��ا األع�����ني، لكن  أن ال 
الصياد الناجي قام بإخبار 
ذوي القتلى بالحادث الذين 
ذه���ب���وا ب���دوره���م إل���ى مركز 
شرطة املشّرح وأخبروا عن 
إلى  عليهم  املجنى  تعرض 
إط���الق���ات ن���اري���ة ق����رب هور 
املتهمني  ق��ب��ل  م���ن  ال��ع��ظ��ي��م 

االثنني.

"تورطنا فقط"!
دون�����������ت امل����ح����ك����م����ة أق���������وال 
الحق  وم�����دع�����ي  ال����ش����ه����ود 
ال��ش��خ��ص��ي، ح��ت��ى أن أحد 
باملتهم  ات����ص����ل  ال���ش���ه���ود 
ق��ب��ل أن ي��ت��م ال��ق��ب��ض عليه 
فذكر ل��ه ب��ال ن��دم "نعم لقد 

تورطنا.. وهذا ما حدث".
ق�������������وات خفر  م������ق������ر  ك�����������ان 
ال����ح����دود ه���و اق�����رب نقطة 
أم��ن��ي��ة م���ن ال����ح����ادث الذي 
وقع على مسافة بعيدة من 

م��رك��ز امل��دي��ن��ة، ف��ك��ان ال بد 
إفادتهم  ت��دون املحكمة  أن 
حيث حضر خمسة جنود 
من حرس الحدود وأفادوا 
ب��أن��ه��م ك��ان��وا ف��ي الواجب 
الرسمي في حرس الحدود 
ومساء يوم الحادث حضر 
إل��ي��ه��م ال��ص��ي��اد ال����ذي بقي 
على قيد الحياة وأخبرهم 

بحادث املشاجرة.
وأفادت املفرزة بأن الشاهد 
أص������دق������اءه  إن  ل����ه����م  ق��������ال 
ت��م��ت ت��ص��ف��ي��ت��ه��م م���ن قبل 
املتهمني، وذكرت أن دورية 
خ���رج���ت م����ع ال���ش���اه���د إلى 
م��وق��ع ال��ح��ادث وت��م ضبط 
ظروف فارغة مع آثار دماء 

على زجاج السيارة.
ات��خ��ذت محكمة  أن  وب��ع��د 
ميسان  ف������ي  ال����ج����ن����اي����ات 
ج��������م��������ي��������ع اإلج������������������������������راءات 
تقارير  م������ن  ال����ق����ان����ون����ي����ة 

وكشوفات ميدانية وأوراق 
طبية ودونت أقوال جميع 
أصدرت  ال����دع����وى  أط������راف 
شنقا  ب��������اإلع��������دام  ح����ك����م����ا 
حتى املوت بحق كل واحد 
ألحكام  اس����ت����ن����اد  م��ن��ه��م��ا 
قانون  م����ن   )406( امل��������ادة 

العقوبات.
وفيما قررت املحكمة إعطاء 
الضحايا  ل��������ذوي  ال����ح����ق 
بتعويض  ل����ل����م����ط����ال����ب����ة 
أم���ام امل��ح��اك��م امل��دن��ي��ة بعد 
الدرجة  ال���ح���ك���م  اك���ت���س���اب 
بتسليم  ق��ام��ت  ال��ق��ط��ع��ي��ة، 
استقلها  ال���ت���ي  ال���س���ي���ارة 
إلى  ال���ق���ت���ل���ى  ال����ص����ي����ادون 
وأفهمت  األص����ل����ي،  امل���ال���ك 
امل��ح��ك��م��ة امل��ح��ك��وم��ني بأن 
إلى  دع����واه����م����ا س���ت���رس���ل 
محكمة التمييز االتحادية 
إلج���������������������راء ال������ت������دق������ي������ق������ات 

التمييزية. 

بابل/ مروان الفتالوي

سجلت محافظة بابل جريمة قتل 
الواحدة،  األس������رة  داخ�����ل  ج���دي���دة 
العاملني  أح��د  الطمع  ق��اد  بعدما 
للخضراوات  علوة  ف��ي  امل��ي��اوم��ني 
ف���ي امل��دي��ن��ة إل����ى ق��ت��ل أخ��ي��ه الذي 

يعمل في املكان نفسه.
ف�������أن خيوط  ال����ت����ف����اص����ي����ل،  وف�������ي 
ال���ج���ري���م���ة ت���ب���ت���دئ ع���ن���دم���ا يطرد 
إدارة مكتب  ي��ت��ول��ى  ال����ذي  "ع��ل��ي" 
ل��ب��ي��ع امل��ح��اص��ي��ل ال���زراع���ي���ة أخاه 
"س��اج��د" بسبب سرقاته  األص��غ��ر 

املستمرة وتصرفاته في العمل.
أمام  اعترافاته  في  سجاد  ويذكر 
إن  الحلة  تحقيق  محكمة  قاضي 
أخاه ألبيه يدير مكتبا في العلوة 
ع���ائ���د ل��وال��ده��م��ا ب��ي��ن��م��ا ك����ان هو 
عاماًل، وإن عالقتهما كانت سيئة 
وت��م��ث��ل ع��الق��ة غ��ي��ر اي��ج��اب��ي��ة بني 
مدير وعامل بسيط، إذ ك��ان علي 
–كما يقول-  يعامله بقسوة، حتى 

طرده.
ي��ق��ول امل�����دان إن "ف���ك���رة ق��ت��ل أخي 
ت���ول���دت ل����دي ق��ب��ل أس���ب���وع���ني من 
ارت���ك���اب ال����ح����ادث"، ف���ب���ادر بشراء 
مسدس صوتي )محور( من أحد 

منتسبي الشرطة بمبلغ 250 ألف 
ينار وقام بإخفائه داخل دراجته 

النارية.
ك���ان���ت ف���ك���رة ال��ق��ت��ل م��خ��ت��م��رة في 
ع��ق��ل "س����اج����د" س����وى أن����ه ينتظر 
فقط،  للتنفيذ  امل��ن��اس��ب��ة  ال��ل��ح��ظ��ة 
بوجود  ال���ل���ح���ظ���ة  ه������ذه  وك�����ان�����ت 
العلوة إلكمال  شقيقه لوحده في 
القاتل  فاستغلها  األعمال،  بعض 
ب���ع���د أن ج���ل���ب م���س���دس���ه وس�����ارع 
إلى إطالق إطالقة إلى ظهره فخر 
أخوه صريعا، ولغرض التأكد من 
مفارقته الحياة قام برمي إطالقة 

أخرى موجهًا إياها إلى رأسه.
وبعد وفاة املجنى عليه ولغرض 
إب���ع���اد ال��ش��ب��ه��ة ع��ن��ه ق����ام بتقييد 
يدي املجنى عليه وقدمه بواسطة 
سلك كهربائي ثم قام بربط الجثة 
ك��ان موجودا  )ب��ط��ان��ي��ة(  بمعطف 
م��رة أخرى  الجثة  رب��ط  ث��م  بقربه 
للمحاصيل  ي��س��ت��ع��م��ل  ب���غ���ط���اء 
ن��ق��ل��ه بواسطة  ل��غ��رض  ال���زراع���ي���ة 
العربة  ذات  ال����ن����اري����ة  ال������دراج������ة 
"الستوتة"، إلى مكان آخر لكن ثقل 
الجثة منعه من ذلك، ثم بادر إلى 

تركها في مكانها.
ق���ام امل��ت��ه��م ب��س��رق��ة امل��ب��ال��غ املالية 

ال���ت���ي ي��ح��م��ل��ه��ا أخ�����وه وه����ي أحد 
مئة  وث���������الث  دوالر  أل�������ف  ع����ش����ر 
الهواتف  أخذ  ثم  وتسعني دينار، 
ال��ن��ق��ال��ة وذه����ب ل��ي��ودع امل����ال عند 
احد أصدقائه من أصحاب املحال 

كأمانة.
ع���اد "س���اج���د" ال���ى ال��ب��ي��ت مرتكبا 
جريمة قتل أخيه ليتلقى اتصاال 
هاتفيا من والده ليخبره بوجود 
أخ����ي����ه م���ق���ت���وال ف�����ي ال����ع����ل����وة، في 
البداية أنكر الحادث ثم اعترف به 

في ما بعد.
إلى ذلك، وجدت محكمة جنايات 
امل���ت���ح���ص���ل���ة من  أن األدل��������ة  ب����اب����ل 
ق��ام بقتل أخيه  الدعوى أن املتهم 
وذل�������ك ب�����إط�����الق ال�����ن�����ار ع���ل���ي���ه في 
لوالدهما  العائدة  الخضار  علوة 
م���ن دون إع���ط���اء ص��ل��ة ال���رح���م أية 
لدوافع  ال��ق��ت��ل  ك����ان  إذ  اع���ت���ب���ارات 
ضبطها  ت��م  التي  والسرقة  مالية 

في الدعوى.
ل������ذا ق���ض���ت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ث���ان���ي���ة في 
املحكمة الحكم على املدان باإلعدام 
شنقا حتى املوت استنادا ألحكام 
العقوبات  ق��ان��ون  م��ن   406 امل����ادة 
القرار  أن  إل������ى  الف����ت����ا  ال����ع����راق����ي، 

ابتدائي قابل للتمييز الوجوبي.

صحيفة القضاء تألقت ثقافيا 
وتأنقت قضائيا وتعمقت قانونيا

رؤية
قانونية

طارق حرب

ه��������ي صحفية القضاء التي انصرمت س��������نة من عمرها املديد والذكرى 
تعتب��������ر عيدا لصاح��������ب الذكرى وملن يهمه��������م هذا الصاح��������ب، فهنالك 
الكثير ممن يفرحون عند قراءة هذه الصحيفة ويكون لهم عيدا ذكرى 

تأسيسها.
ل��������ذا نقول له��������ذه الجريدة عيد س��������عيد وعم��������ر مديد فلقد كن��������ت الدرة 
القانوني��������ة والغ��������رة القضائية والق��������رة العدلية وكن��������ت صحيفة تبيني 
وبين��������ة وبيان واس��������تبيان كون��������ك ارتفعت من وضي��������ع مرتبة املكررين 
املقلدين ال��������ى رفيع درجة املجتهدين واملجددي��������ن بحملك لواء اإلبداع 
ورفضك راية اإلتباع، فلقد أجدِت في االبتكار واعتزلت التكرار ونشرت 

أعالم التجديد وتوليِت عن عالئم الترديد.
فكان��������ت املواضيع واملواد وما ينش��������ر ف��������ي هذه الصحيف��������ة من وجوه 
دس��������تورية وقانوني��������ة وتش��������ريعية وقضائية وعدلية هديا ومرش��������دا 
ل��������كل قاض وقانوني ومحام ومواطن عادي فلقد هديتنا الى االصوب 

وارشدتنا الى االسد.
لذلك كان لك علينا منة في النفس وفضل في العقل وجميل في القلب 
ولطف في الروح بإسراجك شموعا قانونية قضائية في بالد الرافدين 
وانارتك ملصابيح تش��������ريعية عدلية في ارض الفراتني ونحن في بداية 

كل شهر نبدأ بقراءتها حال صدورها ونقول مرحبا بزائر ال يمل.
 فلق��������د احاطت هذه الصحيفة بكل ما هو صالح للعباد وادركت كل ما 
ه��������و فالح للبالد واذا كانت هذه الصحيف��������ة مصدرا للثقافة القانونية 
واملعرفة التش��������ريعية واالبداع القضائي واالس��������تواء الدس��������توري من 
السلطة القضائية واجهزتها فلقد روت عطشا ثقافيا قانونيا واطفأت 

ظمًأ معرفيا دستوريا وقضائيا للقارئ العراقي.
وادت هذه الصحيفة كمال املهن��������ة القانونية وتمام الحرفة الصحفية 
وكان��������ت اخباره��������ا كاخبار جهينة وم��������ن جهينة يؤخ��������ذ الخبر اليقني 

وانباؤها كأقوال حذام
 واذا قالت حذام فصدفوها 

ف��������ان القول م��������ا قالت حذام..  كم��������ا يقرر ذلك اصح��������اب الحكمة واالدب 
والتاريخ والتراث.

واصبح��������ت ه��������ذه الصحيفة للق��������ارئ واح��������ة قانونية وديم��������ة قضائية 
وشمس��������ا ثقافية لك��������ن هل بلغ��������ت هذه الصحيف��������ة الكمال او ش��������ارفت 

ووصلت الى التمام او قاربت؟
 فنقول بما يقوله العظماء بان ال كتاب معصوم اال كتاب الله وان الخطأ 
والنقص والتقصير س��������مة مالزمة للطبيعة البش��������رية وسالما على من 
ق��������ال اني ما رأيت اح��������دا كتب كتابا في يومه اال ق��������ال في غده لو رفعت 
هذا لكان احس��������ن ولو اضفت هذا لكان يستحس��������ن ولو قدمت هذا لكان 
اجم��������ل ولو اخرت ه��������ذا لكان افضل وهو من اعظ��������م العلل والدليل على 
اس��������تيالء النقص على جملة البش��������ر وال نغادر كلماتنا هذه اال واملدح 
والثناء والشكر واإلطراء والحمد والدعاء للسلطة القضائية ولإعالم 

القضائي وللعاملني في هذه الصحيفة فلله درهم من مثقفني.

لك��������ن الحقيق��������ة كان��������ت تكش��������ف 
خ��������الف ذلك، فال احد من س��������كنة 
املنطق��������ة يعل��������م ب��������أن ال��������دار ق��������د 
ج��������رى تحوي��������ل جزء منه��������ا إلى 
مش��������جب لألس��������لحة على وشك 
استخدامه من قبل مفرزة تابعة 
لتنظي��������م داع��������ش االرهاب��������ي في 
طور التكوين، ت��������م القبض على 
أفراده��������ا الحق��������ًا نتيج��������ة جهود 

تحقيقية وقضائية.
وهذه ليس��������ت امل��������رة االولى التي 
تشير التحقيقات القضائية إلى 
أن التنظيم االرهابي يس��������تخدم 
وس��������ائل غير تقليدية في تهيئة 
االجرامي��������ة  عمليات��������ه  وتنفي��������ذ 

بحق العراقيني.

البداية.. مخزن غير تقليدي
البداي��������ة كان��������ت م��������ع مجموع��������ة 
أس��������لحة تعود إلى أحد عناصر 
تنظيم داع��������ش خبأها في وقت 
سابق داخل املنزل بطريقة غير 
تقليدي��������ة، فحول الغرفة العلوية 
من س��������طح ال��������دار "البيتونة" إلى 
مالذ آمن ال يمكن كشفه حتى لو 
تم��������ت مداهمته من قب��������ل القوات 

األمنية.
هذه العملية كانت باجتزاء قسم 
صغير م��������ن الغرف��������ة وتحويلها 

إل��������ى وك��������ر بطريقة تكش��������ف عن 
حيلة كبي��������رة لصانعها، فقد تم 
قطع ج��������زء من املكان بواس��������طة 
جدار في أس��������فله ب��������اب حديدية 
رّص عليها طاب��������وق لكي تظهر 

كأنها جزء من هذا الجدار.
الباب صغيرة تفتح إلى الداخل 
ويتم الول��������وج عبرها إلى الجزء 
املقطوع من الغرف��������ة، لكي تبقى 
بعيدة عن مالحظة اي شخص، 
م��������ع اكتظ��������اظ الغرف��������ة برف��������وف 
مكسرة تبعد الشبهة عن حقيقة 

املكان.
يب��������دو أن من هيأ املش��������جب كان 
عل��������ى درج��������ة عالية م��������ن الدهاء 
فوضع بالقرب من الباب كيس��������ًا 
لكي  "الب��������ورك"،  اإلس��������منت  م��������ن 
يعال��������ج اض��������رار الحائ��������ط الت��������ي 
تتس��������بب به��������ا كل عملية دخول 

إلى الوكر.
ه��������ذا  عل��������ى  القب��������ض  وبرغ��������م 

واعتراف��������ه على عدد  اإلرهاب��������ي 
م��������ن العمليات في بغ��������داد، لكنه 
لم يأت بأقواله على املنزل الذي 
يعود اساس��������ًا إلى اح��������د اقاربه، 
يعرف  الذي  الوحيد  والشخص 
س��������ّره ش��������قيقة وهو من س��������كنة 
املج��������اورة  املحافظ��������ات  إح��������دى 

لبغداد.

استخدام آخر للوكر
بع��������د اح��������داث حزيران ف��������ي عام 
2014 وس��������يطرة تنظي��������م داعش 
عل��������ى محافظات ع��������دة، جاء هذا 
الش��������خص امللقب داخل التنظيم 
ب�"محمود" إلى بغداد وسكن في 
احدى مناطقها الغربية القريبة 

من الحّي املوجودة فيها الدار.
بعد استقراره في مسكنة الجديد 
بدأ محمود يحاول التعرف على 
بعض عناصر التنظيم االرهابي 
من خ��������الل احادي��������ث يومية عما 

اعتب��������ره "بط��������والت املجاهدين"، 
مستفيدًا من كدس عتاد شقيقه 
رغبًة باالنضم��������ام اليه، وتنفيذ 
عملي��������ات تحت مزاع��������م "الجهاد 
في س��������بيل الل��������ه"، ووص��������ل إلى 
احدهم ال��������ذي قام بربطه هاتفيًا 
مع أكثر من مس��������ؤول أمني تابع 

لداعش.
التنس��������يقات لم تس��������تغرق وقتًا 
طوي��������اًل مع وجود رغبة حقيقية 
امني��������ة"  "مف��������رزة  تش��������كيل  ف��������ي 
عل��������ى وجه الس��������رعة لك��������ي تعيد 
نش��������اطات عمليات االغتيال إلى 
بغداد التي تش��������ير الوقائع إلى 
تراجعه��������ا مؤخ��������رًا، بعد القبض 

على العديد من املتورطني بها.

استكمال مالمح مفرزة االغتياالت
الب��������د ملحم��������ود أن يتع��������رف على 
اخري��������ن لهم مهام ف��������ي التنظيم 
األخرى، وبالفعل  احداها تكمل 
حص��������ل تنس��������يق م��������ع ش��������خص 
يتولى مس��������ؤولية تلقي األموال 
ب���������  املعروف��������ة  الح��������واالت  عب��������ر 
إل��������ى بغداد،  "الكف��������االت" تص��������ل 
نفق��������ات داعش  لغ��������رض تغطية 
في العاصمة وشراء حاجياتهم 
املالي��������ة  املخصص��������ات  ودف��������ع 

ألفراده.

أس��������فرت االتصاالت عن تشكيل 
مف��������رزة كانت مالمحه��������ا األولى 
محم��������ود والش��������خص املس��������ؤول 
عن تلقي االموال- املدعو بشار-، 
وشخص آخر تم تسليمه عجلة 
ن��������وع "كيا- بريج��������و"، خّصصت 
لنقل اعت��������دة التنظيم اإلرهابي، 
باإلضاف��������ة إلى تنفي��������ذ عمليات 

االغتيال، كما هو مخطط له.
نتيج��������ة معلومات اس��������تخبارية 
ومتابعات فنية وجهد تحقيقي 
توصلت الجه��������ات األمنية بدعم 
قضائ��������ي إلى املتهم بش��������ار وتم 
القبض عليه وفق مذكرة قبض 
التحقيق  م��������ن محكم��������ة  صادرة 
املركزي��������ة املتخصص��������ة بقضايا 

اإلرهاب والجريمة املنظمة.
وبعد جولة من التحقيق اعترف 
املتهم على طبيعة العالقة التي 
ب�"محمود"، وكذلك على  تجمعه 
تم  العجل��������ة، وكالهم��������ا  س��������ائق 
القب��������ض عليهما وف��������ق مذكرات 

قبض قضائية أيضًا.
"محمود"، أوصل القوات األمنية 
إلى الدار، وبعد عمليات تدقيق 
له ت��������م التعرف عل��������ى املنفذ إلى 
الب��������اب  وفت��������ح  وحف��������ره  الوك��������ر 

حينها ضبطت األكداس.
محضر ضبط الكدس

الضب��������ط  محض��������ر  وبموج��������ب 
فق��������د تبني أن ه��������ذا الوكر فيه 47 
و18 حاوي��������ة  مدفعي��������ة،  قذيف��������ة 
عتاد، ومس��������دس تنوير، ودائرة 
للتفجير،  تس��������تخدم  الكترونية 
مختلف��������ة،  اتص��������ال  اجه��������زة  و7 
وبطارية 12 "فولت" و221 واقيا 
للصدر "جعبة"، و4 أوقية اخرى 
لحمل الصواريخ القاذفة، إضافة 

إلى اجهزة حواسيب.
وبع��������د عملية الضب��������ط، صّدقت 
املحكم��������ة املختص��������ة اعتراف��������ات 
املتهم��������ني قضائيًا، وهي بصدد 
اته��������ا لكي تتم  اس��������تكمال اجراء
احالتهم على محكمة الجنايات 
ومن ثم محاكمته��������م وفق املادة 
الرابع��������ة م��������ن قان��������ون مكافح��������ة 

االرهاب.
الجنائي��������ة  املحكم��������ة  أن  يذك��������ر 
تعل��������ن  بغ��������داد  ف��������ي  املركزي��������ة 
باس��������تمرار ع��������ن القب��������ض عل��������ى 
بعضه��������ا  إرهابي��������ة  مجامي��������ع 
خطي��������ر نتيجة جهود تحقيقية، 
كما حذرت في اكثر من مناسبة 
لتنظيم  متوقع��������ة  من عملي��������ات 
داع��������ش اإلرهابي على العاصمة 
نتيج��������ة اس��������ترجاع أوكاره على 

أسوار بغداد.

التنظيم اإلرهابي يضع كدسًا من األسلحة خلف جدار وهمي

داعش يحول "بيتونة" دار مشجبا لمفرزة اغتياالت في بغداد
بغداد/ محمد سامي

منزل في احد 
أحياء بغداد 

العصرية، ارتحل 
عنه أصحابه إلى 

دولة مجاورة ضمن 
مساعي البعض 

في الهجرة، وبقي 
فارغًا وال يتردد 

عليه سوى شخص 
وكأنه يمارس مهام 

الحارس.

■ حيلة في الجدار إلخفاء األعتدة

■ جنايات بابل قضت بإعدام مدان بقتل شقيقه

■ مجرمون يتخذون من األهوار وكرًا بعيدا عن أعني األمن

■ مجموعة اسلحة لتنظيم داعش داخل أحد دور املواطنني
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القضاء يصادق على جميع األحكام والعقود والحجج والمستندات القضائية

أول قاضية في النجف تروي لـ"               " قصة إصرار وتحد

بغداد/ القضاء

اصدر رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي مدحت 
املحمود قرارًا بان يتولى القضاء املصادقة على جميع 
االح���ك���ام وال��ع��ق��ود وال��ح��ج��ج وامل��س��ت��ن��دات القضائية 

تخفيفًا على املواطن بما يتفق مع الدستور العراقي.
وق����ال م��ص��در ف��ي دائ����رة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة والشؤون 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ف���ي ت��ص��ري��ح إل����ى )ال���ق���ض���اء(، إن "رئيس 
مجلس القضاء االعلى القاضي مدحت املحمود أتخذ 
ق�����رارًا ب����أن ت��ج��رى امل���ص���ادق���ة ع��ل��ى االح���ك���ام والعقود 

والحجج واملستندات كافة التي يرد بالعمل بها خارج 
القضائية في  السلطة  م��ن مكونات  ال��ص��ادرة  ال��ع��راق 
دائرة العالقات العامة التابعة لإدارة العامة للسلطة 

القضائية".
القضائية هي  السلطة  "مكونات  أن  امل��ص��در  وأض���اف 
حسب م��ا ج��اء ف��ي ال��دس��ت��ور )امل��ح��اك��م ك��اف��ة ومجلس 
ال���ق���ض���اء االع����ل����ى واالدع���������اء ال����ع����ام وه���ي���ئ���ة االش������راف 

القضائي ودوائر االدارة العامة للسلطة القضائية(".
"يكون  أن  املصدر  املصادقة، ذكر  وعن كيفية حصول 
ال��ع��ق��د ب��م��ا فيها ع��ق��ود الزواج،  ال��ق��ض��ائ��ي، أو  ال��ح��ك��م 

ال��ص��ادرة م��ن املحاكم املرتبطة  وال��ح��ج��ج، وال��وص��اي��ا 
مّمن  أو  العالقة  ذوي  م��ن  مقدمًا  القضائية  بالسلطة 

ينوب عنهم قانونًا".
ول��ف��ت إل���ى أن ذل���ك ي��ح��ص��ل ب��� "ن��س��خ ك��اف��ي��ة مطبوعة 
ومصادق عليها من القاضي الذي اصدره، أو من الذي 
 محله، وم��ن ثم مصادق عليه من رئيس املحكمة 

ّ
ح��ل

التمييز  م��ح��ك��م��ة  رئ���ي���س  م���ن  أو  ال��ع��ل��ي��ا،  االت���ح���ادي���ة 
ينوب  أو ممن  االستئناف،  رئيس  م��ن  أو  االت��ح��ادي��ة، 

عنهم قانونًا بحسب مقتضى الحال".
ون��ّوه إلى أن "ه��ذا النوع من املستندات يجري التأكد 

الشبكة  أو  ال���ك���ت���اب���ة  ب��ط��ري��ق��ة  م����ن ص���ح���ة ص����دوره����ا 
من  عليه  املصادقة  ث��م  وم��ن  )الكترونيًا(  العنكبوتية 

مدير عام دائرة العالقات".
عليه صادرًا  امل��ص��ادق��ة  املطلوب  املستند  ك��ان  اذا  أم��ا 
من بقية مكونات السلطة القضائية، )مجلس القضاء 
االعلى، االدعاء العام، هيئة االشراف القضائي، دوائر 
أن  املصدر  أج��اب  القضائية(،  للسلطة  العامة  االدارة 
"امل��ص��ادق��ة ع��ل��ي��ه ت��ك��ون م��ّم��ن اص����دره أو م��ن الرئيس 

االعلى لهذا املكون أو من ينوب عنه قانونًا".
وأردف أنه "بعد انجاز عملية املصادقة داخل السلطة 

الخارجية بحسب  القضائية تتم املصادقة من وزارة 
السياقات املعمول بها".

وذه���ب امل��ص��در إل��ى أن "ال��ق��رار ت��م ات��خ��اذه تخفيفًا على 
ذوي العالقة واختصارًا بالوقت والجهد وبعد ما اصبح 
احكام  بموجب  شؤونها  تدير  مستقلة  سلطة  القضاء 

املادة )19/ أواًل(، و )47(، و )87( من الدستور".
العراق تتخذ  القضائية االتحادية في  أن السلطة  يذكر 
باستمرار قرارات بهدف التخفيف على املواطن واالبتعاد 
عن الروتني االداري بما يضمن تحقيق العدالة للمجتمع 

في ضوء ما جاء به الدستور لسنة 2005.

النجف / مروان الفتالوي 

ف���ي ال��ن��ج��ف األش������رف امل���دي���ن���ة ال���ت���ي ت��ح��م��ل م����وروث����ًا دينيًا 
الصعوبة  م��ن  م��ح��ض��ة،  ع��ش��ائ��ري��ة  وت��اري��خ��ي��ًا وذات صبغة 
التحفظات  بسبب  مكانا  لها  العاملة  امل���رأة  تجد  أن  بمكان 
التي يبديها املجتمع املحاط بهذه املوروثات، لكن القاضية 
رب��اب امتهنت أصعب املهن لتروي قصة إص��رار وتحٍد في 

مقابلة مع مراسل "القضاء".
اخ���ت���ارت رب����اب ه����ادي ع���ل���وان س��ل��ك االدع������اء ال���ع���ام لدخول 
ب��رغ��ب��ة منها وت��ش��ج��ي��ع م��ن عائلتها،  ال��ق��ض��ائ��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
وتقول إن "رغبتي كانت في القضاء كانت منذ أي��ام الكلية، 
فقد تخرجت عام 1989 بمعدل يسمح بولوج باب الدراسات 

العليا إال أنني فضلت الدخول إلى املؤسسة القضائية".
وأض���اف���ت "ع��م��ل��ت ف��ي ال��ع��ام ال����ذي ت��خ��رج��ت ف��ي��ه باملحاماة 
فكنت أول محامية في الكوفة، وعلى الرغم من أنني القيت 
صعوبات كثيرة كوني املرأة الوحيدة في غرفة املحاماة إال 
مكتب محاماة  أول  افتتحت  ف��ق��د  ع��م��ل��ي،  ف��ي  أن��ن��ي نجحت 
تديره ام��رأة وكانت أغلب النساء تلجأ إلى مكتبي لتسيير 

قضاياهن، فاستمررت باملهنة".
وأك��م��ل��ت ع��ل��وان ب��ال��ق��ول "دخ��ل��ت إل���ى امل��ع��ه��د ال��ق��ض��ائ��ي عام 

2005، وك��ان ذل��ك بتشجيع م��ن وال���دي وبقية أف���راد عائلتي 
الذين كان أغلبهم متخصصًا بالشأن القضائي والقانوني 
فأخي وعمي قضاة وهناك الكثير من املحامني والقانونيني 
ضمن أسرتي"، ولفتت إلى أنه "بعد التخرج من املعهد عملت 
ك��ن��ائ��ب م���دع ع���ام ف��ي ال��ن��ج��ف وق��ض��اء امل���ن���اذرة ح��ت��ى الوقت 

الحالي".
وحول إذا ما واجهتها صعوبة في عملها الحالي، تنفي ذلك 
وترى أن "املرأة بيدها هي من تجعل املهنة صعبة او سهلة، 
فهي ق��ادرة على تحدي النظرة املشككة في قدرتها، نتمنى 
ان يزول االنطباع السائد على ان املرأة غير قادرة على إدارة 

أعمال معينة".
وأردف����ت ع��ل��وان "بالنسبة ل��ي ان��ا ام���رأة وأدي���ر بيتًا وعائلة 
ورعاية أبناء وواثقة من أنني أؤدي عملي بالشكل املطلوب"، 
وعلى عكس  للجنسني،  مفتوح  القضاء  "ب��اب  أن  إل��ى  الفتة 
اآلن  الرغبة  يمتلكن  ممن  النساء  م��ن  الكثير  هناك  السابق 

ويذهنب بكثرة ولكن بعضهن يفشل في اختبار الكفاءة".
علوان تقول أيضًا "أنا كنائب مدٍع عام أشعر بأنني أمثل كل 
أهالي املدينة التي أعمل فيها السيما النساء فبحكم طبيعة 

املجتمع يكن غير قادرات على الدفاع عن أنفسهن".
للمرأة في  الرجل بالنسبة  القاضي  الفرق بني عمل  وبشأن 
امل���رأة تفوق أحيانًا  "القاضية  أن  ال��دع��اوى أوض��ح��ت  بعض 

ع��م��ل ن��ظ��ي��ره��ا ال��رج��ل ف��ي دع����اوى معينة الس��ي��م��ا ف��ي ملف 
النظر  األح��وال الشخصية فهي تساهم في تقريب وجهات 
أقرب  ام��رأة تكون  الزوجني املتخاصمني فبحكم كونها  بني 
أف��ك��اره��ن، وفي  إل��ى  وال��وص��ول  التفكير  ف��ي  لبنات جنسها 
الجانب اآلخر فأن الرجل يكون أكثر مرونة لتقديم التنازالت 

البسيطة إذا ما تحدثت إليه قاضية".
الكثير  عالقة  التئام  إع��ادة  في  النساء  القاضيات  ونجحت 
من األزواج وقمن بتقريب وجهات النظر في دعاوى ملفات 

شخصية كالحضانة والنفقة الزوجية، كما تؤكد.
في  امل���رأة  بعمل  الكبير  االهتمام  القضائية  السلطة  وأول���ت 
م��ج��ال ال��ق��ض��اء وي���ؤش���ر ذل���ك ال���زي���ادة ال��ح��اص��ل��ة ف���ي أعداد 
العام من النساء ع��ام موزعات  القاضيات وأع��ض��اء االدع���اء 
على محاكم مختلفة ما بني قضاة أح��داث وب��داءة وتحقيق 

وادعاء عام.
االتحادية  القضائية  السلطة  أوردت��ه��ا  إحصائية  وبحسب 
في وق��ت سابق اوضحت أع��داد القاضيات خ��الل الفترة ما 
، فقد بلغ ع��دد القاضيات نحو  بعد ع��ام 2003 ولغاية االن 
100 بعد أن كان العدد ال يتعدى 7 قاضيات قبل هذه املدة،  
وتصدرت منصب قاضي االدعاء العام اإلحصائية وتوزعن 
البقية بمختلف االختصاصات بني قاضية تحقيق أو احوال 

ة،. شخصية أو جنح وكذلك البداء

جريمة غسل األموال

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

غس��������ل األموال هي عملية تس��������تهدف إضفاء الش��������رعية على أموال 
متحصل��������ة من مص��������در غير ش��������رعي وتنطوي عل��������ى إخفاء ملصدر 
مال متحصل عليه من انش��������طة إجرامية وجعل��������ه يبدو في صورة 

مشروعة.
 والجاني في غس��������ل األموال يقوم باج��������راء عمليات مالية متداخلة 
هدفه��������ا ادخال ه��������ذه االموال غي��������ر املش��������روعة الى حرك��������ة التداول 
املش��������روع وهو ما يؤدي الى ادماج ه��������ذه االموال  في النظام املالي 

في الدولة والتي يصعب تقفي أثرها.
 وله��������ذه الجريمة مصادر عديدة منها تجارة املخدرات والرش��������وة 
والفساد اإلداري واالختالس والتهرب الضريبي وممارسة البغاء 
وفتح دور الله��������و والقمار وجرائم التهري��������ب املختلفة..الخ  ولهذه 
الجريم��������ة أيض��������ا اث��������ار اقتصادية تتمثل بالكس��������ب غير املش��������روع 
واضع��������اف الدخل القوم��������ي وتهريب رؤوس االم��������وال الوطنية الى 
الخ��������ارج واضع��������اف العملة الوطني��������ة، وكذلك لها اث��������ار اجتماعية 
تتمثل بانتشار الجريمة وشياع الفساد في املجتمع واضعاف روح 
املواطن��������ة عندما يرى عامة الناس ان املجرمني يتمتعون بثرواتهم 
من املال الحرام وال يس��������تطيع القانون الوصول اليهم. واخيرا لها 

آثار سياسية إذ تؤدي الى صراعات ونزاعات سياسية.
وتمر جريمة غس��������ل االموال بث��������الث  مراحل: املرحلة االولى مرحلة 
التوظيف؛ وفي هذه املرحلة يتم اس��������تثمار العوائد غير املشروعة 
لالم��������وال في مش��������اريع اس��������تثمارية او فردية مش��������روعة ال يمنعها 
القان��������ون كاملتاج��������رة بالس��������لع املختلف��������ة او التوظيف ف��������ي القطاع 
املصرفي. اما املرحلة الثانية فهي مرحلة التمويه وفيها يتم اخفاء 
اصل هذه االموال القذرة وتحويلها الى اموال مشروعة ال يعارض 
القانون اس��������تعمالها، ام��������ا املرحلة الثالثة واالخي��������رة وهي مرحلة 
االندم��������اج التي به��������ا تكتمل مراح��������ل تحقق جريمة غس��������ل االموال 
وفيها يت��������م اضفاء صفة املش��������روعية على عملي��������ات التداول لهذه 
االموال القذرة ومنها يصبح امر اكتش��������اف جريمة غس��������يل االموال 

والجريمة االصلية التي نتجت عنها أمرًا صعبا للغاية.   
لم يعرف العراق حتى وقت قريب جريمة غس��������ل االموال املتحصلة 
م��������ن الجرائم اال أنه بعد ع��������ام 2003 وانفتاح العراق على االقتصاد 
العامل��������ي وحرك��������ة ت��������داول رؤوس االم��������وال ب��������ني املص��������ارف املحلية 
واالجنبية اخذت هذه الظاهرة تطفو الى الس��������طح مما اس��������تدعى 
الى اصدار القانون رقم 93 لس��������نة 2004 الخاص بمكافحة غس��������يل 
االم��������وال وال��������ذي ت��������م وضعه ف��������ي حينها م��������ن قب��������ل اإلدارة املدنية 
لس��������لطة االئتالف ول��������م يك��������ن القانون املذك��������ور موفقا م��������ن ناحية 
الصياغ��������ة القانونية لبعض مواده اذا ج��������اءت صياغته بلغة غير 
متقنة والس��������بب في ذلك يعود الى ان النص االصلي وضع باللغة 
االنكليزي��������ة  وترجم��������ة القان��������ون املذكور جاءت غي��������ر صحيحة في 
بعض مواده لذلك وجد املش��������رع العراق��������ي الضرورة ملحة إلصدار 
قان��������ون جدي��������د ملعالجة الثغ��������رات التي وجدت في القان��������ون القديم 
وبناء على ذلك صدر القانون رقم 39 لسنة 2015 واملعروف بقانون 
مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب الذي  يعد خطوة ايجابية 
في مجال التص��������دي لهذه الجريمة ومكافحته��������ا لغرض الحد من 
عمليات غس��������ل األموال وتمويل اإلرهاب ولتش��������ديد العقوبة بحق 

مرتكبي هذه الجرائم.

وس��������جلت املحكمة في امل��������دة األخيرة 
دعاوى نوعي��������ة كثيرة إال أن ما يطفو 
عل��������ى الس��������طح ه��������ي دعاوى الس��������رقة 
بجميع أش��������كالها كس��������رقة السيارات 
والدور وحتى الحقائب النسائية، كما 

أورد قضاة التحقيق في املحكمة.
وقال قاضي التحقيق مهدي عبود ان 
"الدعاوى التي تقام امام محكمتنا ترد 
من مراكز ش��������رطة ومكات��������ب تحقيق"، 
الفت��������ا إلى ان "التحقي��������ق اصبح يناط 
بمكات��������ب التحقي��������ق القضائ��������ي التي 
انشأت من قبل مجلس القضاء األعلى 
وتم نق��������ل كاف��������ة الدعاوى م��������ن مراكز 
الش��������رطة اليها ليباشر التحقيق بها 
من قبل املحققني القضائيني بإشراف 

قاض".  
وذكر عبود في حديث إلى "القضاء" ان 
"املحكمة تضم في تشكيالتها محاكم 
متخصصة منه��������ا املحكمة املختصة 
بدع��������اوى األطب��������اء ومحكم��������ة حقوق 
االنسان، باإلضافة إلى محكمة العنف 
األس��������ري، وايضا محكمة متخصصة 

بقضايا امانة بغداد".
وتاب��������ع ان "للمحكم��������ة أيض��������ا مكتب 
تحقي��������ق مكافح��������ة اإلجرام ويس��������تلم 
اإلخب��������ار األولي عن الجرائم من مركز 
الشرطة ولكن في حال فضل املشتكي 
مراجعة املحكمة بش��������كل مباش��������ر فان 

مكتب التحقيق يتولى القضية".  
وعن تن��������وع هذه الدع��������اوى وندرتها 
يلف��������ت عب��������ود إل��������ى أن "م��������ن الدعاوى 
التي نس��������جلها دخول ع��������دد كبير من 

املتهم��������ني االجانب، وف��������ي الغالب يتم 
القبض عليه��������م في املط��������ار وأكثرهم 
م��������ن دول غير عربية"، مش��������يرا الى ان 
"تهمهم في اكثر األحيان تحرير صك 

بدون رصيد".  
أيض��������ا  املحكم��������ة  عل��������ى  وتع��������رض 
القضاي��������ا املحالة من مجلس القضاء 
األعلى عندما يطل��������ب نقل أي دعوى 
من محكمة ما فيقرر مجلس القضاء 
ان تتولى محكم��������ة تحقيق الرصافة 
القضي��������ة كما يفيد، مبين��������ا ان "اغلب 
الدع��������اوى املوجودة ه��������ي منقولة من 

محكمة اخرى".  
وع��������ن تع��������اون الجه��������ات التنفيذي��������ة 
أف��������اد عبود ب��������ان "القض��������اة يتابعون 
املخاطب��������ات والكت��������ب التي ترس��������لها 
املحكمة وه��������ي ما تؤدي ال��������ى تنفيذ 
اس��������ماه  مم��������ا  ويش��������كو  الق��������رارات"، 
"قل��������ة وع��������ي الجه��������ات التنفيذية في 
التعامل مع ق��������رارات القضاء"، مبينا 
ان "الضباط يتعامل��������ون مع القرارات 
كم��������ا لو أنها أم��������ر إداري وليس قرارا 

قضائيا يجب أن ينفذ بسرعة". 

وذكر عبود أن "جميع أقسام املحكمة 
يتم ضبط الدع��������اوى فيها الكترونيا 
فضال ع��������ن التعام��������ل اإلداري، وكذلك 
بوش��������ر العم��������ل ف��������ي ارش��������فة جمي��������ع 
الس��������جالت الكتروني��������ا لك��������ي يس��������هل 

البحث عن اية أوليات".
ولفت إل��������ى ان "املحكم��������ة وعن طريق 
رئاس��������ة االس��������تئناف تتس��������لم بعض 
اإلجاب��������ات واملخاطب��������ات ع��������ن طريق 
االيمي��������ل وه��������ذا وف��������ر وقت��������ا وجهدا 
كبيري��������ن"، مش��������يرا إل��������ى أن "اب��������رز ما 
تعاني��������ه املحكمة هو قل��������ة الكادر مع 

الزخم الكبير للقضايا". 
م��������ن جانبه قال قاضي املحكمة اآلخر 
خلي��������ل إبراهي��������م ان "مكت��������ب مكافحة 
اإلجرام مختص ف��������ي النظر بدعاوى 
منطق��������ة ب��������اب الش��������يخ الت��������ي تضم 3 
مناط��������ق هي ش��������ارع فلس��������طني وباب 

املعظم ومنطقة باب الشيخ". 
أن  "القض��������اء"  إل��������ى  إبراهي��������م  وذك��������ر 
"املحكمة س��������جلت ازديادا في حاالت 

السرقة والسطو والتسليب". 
وفيما لفت إلى أن "املحكمة س��������جلت 

عددا كبيرا من الدع��������اوى التي تبدو 
األم��������ر جريم��������ة خط��������ف  ب��������ادئ  ف��������ي 
واغتصاب، ولك��������ن في النهاية هي ان 
شابًا وشابة تربطهم عالقة عاطفية 
يهرب��������ون مع��������ا دون علم اه��������ل الفتاة 
ودون زواج فيق��������دم ذووه��������ا ش��������كوى 

على انها مخطوفة".
وب��������ني أبراهي��������م ان "ه��������ذا الن��������وع من 
القضايا ينتش��������ر بكث��������رة ، فاملحكمة 
س��������جلت مؤخ��������را دعوى بحق ش��������اب 
تربط��������ه عالق��������ة عاطفي��������ة م��������ع طالبة 
جامعي��������ة اتفق��������ا على اله��������رب بعد ان 
وعده��������ا بالزواج ولك��������ن بعد ان هربا 
تنص��������ل عن وع��������ده وقررت ه��������ي رفع 

دعوى ضده تتهمه بالخطف". 
وعن تكييف القضي��������ة قانونيا يلفت 
الى انه "ف��������ي حال كان��������ت الفتاة فوق 
سن 18 ال يش��������كل هروبها مع الشاب 
جريمة ولكن عل��������ى العكس اذا كانت 

تحت سن 18 عاما".
واش��������ار ابراهي��������م ال��������ى ان "املحكم��������ة 
س��������جلت ايض��������ا 4 ح��������وادث ه��������روب 
فتي��������ات م��������ن اهاليهن، وحال��������ة هرب 

أخ��������رى المرأة متزوجة مع عش��������يقها 
بعد سرقة االموال العائدة لزوجها"، 
ويعزو القاضي ازدياد هذه الحاالت 
ال��������ى "االنفتاح والوض��������ع االجتماعي 

والثقافي لألسرة".   
وذكر ابراهيم  "خالل التس��������عة اشهر 
املاضي��������ة الق��������ي القبض عل��������ى احدى 
العصابات االجرامية اعترف افرادها 
على اكثر من جريمة سطو مسلح في 
منطقة ش��������ارع فلس��������طني"، مضيفا ان 
"املجرمني حاولوا السطو على منزل 
ولك��������ن مفرزة للش��������رطة كان��������ت قريبة 
من الدار وس��������معت اص��������وات الصراخ 
والق��������ت  الجن��������اة  فالحق��������ت  والن��������داء 
القبض على 2 منه��������م واعترفوا على 
افراد العصابة اآلخرين لكن املش��������كلة 
انه��������م يجهل��������ون األس��������ماء الحقيقية 

للمجرمني اآلخرين". 
ونب��������ه القاضي الى "انتش��������ار جريمة 
س��������رقة الحقائب النسائية في منطقة 
ش��������ارع فلسطني من سائقي التاكسي 
اذ  الناري��������ة  الدراج��������ات  اصح��������اب  او 
يقفون بس��������ياراتهم بالقرب من املرأة 

وينفذون جريمتهم".
وبني القاضي ان "الجناة ينتمون الى 
عصابات محترفة وال يفصحون عن 

شركائهم حني القبض عليهم". 
واشار ابراهيم الى ان "القوات االمنية 
تفتقر الى العمل االستباقي والنوعي 
مع قل��������ة وجود املف��������ارز االمنية برغم 
تقديم القض��������اء مفاتحات كثيرة لهم 
ف��������ي ه��������ذا الخص��������وص"، موضحا ان 
"هن��������اك س��������رقات للبيوت ف��������ي وضح 

النهار في منطقة شارع فلسطني".
وع��������ن جرائم س��������رقة الس��������يارات بني 
يرك��������زون  "املجرم��������ني  ان  ابراهي��������م 
على س��������رقة السيارات الس��������يما نوع 
ان  فالكامي��������رات رص��������دت  )اكس��������نت( 
الس��������يارة  بفت��������ح  يقوم��������ون  الجن��������اة 
بطريق��������ة احترافي��������ة كأنه��������م يملكون 
نس��������خة من مفاتيحها رغم انها على 

بصمة اليد".
واضاف ان "املحكمة س��������جلت خمسة 
ح��������وادث من هذا النوع"، مش��������يرا الى 
ان "الكاميرات لم ترصد شكل الجناة 

الن عملياتهم تنفذ ليال". 
وخل��������ص إبراهي��������م إل��������ى أن "املحكمة 
سجلت ايضا ثالث حاالت سرقة عن 
طريق تزوير وصل الكراج"، وأوصي 
الكراجات بوضع كاميرات  "اصحاب 

مراقبة".

هروب فتيات مع عشاقهن يصل احملكمة بعنوان "خطف"

تحقيق الرصافة الثانية تسجل ازديادا في حوادث 
سرقة السيارات والسطو المسلح

■ مدخل محكمة تحقيق الرصافة/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد/ دعاء ازاد

محكمة تحقيق الرصافة 
الثانية هي إحدى أضخم 

املحاكم التحقيقية في 
البالد بالنسبة لكمية 

ونوعية الدعاوى، 
فباإلضافة الى إحالة 

العديد من القضايا 
التحقيقية من املحاكم 

األخرى عليها، ينظر 
قضاتها دعاوى مناطق 
مكتظة بالسكان وسط 

العاصمة بغداد.

عددهن وصل إىل املئة يف عموم البالد ومبختلف االختصاصات

■ محكمة استئناف النجف/ ارشيف



 والتحريض هو احد العناصر املطلوب 
توفرها في اعمال املس��������اهم او الش��������ريك 
في  املس��������اهمة الجنائية التي تتكون من 
ثالوث يش��������ارك التحريض فيه )االتفاق 
واملساعدة (وتحقق ايًا من هذه العناصر 
يجع��������ل م��������ن الش��������ريك مس��������اهما تبعيا 
ف��������ي الجريمة حيث ان الن��������ص القانوني 
يش��������ترط لك��������ي يك��������ون املح��������رض ضمن 
املس��������ؤولية   قيام الشخص بالتحريض 
على ارتكاب الجريمة ووقعت بناء على 
ه��������ذا التحري��������ض او من اتفق م��������ع غيره 
على ارتكاب الجريمة ووقعت بناءً  على 
هذا االتفاق او من اعطى الفاعل س��������الحا 
او آالت او اش��������ياء اخرى مما يس��������تعمل 
ف��������ي ارت��������كاب الجريمة مع علم��������ه بها او 
س��������اعده باي طريقة في االعمال املمهدة 
او املس��������هلة او املتممة الرتكابها ( وهو 
املشار له في  املواد )47 ،48، 50 ،51 ( من 

قانون العقوبات العراقي.

 وكما للتحريض موضوع  ينصب على 
القيام او اتي��������ان الجريمة فان له طبيعة 
مباش��������رة كفعل مجرم يق��������ع تحت طائلة 
القانون تتمث��������ل بالتحديد في التوجيه 
عل��������ى فع��������ل واض��������ح ومح��������دد بمعنى ان 
التحريض الذي اليكون مباشرًا اليؤخذ 
بنظ��������ر االعتبار ب��������ل ان الفقه الفرنس��������ي 
يتطل��������ب ان يك��������ون التحري��������ض موجهاً  
الى شخص محدد وليس الى الجمهور 
،وه��������و امر يثير الكثير من الصعوبة في 
تجريم امل��������ادة االعالمية الت��������ي غالبا ما 
تكون موجهة الى عدد غير محدد ،وعلى 
ذل��������ك وللخ��������روج واعتب��������ار التحري��������ض 
متوف��������ر ف��������ي حق وس��������يلة االع��������الم يرى 
الدكت��������ور) بكري يوس��������ف(  ال��������ى اعتبار 
املادة املوجه��������ة الى فئة معين��������ة بمثابة 
شخص محدد فاملادة االعالمية املوجهة 
الى فئة او صفة كاالحداث مثال او مهنة 
معينة فيستدل القاضي وله صالحيته 

كقاضي موضوع اعتب��������ار طبيعة املادة 
االعالمية مح��������ددة وموجه��������ة من حيث 
طبيعتها وصياغتها ونش��������رها موجهة 

وتقع تحت طائلة القانون.
 والحقيق��������ة ان جرائ��������م النش��������ر ومنه��������ا 
اساس��������يا  ارتباطا  ترتب��������ط  التحري��������ض 
الرك��������ن  الت��������ي تمث��������ل  العالني��������ة  بفك��������رة 
الرئيس��������ي فالفكرة ني��������ة موجودة ضمن 
الخلجات النفسية التشكل جريمة اال اذا 
دخلت ضمن اطار التجريم بعد نش��������رها 
واط��������الع الراي الع��������ام عليه��������ا وتحققها 
للض��������رر فالعق��������اب على مج��������رد التفكير 
وتكوي��������ن الرأي ،وتظهر لدينا في جرائم 
النش��������ر او التحريض االعالم��������ي ثنائية 
متصارعة بني حري��������ة التعبير عن الرأي 
م��������ن جانب كحق مضم��������ون ودخول هذا 
الس��������لوك في التعبير وطرح الفكرة الذي 
يش��������كل مخالف��������ة للنظام الع��������ام واآلداب 
واألمن املجتمعي من جانب آخر، ولكون 

اداة الجريمة هي الكلمة ومسرحها هي 
الوسيلة االعالمية فان االمر يحتاج في 
االغل��������ب الى خبير يب��������دي رأيه للمحكمة 
اته��������ا  الت��������ي تضي��������ف ال��������رأي ال��������ى اجراء
التحقيقية للوصول الى حقيقة السلوك 
ال��������ذي تجس��������د في النش��������ر عبر وس��������ائل 
االع��������الم  وفيما اذا كان مجرما ام مباحا 
وفي كل االحوال فان الرأي يدخل ضمن 
قناعات املحكمة باعتباره اساسا للحكم 

من عدمه.
وفي الوقت الذي يك��������ون فيه التحريض 
عنصرًا في تحقيق املس��������اهمه الجنائية 
للشريك  يش��������ترط فيه ان يكون )مباشرًا 
صريح��������ا او ضمنيا بااليح��������اء واالصل 
في��������ه  )اي عالقة س��������ببية بني التحريض 
والفع��������ل  ال��������ذي تم (كما يمك��������ن ان يكون 
ش��������خصيا او فرديا موجها الى شخص 
معني بوصفه من وسائل االشتراك( فان 
املشرع العراقي اعتبره فاعال اصليا في 

حالة حض��������وره مكان ارت��������كاب الجريمة 
وال��������ى جانب اعتب��������ار التحريض جريمة 
عامه قائم��������ة بذاتها اال ان املش��������رع حدد 
بش��������روط  الخاصة  التحري��������ض  جرائ��������م 
خاص��������ة وف��������ي ميدان خ��������اص وحصرها 
بنوع مع��������ني من الجرائ��������م مثاله ما جاء 
بقان��������ون العقوب��������ات العراق��������ي رق��������م 111 
لس��������نة 1969 املعدل قي الجرائم املا س��������ة 
بامن الدول��������ة الخارجي والداخلي مثاله 
تحري��������ض اف��������راد الق��������وى املس��������لحه على 
الخروج عن ا لطاعة وجريمة التحريض 
باحدى ط��������رق العالني��������ة  وقوانني اثارة 
الح��������رب الطائفية وبعد ص��������دور )قانون 
مكافح��������ة االرهاب رقم 13 لس��������نة 2005( 
ال��������ذي ج��������رم التحري��������ض عل��������ى ارتكاب 
الجرائ��������م االرهابية ومنه��������ا العنف الذي 
يه��������دف الى الق��������اء الرعب ب��������ني الناس او 
وامنهم  تعريض حياته��������م وحرياته��������م 
للخط��������ر وتعري��������ض امواله��������م للتلف ايا 

كان��������ت بواعث��������ه م��������ن االفع��������ال االرهابية 
بما فيها العن��������ف على تخريب او اتالف 
املباني واالم��������الك الخاص��������ة والعامة او 
محاول��������ة امتالكها او االس��������تيالء عليها 
او تعريضها للخط��������ر او الحيلولة دون 
اس��������تعمالها للغ��������رض املعد ل��������ه بباعث 
امليدان  واالس��������تقرارودخل  االمن  زعزعة 

التطبيقي في مكافحة جرائم االرهاب.
 وقد اتس��������ع مدى التحري��������ض اإلعالمي  
بعد االتس��������اع االثيري لوس��������ائل التقنية 
الحديثة ونتاجاتها االعالمية واملتمثلة 
بالفضائيات االعالمية وشبكة االنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي األمر الذي 
يقتضي تش��������ريع تقن��������ني يرتقي بالعمل 
اإلعالم��������ي ويخرج��������ه م��������ن الفوضى الى 
ال��������رؤى املوضوعي��������ة وااللت��������زام املهن��������ي 
ويحقق اهدافه الس��������امية كسلطة رابعة 
ف��������ي بناء دولة املؤسس��������ات الدس��������تورية 

والقانونية .

وقد نصت امل��������ادة 9 من قانون 
الش��������خصية رقم 188  االحوال 
لس��������نة 1969 : 1. ال يح��������ق ألي 
من االق��������ارب او االغي��������ار اكراه 
شخص ذكرا كان ام انثى على 
ال��������زواج دون رض��������اه، ويعتبر 
عقد الزواج باإلكراه باطال، اذا 
لم يتم الدخ��������ول... هذا النص، 
اعتبر كل عقد قران تم باإلكراه 
باطال، م��������ا دام الزوج لم يدخل 

بزوجته. 
ومعن��������ى العق��������د الباط��������ل كما 
جاء بكتاب د. احمد الكبيسي: 
األحوال الش��������خصية في الفقه 
والقض��������اء والقان��������ون: هو عدم 
التي  االنعق��������اد  ش��������روط  توفر 
يل��������زم توفرها في اركان العقد، 
بحيث لو تخلف ش��������رط واحد 
منها اخت��������ل الركن وباختالله 
تصب��������ح األركان بمنزلة العدم 
فال يترتب على العقد اي حكم 
من االح��������كام التي وضع العقد 
إلفادتها وعندها يس��������مى هذا 
العق��������د باط��������ال. وم��������ن املش��������رع 
اعتب��������ر ان ع��������دم توف��������ر ش��������رط 
الرض��������ا ل��������دى اح��������د الطرف��������ني 
او كالهم��������ا س��������ببا العتبار ان 
العقد باطال. اما املادة 115 من 
القانون املدني العراقي رقم 40 
لسنة 1951 فقد نصت: من اكره 
اكراه��������ا معتبرا بأح��������د نوعي 
االك��������راه على ابرام عقد ال ينفذ 
عقده. كما عرف االكراه بقوله: 

الش��������خص بغير  اجب��������ار  ه��������و 
حق على ان يعم��������ل عمال دون 
رضاه. الس��������ؤال املرك��������زي هنا: 
م��������ادام القانون اعتبر ان العقد 
القائم على االكراه باطال، قبل 
للطرف  يح��������ق  فهل  الدخ��������ول، 
املك��������ره خصوص��������ا الزوجة ان 
تتزوج زوجا آخر؟ على اعتبار 
ان الزواج االول باطال والباطل 
ال يترت��������ب علي��������ه اي حك��������م من 
االحكام الت��������ي تخص العقود، 
اي انه بمنزلة العدم! هل يحق 
لها الزواج م��������رة ثانية؟ ما هو 

موقف املشرع من هذا األمر؟ 
األم��������ر اآلخ��������ر: ه��������ل املقص��������ود 
بال��������زوج هو الزواج الش��������رعي 
فق��������ط، ام ال��������زواج املس��������جل في 
املحكمة؟ وكيف يمكن للزوجة 
اثب��������ات انها كانت ف��������ي الزواج 
األول مكره��������ة عل��������ى ال��������زواج؟ 
وه��������ل يمك��������ن لل��������زوج األول ان 
يتقدم بش��������كوى ض��������د الزوجة 
بتهمة زن��������ا الزوجية؟ وهل ان 
على الزوجة دفع التهمة عنها 
بالقول انها كانت مكرهة على 
ال��������زواج وبالتالي ف��������ال وجود 
بينها  ال��������زواج  لرابط��������ة  اصال 
وبني املشتكي كون ان الدخول 

لم يتم بينهما.
 املش��������كلة ان االك��������راه ه��������و فعل 
داخل��������ي، ق��������د ال يك��������ون ظاهرا 
لآلخري��������ن، بمعن��������ى انهم قد ال 
يش��������عرون بالض��������رورة ان احد 

الطرف��������ني مكره على الزواج، او 
ان طبيع��������ة التهدي��������د واإلكراه، 
تتضم��������ن أال يب��������ني املك��������ره اي 
عالم��������ات خارجي��������ة ت��������دل على 
فلو  بال��������زواج،  قناعت��������ه  ع��������دم 
س��������أل القاض��������ي الزوج��������ة ع��������ن 
رأيه��������ا في الزواج، فإن جوابها 
بنعم، واصراره��������ا عليه قرينة 
عل��������ى الرض��������ا. فكي��������ف يمك��������ن 
اثبات اإلكراه في هذه الحالة؟ 
النفس��������ي،  اإلك��������راه، واألذى  إن 
ال يختل��������ف كثي��������را ع��������ن األذى 
ان  املعل��������وم  وم��������ن  الجس��������دي، 
األذى الجسدي يتم إثباته عن 
طري��������ق التقاري��������ر الطبية، فهل 
النفس��������ي  األذى  إثب��������ات  يمكن 
عن طري��������ق التقاري��������ر الطبية؟ 
فه��������ذه التقارير تغني املحكمة 
اإلج��������راءات  م��������ن  كثي��������ر  ع��������ن 
ان  خصوص��������ا  والتحقيق��������ات، 
تمس��������كت الزوجة في مس��������ألة 
اإلكراه وانها كانت غير موافقة 
اص��������ال عل��������ى ال��������زواج، لكنه��������ا 
اكرهت وتم اجبارها على ابداء 
املوافقة ام��������ام املحكمة او رجل 
الدي��������ن. كذلك الحال بالنس��������بة 
لل��������زوج، فه��������و قد يت��������زوج مرة 
ثانية، ف��������ي ح��������ال اكراهه على 
الزواج ولم يت��������م الدخول، فهل 
يعتب��������ر زواج��������ه ألول م��������رة؟ ام 
يعتبر متزوجا للمرة الثانية؟ 
وهل يمك��������ن للمحكمة اللجوء 
القضائية إلثبات  القرينة  الى 

كثيرة،  اس��������ئلة  االكراه؟  واقعة 
بم��������ا لم يتط��������رق القان��������ون الى 
حله��������ا، لك��������ن يمك��������ن حلها عن 
خ��������الل  م��������ن  القض��������اء  طري��������ق 
تراه  الذي  التميي��������زي  االتجاه 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة 

املوقرة.
 ولك��������ن هذا األم��������ر يحتاج الى 
وج��������ود تطبيق��������ات عملية في 
التطبيقات،  وه��������ذه  املحاك��������م، 
ال يمك��������ن ان تج��������ري ما لم يكن 
م��������ن  قانون��������ي  وع��������ي  هنال��������ك 
وان  وال��������زوج،  الزوج��������ة  قب��������ل 
ال��������ى الخيارات  اللج��������وء  يت��������م 
القانوني��������ة واس��������تخدام كاف��������ة 
القانون  التي منحها  الحقوق 
ال��������زواج، وعدم  ملن اك��������ره على 
ان  اعتب��������ار  على  االستس��������الم، 
عقد الزواج، يؤس��������س ملستقبل 
أجي��������ال كامل��������ة، وال يمك��������ن ان 

يبنى على امر باطل.
 ولك��������ن الس��������ؤال يرد هن��������ا: اال 
تج��������ري قاع��������دة: ما بن��������ي على 
باط��������ل فه��������و باطل عل��������ى هذا 
املوض��������وع؟ بمعن��������ى ان عق��������د 
ال��������زواج يعتبر باط��������ال، اذا تم 
باإلكراه، ولكن البطالن ينتفي 
في حال تحق��������ق الدخول حتى 
لو باإلكراه! اي ان الزوج اجبر 
زوجت��������ه عل��������ى اتم��������ام الدخول 
الش��������رعي. الي��������س األم��������ر كل��������ه 
باطل؟ فلم��������اذا يرتفع البطالن 

هنا؟

ــــض اإلعـــــالمـــــي   ــــتــــحــــري ال

القاضي ناصر عمران

سالم مكي

القاضي  اياد محسن ضمد

ض( ورسم املشروع االجرامي الذي  ض على من وقع عليه فعل التحريض )ُمحرَّ بش��������كل عام هو السيطرة املعنوية للُمحرِّ
يتفاعل نفسيا بداخله ليتجسد بممارسة سلوكية تسمى الفعل او السلوك االجرامي.

ورغم الخطورة في فعل املحرض  فان االمر يبلغ ذروته حني تكون اداة التحريض هي الوسيلة االعالمية التي يقع عليها 
عبء املحافظة على القيم واالخالق وحماية املجتمع.

 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..رأي●  2nd Year  Issue (12) October 2016السنة الثانية/ العدد )12( تشرين االول 2016

هل يحق للزوجة المكرهة غير المدخول 
بها الزواج مرة ثانية؟

املش��������رع لعقد ال��������زواج، خصائص تميزه عن باق��������ي العقود، وهذا يع��������ود الى طبيعته 
واقترانه على اس��������باب الحل والحرمة، وبناء االس��������رة، اضافة الى ان مصدره الشريعة 
ولي��������س القانون املدني. وكل ما يطبق عل��������ى باقي العقود يطبق على عقد الزواج، لكن 
ثمة ش��������روط ال تطبق اال على عقد الزواج. اهم الشروط التي يشترط توافرها في عقد 

الزواج هو الرضا، اذ البد من وجود اتفاق ارادتني على الزواج.
 وج��������رم القانون م��������ن يكره احد الطرفني على ال��������زواج، واعتبر ان ال��������زواج باطل اذا تم 
باإلكراه، ولكن اذا لم يتم الدخول، ولكن بمجرد الدخول يتحول الباطل الى صحيح. 

اعطى

دس��������تور  ومنه��������ا  الدس��������اتير  كاف��������ة 
جمهورية الع��������راق للعام 2005 وكافة 
قوان��������ني االص��������ول الجزائي��������ة ومنه��������ا 
قان��������ون االص��������ول الجزائي��������ة العراقي 
كفلت حرمة املس��������كن ومنع��������ت اجراء 
التفتي��������ش دون اذن وق��������رار صادر من 
ق��������اض مخت��������ص وهنا ف��������ان القوانني 
وفرت للمس��������كن ومن ثم السرار الفرد 
العائلية اعلى درجات الحماية النها 
قي��������دت دخول املنزل حتى وان كان من 
قبل قوات االمن او الش��������رطة بقرار من 
سلطة عليا هي سلطة القاضي وهي 
سلطة ال يمكن ان تتخذ قرارا بتفتيش 
منزل اال اذا توافرت ادلة تفيد بان هذا 
املن��������زل ارتكبت فيه جريمة او توافرت 
فيه ادلتها او صار يمثل تهديدا لالمن 
الوطني او االجتماعي لالفراد وبدون 
ه��������ذه االدلة فان القاض��������ي ال يمكن ان 
ياذن بتفتيش منزل وتعريض اسرار 
الف��������رد ملخاط��������ر انتهاكه��������ا ليس ذلك 
فحسب بل اصبحت حرمة اسرار الفرد 
ترتبط بما تحوي��������ه اجهزته الخاصة 
كهاتفه النقال وحاس��������به االلكتروني 
ففيهما مكنون اسرار اي فرد عاطفية 
كان��������ت ام عائلية من رس��������ائل وصور 
ومواضي��������ع قد ال يري��������د البوح بها اال 
القرب مقربي��������ه فال يجوز تفتيش��������ها 
او االطالع عل��������ى محتوياتها اال باذن 
وقرار من س��������لطة قضائي��������ة مختصة 
كل ذلك الج��������ل ان تبقى للف��������رد كرامة 
انسانية هذه الكرامة التي ترتبط ايما 
ارتباط بالحفاظ على مكنون اسراره 

الخاصة من البوح والعلن .
ف��������ي برنام��������ج عدال��������ة صارم��������ة ال��������ذي 

تقدم��������ه اح��������دى الفضائي��������ات يظه��������ر 
ش��������رطي مكل��������ف بحماي��������ة غاب��������ة من 
اعمال القنص والصيد العش��������وائيني 
يش��������اهد بالصدفة في احدى جوالته 
التفتيش��������ية رج��������ال يقي��������م ف��������ي خيمة 
وبس��������ؤال  الغاب��������ة  داخ��������ل  صغي��������رة 
استكش��������افي من الشرطي للرجل عّما 
يحتويه كيس صغي��������ر داخل الخيمة 
اج��������اب الرجل انه كي��������س ملواد مخدرة 
حينها طلب الش��������رطي م��������ن الرجل ان 
يأتي اليه بكي��������س املخدرات من داخل 
الخيمة فرفض الرجل بطريقة ماكرة 
وقال للشرطي اذهب وأتي به من داخل 
الخيم��������ة ورغم ان الش��������رطي كان امام 
جريمة حيازة م��������واد ممنوعة قانونا 
اال انه ل��������م يدخل الخيم��������ة الن ثقافته 
القانوني��������ة كرجل امن اهلته ملعرفة ان 
هذه الخيمة رغم صغرها وبساطتها 
ومكان وجودها فهي مس��������كن صغير 
ال يمك��������ن دخول��������ه اال ب��������اذن وقرار من 
ق��������اض مخت��������ص وصاح��������ب الخيم��������ة 
كان يعرف ويدرك جيدا ان الش��������رطي 
ال يمكن ان يدخ��������ل الخيمة بدون قرار 
قضائي النها تمثل مسكنا خاصا به 
ما اضطر الشرطي الى اغالق الخيمة 
وتصويرها واالستعانة بقوة ساندة 
لنقله��������ا ال��������ى حيث يمك��������ن ان يعرض 
امرها على ق��������اض مختص لدخولها 
وتفتيش��������ها ف��������ي موق��������ف يفص��������ح ان 
التزام رجل االم��������ن بنصوص القانون 
وق��������رارات القض��������اء م��������ن جه��������ة ووعي 
املواطن لحقوقه  الشخصية من جهة 
اخ��������رى يمث��������الن انعكاس��������ا اجتماعيا 
لنظ��������ام عدالة صارم اقل م��������ا يمكن ان 

يقال عنها وتس��������ميتها بانها )عدالة 
صارمة ( هذه العدال��������ة ضمنت انفاذ 
القان��������ون وقرارات القض��������اء والحفاظ 
على حقوق االفراد وان كانوا متهمني 
بارت��������كاب جرائ��������م وهي عدال��������ة قوية 
تستند الى ثقافة اجتماعية ال تسمح 
الح��������د ان يخالفها هنا ف��������ي هذا البلد 
لدين��������ا الكثير من ضب��������اط االمن ممن 
يلتزمون باحترام اس��������رار االشخاص 
وحرمة مس��������اكنهم وعدم دخولها اال 
باالستناد الى قرار قضائي لكن على 
الجان��������ب االخ��������ر لدينا الكثي��������ر منهم 
ممن ال يلتزمون به��������ذه الحرمة وتلك 
القداس��������ة فال يترك��������ون بابا وال هاتفا 
نقاال وال مس��������تودع الس��������رار الفرد اال 
انتهك��������وه وجعل��������وه مباح��������ا ومتاحا 
بذل��������ك حدود  لفضوله��������م متجاوزين 
وظائفهم س��������يما حني تكون عمليات 
التفتيش ال تس��������تند الى قرار قضائي 
ودون ع��������رض اي اوراق عل��������ى قاضي 
االذن  باعط��������اء  املخت��������ص  التحقي��������ق 
بالتفتيش وازاء مثل هذه االفعال التي 
تهدد اسرار العوائل واالفراد وتذهب 
الري��������اح  ادراج  الش��������خصي  بامنه��������م 
فان االمر يس��������تلزم اتخ��������اذ االجراءات 
القانونية بحق م��������ن يرتكب مثل هذه 
االفعال واملمارس��������ات الن��������ه وبمزاجه 
يفرغ  لسلطته  واستغالله  الشخصي 
والقانونية  الدس��������تورية  النص��������وص 
م��������ن محتواه��������ا وب��������دل م��������ن ان يكون 
عنص��������را لالمن والحفاظ على اس��������رار 
االفراد اصبح منتهكا لخصوصيتهم 
ومصدر خطر على امنهم االجتماعي 

والشخصي.

عدالة صارمة

التحريض

ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
)JAMC( للمركز االعالمي للسلطة القضائية

علمًا أن أراء الكتاب ال تعرب بالضرورة عن املوقف الرسمي للسلطة القضائية االحتادية.

حرمة وقداسة مستمدتان  من حرمة االنسان وقداسته والن املسكن مكنون 
سر الفرد ومستودع خصوصيته تساملت كافة الشرائع السماوية والوضعية 
على االعتراف بأن له حرمة ووفرت له الحماية الشرعية والقانونية، صحيح 

ان مفهوم املسكن نسبي ويختلف باختالف الزمان واملكان , وان ما يعد مسكنا 
عند اهل الصحارى قد ال يكون كذلك عند اهل املدينة , اال ان مفهوم املسكن 

يبقى مرتبطا باملكان الذي يقيم فيه الفرد بصورة دائمة او مؤقتة ويحتفظ فيه 
باسراره الشخصية بعيدا عن بصر وسمع االخرين وفضولهم ويستطيع ان 

يخلو فيه دون قيود.

للمسكن



)تنشر صحيفة القضاء االلكرتونية بنحو دوري أبرز املبادئ التمييزية للقرارات الصادرة 
من حمكمة التمييز االحتادية وخمتلف رئاسات حماكم االستئناف(

واجهة الدخول اىل االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز االحتادية

راجع االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز 
في الموقع االلكتروني للسلطة القضائية 
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للحصول على القرارات 
التمييزية مباشرة 
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7قرارات تمييزية ●  2nd Year  Issue (12) October 2016السنة الثانية/ العدد )12( تشرين االول 2016
..

المبــدأ:

يستحق املعرتض حقوقه التقاعدية 
على وفق خدماته التقاعدية املثبتة يف 

اضبارته التقاعدية املشمولة باحكام 
املادة )3( واملادة )13( من قانون 
التقاعد املوحد رقم 9 لسنة 2014 .

القـــــرار:
ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة العامة في محكمة 
التميي��������ز االتحادية، وجد أن الطع��������ن التمييزي مقدم 
ضمن امل��������دة القانونية قرر قبوله ش��������كاًل ) املادة 30/

ثالث��������ا من القانون رقم 9 لس��������نة 2014 قانون التقاعد 
املوح��������د ( ولدى عطف النظر عل��������ى القرار املميز وجد 
انه صحيح وموافق الحكام القانون ذلك ان املعترض 
) س. م . ع ( م��������ن موالي��������د 1934 س��������بق ان ت��������م تعيينه 
بتاري��������خ 1959/7/1 ف��������ي ش��������ركة توزي��������ع املنتج��������ات 
النفطية )ش��������ركة عامة( بوظيفة كات��������ب محطة.. وتم 
قبول استقالته بموجب االمر االداري املرقم 13603 في 
1978/11/18 بع��������د قضائه في الوظيفة خدمة فعلية 
ملدة 21 سنة وتسعة أشهر وتسعة عشر يومًا00 وان 
رفض هيأة التقاعد الوطنية طلب املوما اليه بمنحه 
الحقوق التقاعدية اس��������تنادًا ال��������ى أحكام املادة 13 من 
القانون املذكور آنفًا بحج��������ة ان املادة املذكورة نافذه 
اعتبارًا م��������ن 2014/1/1 وهذا الرفض ال س��������ند له من 
القان��������ون الن امل��������ادة 3 م��������ن القانون املذك��������ور عالجت 
الح��������االت الس��������ابقة لنف��������اذ القانون بنصه��������ا على ما 
يأتي )تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي 
دوائر الدولة والقطاع الع��������ام واملكلفني بخدمة عامة 
وموظفي الدول��������ة في القطاع املختل��������ط املعينني قبل 

2003/4/9 واملتقاعدين ... الخ(.
إذًا ف��������أن املعترض يكون مش��������موال باح��������كام املادة )3( 
املذك��������ورة في االعلى ، وحيث ان املادة 13 من القانون 
نص��������ت عل�ى ) اليمنع عزل املوظ��������ف او فصله او تركه 
الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية 
وفق الش��������روط الواردة فيها ( وحيث ان القرار املميز 
قضى باس��������تحقاق املعترض حقوقه التقاعدية على 
وفق خدماته التقاعدية املثبتة في اضبارته التقاعدية 
فيكون القرار متفقا وحكم القانون قرر تصديقه ورد 
الطع��������ن التميي��������زي . وصدر الق��������رار باالتفاق في 22/

شعبان/1437 ه� املوافق 2016/5/29 م  

المبــدأ:

الطعن التمييزي املقدم من املميز بعد 
نفاذ كافة طرق الطعن ال سند له من 

القانون .

القـــــرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئ��������ة العام��������ة في 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادية، وج��������د أن املميز/املدير 
املفوض لش��������ركة ) ض. أ ( للتجارة واملقاوالت العامة 
واالس��������تثمار العق��������اري /اضافة لوظيفت��������ه طلب في 
الئحت��������ه التمييزي����������ة املؤرخ��������ة 2016/4/24 اعتب��������ار 
الحكم البدائي الصادر م��������ن محكمة بداءة االعظمية 
بالع��������دد 450/ب/2015 وتاري��������خ 2015/4/9 معدومًا 
لصدوره خالفًا لقواعد االختصاص النوعي حس��������ب 

اعم��������ام مجل��������س القض��������اء االعل��������ى بالع��������دد 154/ق/أ 
ف��������ي 2014/11/26 ال��������ذي تضمن ان عق��������ود املقاوالت 
تك��������ون من اختص��������اص محكمة الب��������داءة املتخصصة 
بالقضاي��������ا التجاري��������ة00 ول��������دى امع��������ان النظ��������ر في 
الحكم املذكور وجد انه تم تأييده اس��������تئنافا بالحكم 
الص��������ادر م��������ن محكم��������ة اس��������تئناف بغداد/الرصاف��������ة 
االتحادية /الهيأة االستئنافية الثانية بالعدد 658/

س2015/2 في 2015/7/2 وصدق الحكم االستئنافي 
بالق��������رار التمييزي املرقم 1801/الهيئة االس��������تئنافية 
منقول/2015 في 2015/8/19 . وحيث ان املادة 168/

مرافعات حددت الطرق القانونية للطعن في االحكام 
وهي االعت��������راض على الحكم الغيابي واالس��������تنئاف 
واعادة املحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي 
واعتراض الغير ولم يكن من بينها الطعن التمييزي 
املق��������دم من املميز املذكور آنف��������ًا ، باالضافة الى ذلك ان 
الحكم البدائي لم يكتسب درجة البتات بمضي املدة 
القانوني��������ة وانم��������ا طعن في��������ه اس��������تئنافا وان محكمة 
االس��������تئناف بصفتها االصليه اي��������دت الحكم البدائي 
بموج��������ب قرارها املش��������ار اليه آنفا وان ه��������ذه املحكمة 
واالس��������تئناف هي مرجع للطعن ف��������ي الحكم البدائي 
س��������واء كان صادرًا من محكم��������ة البداءة ام من محكمة 
الب��������داءة املتخصصة بالقضاي��������ا التجارية لذا يكون 
الحكم االس��������تئنافي الذي ايد الحك��������م البدائي صادرًا 
من محكمة مختصة بص��������دوره، كما ان املادة 3/209 
من قانون املرافعات املدنية قيدت دفع املميز بنصها 
)ال يجوز احداث دفع جدي�د وال ايراد ادلة جديدة أمام 
املحكمة املختصة بالنظر في الطعن تمييزًا )محكمة 
التمييز( باستثناء الدفع بالخصومه واالختصاص 
وس��������بق الحكم في الدعوى( أي ان من حق الخصم ان 
يثير الدف��������ع باالختصاص في كاف��������ة مراحل الطعن- 
االعتراض واالس��������تئناف واخره��������ا التمييز في حالة 
ان لم يس��������بق له ان اثار هذا الدف��������ع في مراحل الطعن 
االولى، في حني ان املميز لم يثر هذا الطعن حتى في 
مرحلة التمييز .  لذا فأن الطعن التمييزي املقدم منه 
بع��������د نفاذ كافة طرق الطعن ال س��������ند ل��������ه من القانون 
لذا قرر رده باالتفاق موضوعا وباالكثريه لالسباب 
املذك��������ورة آ نف��������ا، مفادها لس��������بق الفص��������ل بموضوع 
الدعوى تمييزًا، وتحميل املميز رسم التمييز وصدر 
القرار في 22/شعبان/1437 ه� املوافق 2016/5/29 م 

المبــدأ:

على حمكمة االستئناف بعد تالفيها 
للنواقص واالخطاء باالصالح واالكمال 

وان تصدر حكما جديدا مبوجب الفقرة 
) 4 ( من املادة 193 / 2 من قانون 

املرافعات.

القـــــرار:
ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة العامة في محكمة 
التميي��������ز االتحادية، وجد أن الطع��������ن التمييزي واقع 
ضم��������ن املدة القانونية قرر قبوله ش��������كاًل ولدى عطف 
النظ��������ر عل��������ى الحك��������م املميز وج��������د انه غي��������ر صحيح 
ومخالف للقان��������ون ذلك ان املحكمة قضت برد الطعن 
االس��������تئنافي ش��������كاًل وعلل��������ت ذل��������ك بان املس��������تأنف/ 
الش��������خص الثالث / املدير املفوض لشركة ) ع . ر . ع . 
أ ( للمق��������اوالت والتجارة العامة / اضافة لوظيفته لم 
يدفع الرس��������م القانوني عن الدعوى الحادثة وذهبت 
الى ان الدعوى ال تعتبر قائمة إال من تاريخ دفع الرسم 
القانوني عنها اس��������تنادًا للم��������ادة 9 / اواًل من قانون 
الرس��������وم العدلية رقم 114 لس��������نة 1981 املعدل واملادة 
2/48 من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 
املعدل، وتوصلت الى نتيجة خاطئة بان املستأنف/

الش��������خص الثالث املش��������ار اليه آنفًا لي��������س خصمًا في 
الدعوى، وحيث ان الثابت بان الشخص الثالث سدد 
الرس��������م القانوني عن دعواه بموج��������ب وصل القبض 
املرقم 828430 في 2015/9/17 املؤشر بظهر عريضة 
الدعوى واملرافقة نس��������خة منه م��������ع االضبارة لذا كان 
على املحكمة قبول الطعن االستئنافي شكاًل واملضي 
بنظ��������ره موضوعًا حيث ان ماذهبت اليه املحكمة بان 
الحك��������م البدائي املس��������تأنف لم يتطرق الى الش��������خص 
الثالث في الفق��������رة الحكمية عالجته املادة 2/193 من 
قان��������ون املرافعات املدنية حي��������ث اوجبت على محكمة 
االس��������تئناف ) اذا وجدت بالحكم املس��������تأنف نواقص 
واخط��������اء في الش��������كل أو املوضوع تق��������وم باصالحها 
واكمالها عل��������ى الوجه املقتض��������ى ( وان على املحكمة 
بعد تالفيها للنواقص واالخطاء باالصالح واالكمال 
ان تص��������در حكًا جديدًا بموجب الفق��������رة )4( من املادة 
املش��������ار اليها وحيث ان املحكمة اغفلت ذلك مما اخل 
بصحة الحكم املميز لذا ق��������رر نقضه واعادة اضبارة 
الدعوى الى محكمته��������ا التباع ما تقدم ونظر الطعن 
االس��������تئنافي موضوعًا واصدار الحكم الفاصل على 
وف��������ق أح��������كام القانون، عل��������ى ان يبقى رس��������م التمييز 
تابع��������ًا للنتيج��������ة وصدر الق��������رار باالكثري��������ة في 22/

شعبان/1437 ه� املوافق 2016/5/29 م  

المبــدأ:

املقتضى احالة املتهم بدعوى واحدة 
وعن جميع اجلرائم كونها تشكل نشاط 

اجرامي واحد بغية توجيه تهمة واحدة 
عنها .

القـــــرار:
ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة الجزائية 
ملحكم��������ة التمييز االتحادية وجد ان محكمة الجنايات 
املركزية قررت بالدعوى املرقمة 94/ج2015/1 وتاريخ 
2015/7/26 تجري��������م املته��������م ) ع. ع . ب ( وف��������ق أحكام 
املادة الرابعة/1 وبداللة املادة الثانية/1 ، 3 من قانون 
مكافح��������ة االره��������اب رقم 13 لس��������نة 2005 ع��������ن تهمتني 
وحكم��������ت عليه ع��������ن كل واحدة منهما باالعدام ش��������نقًا 
حتى املوت0 ويتلخ��������ص الحادث وكما اظهرته وقائع 
القضية بان��������ه وبتاري��������خ 2008/1/11 قامت مجموعه 
مس��������لحة ارهابية باقتحام دار املجنى عليه ) ز. أ . خ ( 
وم��������ن ثم قتله وقتل ولده )أ . ز . أ( وقد بني املخبر ) ف. 
أ ( باقوال��������ه ان مجموعة ارهابية ق��������د دخلت داخل دار 
املجن��������ى عليه وقامت باطالق الن��������ار عليه وقتله وقتل 
ولده وانه لم يتمكن من تش��������خيص احدا من املتهمني 
كونهم كانوا ملثمني والح��������ادث حصل لياًل0 كما وان 
املدعية بالحق الش��������خصي )عليه جبر( زوجة املجنى 
علي��������ه ) ز( ووال��������دة املجنى عليه ) أ ( ق��������د أيدت دخول 
املجامي��������ع لدارهم وقتل زوجه��������ا وولدها وكانت افراد 
املجموع��������ة ملثم��������ه ولدى القب��������ض على املته��������م اعاله 
وبناًء على معلومات فقد اعترف أمام املحقق وقاضي 
التحقي��������ق وبكاف��������ة الضمان��������ات القانوني��������ة بحضور 
عض��������و االدعاء العام واملحامي املنت��������دب بانتمائه الى 
جيش الراش��������دين من��������ذ عام 2004 وق��������د ارتكب العديد 
من الجرائم باالش��������تراك مع املتهم��������ني االخرين ومنها 
الجريم��������ة موضوع ه��������ذه الدعوى وان س��������بب قيامهم 
بقت��������ل املجن��������ى عليهم��������ا كونهم��������ا يعم��������الن بالحرس 
الوطن��������ي وصدرت األوام��������ر بتصفيتهما وقد حضرت 
مجاميع اتقس��������مت الى ثالثة وان املجموعة التي فيها 
املتهم مهمتها االستاد واملراقبة كما قامت بوضع لغم 
أرضي لتفجيره على الق��������وات االمنية حال حضورها 
هذا االعتراف الصريح قد تعزز باقوال املدعية بالحق 
الش��������خصي واملخبر ومحضر الكش��������ف ملحل الحادث 
ومخططه ومحضر الكشف على جثتي املجنى عليهما 

وشهادتي وفاتهما وهي أدلة كافية ومقنعة للتجريم 
اال أن املحكم��������ة قد أخطأت في تطبيق القانون تطبيقًا 
صحيحًَا حيث لم تالحظ أن االفعال التي اش��������ترك بها 
املتهم املذكور تش��������كل نش��������اط اجرام��������ي واحد لوجود 
تعاص��������ر زماني ومكاني حي��������ث ان املتهم قد اش��������ترك 
بقتل املجنى عليهما في هذه الدعوى ) ز. أ ( وولده ) أ 
( كم��������ا قاموا بقتل املجنى عليهم ) س. أ . ش ( واوالده 
) أ ( و) ح ( و) م ( أوالد ) س. أ ( واملفردة للمتهم عنهم 
الدعويني املرقمتني 954/ج2015/1 و1821/ج2015/1 
والص��������ادر فيهما قرارين بتاري��������خ 2015/10/18 فكان 
املقتض��������ى احالة املته����������م بدعوى واح���������دة وع�ن جمي�ع 
الجرائ�م كونه�ا تش��������كل نش��������اط اجرام���������ي واح�د بغي�ة 
توجي���������ه تهم�ة واح�دة عنه�ا ول��������كل ما تقدم قرر نقض 
كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها ملحكمتها 
بغية توحيد هذه الدعوى مع الدعويني املشار اليهما 
اع��������اله ومن ثم اجراء محاكم��������ة املتهم ) ع. ع. ب ( عنها 
وفق ما تقدم وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادًا الحكام 
امل��������ادة 259/أ/7 من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

في 19/رجب/1437 ه� املوافق 2016/4/26م .

المبــدأ:

اجلرائم االرهابية الواردة يف اعرتاف 
املتهم تعترب جرائم ذات نشاط اجرامي 

واحد يجمع بينها وحدة الغرض .

القـــــرار:
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة الجزائية 
ف��������ي محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة، وج��������د ان محكمة 
جنايات ذي قار قررت بتاريخ 2015/4/1 وبالدعوى 
املرقم��������ة 639/ج2015/3 تجريم املتهم ) أ . ن . ح ( عن 
التهمتني املوجهتني اليه وفق أحكام املادة الرابعة/1 
وبداللة املادة الثانية/1 ، 3 ، 4 ، 7 من قانون مكافحة 
االرهاب رقم 13 لس��������نة 2005 االول��������ى عن انتمائه الى 
تنظيم ما يس��������مى بالجيش االسالمي وحكمت عليه 
عنها بالس��������جن املؤبد استدالاًل بأحكام املادة 1/132 
عقوبات والثانية عن قيامه بتاريخ 2010/9/1 وف�ي 
منطقة العامرية في بغداد – ش��������ارع العمل الش��������عبي 
وباالش��������تراك م��������ع متهمني آخري��������ن مفرق��������ة دعواهم 
باط��������الق النار على املجنى علي��������ه ) ج.  ش . أ ( و ادى 
الحادث الى قتله وحكمت عليه عنها باالعدام ش��������نقًا 
حتى امل�وت اس��������تدالاًل بأحكام القرار 86 لس��������نة 1994 
0ول��������دى عطف النظر في اضب��������ارة الدعوى والقرارات 
الصادرة فيها وجد انها بنيت على خطأ في تطبيق 
أحكام القانون تطبيقًا صحيح��������ًا. ذلك ان الثابت من 
وقائ��������ع الدعوى ان املتهم قد اعترف في دور التحقيق 
باالنتماء الى تنظيم ارهابي مسلح )تنظيم ما يسمى 
بالجي��������ش االس��������المي(، وقيامه بتاري��������خ 2010/9/1 
باالش��������تراك م��������ع متهم��������ني آخري��������ن مفرق��������ة قضيتهم 
بقت��������ل املجنى عليه )ج.  ش . أ( ف��������ي منطقة العامرية 
ش��������ارع العمل الش��������عبي الذي كان يعمل مدير قس��������م 
الش��������ؤون االدارية ف��������ي وزارة التعليم العالي والبحث 
العلم��������ي عندما كان يقود س��������يارته العائ��������دة للوزارة 
املذكورة. وحي��������ث ان تلك الجرائ��������م االرهابية الواردة 
في اعتراف املتهم تعتبر جرائم ذات نش��������اط اجرامي 
واح��������د يجمع بينها وحدة الغرض وحيث ان محكمة 
جناي��������ات ذي قار اصدرت قراراته��������ا في الدعوى دون 
مالحظ��������ة ذلك لذا قرر نقض كاف��������ة القرارات الصادرة 
في الدعوى واعادتها الى محكمتها الجراء املحاكمة 
مج��������ددًا بحق املتهم عن جريمة واحدة لتوجيه تهمة 
واحدة ورد الطع��������ن التمييزي وصدر القرار باالتفاق 
اس��������تنادًا الحكام امل��������ادة 259/أ- 7 م��������ن قانون اصول 
املحاكم��������ات الجزائية رقم 23 لس��������نة 1971 املعدل في 
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 عني محققا قضائيا في وزارة العدل عام 1960.
ع��������ني بمنصب حاكم )ق��������اض( في العديد م��������ن املحاكم في 
العراق من بينها محاكم قلعة سكر، الرفاعي، سدة الهندية، 
املسيب، الرمادي، محكمة األحداث في بغداد، محكمة بداءة 

الكاظمية، ومحكمة بداءة بغداد.
أنتدب م��������ن القضاء  مديرا عاما لدائ��������رة التنفيذ والتي تم 

تأسيسها على يده في العام 1980.
أنتدب من القضاء مديرا عاما لدائرة رعاية القاصرين.

عني بمنصب نائب رئيس استئناف بغداد � رئيسًا للهيئة 
التمييزية املدنية.

ع��������ني بمنصب مستش��������ار في مجل��������س ش��������ورى الدولة مع 

احتفاظه بصفته القضائية ورئيسا ملحكمة القضاء االداري 
وفيما بعد عني رئيسا ملجلس شورى الدولة.

عني بمنص��������ب قاض في محكم��������ة التميي��������ز االتحادية من 
خ��������ال ترش��������يح الهيئة العام��������ة ملحكمة التميي��������ز االتحادية 

باإلجماع.
 عني بمنصب مش��������رف على وزارة الع��������دل � )وزيرا( � في 12 

حزيران 2003 . 
عني بمنصب نائب لرئيس محكمة التمييز.

عني في منصب رئيس ملحكمة التمييز. 
عني بمنص��������ب رئيس للمحكمة االتحادية في 2005/3/30 

وبحكم القانون � رئيسًا ملجلس القضاء.

أبرز حمطات الكاتب

بغداد/ إياس الساموك

ويتح��������ول الكات��������ب ف��������ي ه��������ذا الج��������زء إل��������ى آخر 
التش��������كيالت العدلية غي��������ر املرتبطة بالس��������لطة 
القضائية وأولها دائرة رعاية القاصرين، حيث 
يتطرق في البداية إلى كيفية إدارة أموال اليتامى 
من��������ذ االحتالل العثماني، وم��������ن ثم صدور قانون 
في مرحلة الحكم امللكي، وصواًل إلى قانون صدر 
في سنة 1969، معرجًا على العديد من السلبيات 
الت��������ي رافقت��������ه، أهمه��������ا ع��������دم تقديم ش��������يء جديد 

لشريحة القاصرين.
لك��������ن املحم��������ود ينتق��������ل بع��������د ذل��������ك، إل��������ى املراحل 
التطويرية التي رافقت تش��������ريع قانون 78 لس��������نة 
1980، مبين��������ًا أن��������ه اح��������دث نقل��������ة ف��������ي التعامل مع 
هذه الش��������ريحة، ملخصًا ابرز م��������ا جاء به القانون، 
والتشكيالت التي استحدثت في ضوئه، التي من 
بينه��������ا صندوق رعاي��������ة القاصرين، وم��������ن ثم ختم 
حديث��������ه بذكر أس��������ماء بعض القض��������اة الذين تولى 

مسؤولية دائرة رعاية القاصرين.
وم��������ن ثم يأت��������ي عل��������ى دائ��������رة التس��������جيل العقاري، 
ويعود إلى بداية تأس��������يس الدولة العراقية وكيفية 
نش��������أة هذه الدائ��������رة والقوانني الت��������ي نظمت عملها 
وتعديالت مهمة أجريت على بعض فقرات القانون 

النافذ أسهمت في تطوير مهامها.

قانون قديم غير مكتمل
وق��������ال املحم��������ود إن "أم��������وال القاصري��������ن في الع��������راق تدار 
بموج��������ب نظام إدارة أم��������وال اليتام��������ى العثماني الصادر 

سنة 1333 ه�".
وفيما أشار إلى أن هذا النظام "بقيت أحكامه نافذة حتى 
سنة 1934 م"، يؤّكد أن بعدها "صدر قانون تحرير التركات 

وإدارة أموال القاصرين الذي حل محل ذلك النظام".
ون��������ّوه املحمود إل��������ى أن "أموال القاصري��������ن أصبحت تدار 
بموجب هذا القانون، الذي اس��������تمر تطبيقه حتى صدور 

قانون إدارة أموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969".
لك��������ن املحم��������ود ع��������اد ليوض��������ح أن "ه��������ذا القانون ل��������م يأت 
بجديد"، وذكر "إذ لم تتعد األسس التي اعتمدها تلك التي 
قام عليها قانون س��������نة 1934، س��������وى أنه أح��������دث املديرية 
العام��������ة إلدارة أموال القاصرين الت��������ي ارتبطت بها دوائر 
اموال القاصرين بعد ان كانت مرتبطة برئاس��������ات محاكم 

االستئناف".
وأوضح الكات��������ب أن هذا القانون تضمن ف��������ي الوقت ذاته 

"بعض األحكام الجديدة غير الجوهرية"، كما وصفها.
وعلى الصعي��������د ذاته يجد أن التطبي��������ق العملي "للقانون 
كش��������ف قص��������ور أحكام��������ه ع��������ن مواكب��������ة ظ��������روف الحي��������اة 

املتطورة".
ويلح��������ظ املحمود أن "دوائر أم��������وال القاصرين في ظله قد 
انصرف��������ت جهودها ع��������ن واجباتها الرئيس��������ية في رعاية 
القاصرين واالهتمام بشؤونهم وادارة أموالهم واإلشراف 

على االولياء واالوصياء ومحاسبتهم".
 أن "الجه��������ود تركزت في ناحي��������ة واحدة هي اقراض 

ّ
وبني

اموال القاصرين املودعة لديها الى املوظفني، أو إقراضها 
ال��������ى غيرهم لقاء رهن عقاراتهم، وتوس��������عت في هذا االمر 
توسعا كبيرا حتى غدت دوائر القاصرين أشبه ما تكون 

بمؤسسات صيرفية بحتة".
وتابع أن "االمر أس��������تمر على هذا املن��������وال حتى تم حصر 
التس��������ليف بمصرف الرافدين والقرض العقاري باملصرف 

العقاري ومنع ذلك على دوائر أموال القاصرين".

إجراءات تطويرية لخدمة القاصرين
وق��������ال املحم��������ود إن��������ه "به��������دف تطوي��������ر العمل ف��������ي دوائر 
القاصرين فقد اتخذت عدد من االجراءات كان من أبرزها 
معالجة املرك��������ز املالي ملديرية اموال القاصرين في بغداد، 

وتصفية الحساب املعلق".
وتابع أن "إبع��������ادًا طال العناصر غي��������ر الكفوءة من دوائر 
القاصري��������ن، وإحالل عناصر قانوني��������ة ومتخصصة ذات 
كفاءة محلها، وكذلك تس��������هيل تنفيذ قان��������ون إدارة اموال 
القاصرين باصدار التعليمات لتحرير التركات ومحاسبة 

واالوصياء  االولياء 
لتأمني مصلح��������ة القاصرين 

واملحافظة على حقوقهم".
وضمن هذه اإلجراءات تحدث عن "تنظيم اساليب العمل 
واملراجعة واخت��������زال الروتني في الص��������رف، واصدار دليل 
عمل في ادارة اموال القاصرين، وتوثيق الصلة بني دوائر 
ام��������وال القاصرين وب��������ني االولياء واالوصي��������اء بما يؤمن 
مصلحة القاصرين ومتابعة مش��������اكلهم وقضاياهم امام 

املحاكم والجهات املعنية االخرى".

قانون جديد لرعاية القاصرين
ورغ��������م هذه الجه��������ود لتطوير االداء ف��������ي دوائر القاصرين 
ضم��������ن اطار قانون عام 1969، اال املحمود وجد أن "املضي 
في تطوير هذه الدوائر وبلوغ االهداف املتوخاة اليتحقق 

اال بتشريع قانون جديد".
وفي س��������بيل ذل��������ك، أكد "ص��������دور عام 1980  قان��������ون رعاية  
القاصري��������ن رقم )78( لتحقيق اه��������داف مختلفة من بينها 
ش��������مول مهام دائرة رعاية القاصرين وتشكيالتها جميع 
ش��������ؤون القاصرين ومن في حكمه��������م اضافة الى الجوانب 

املالية".
واف��������اد الكات��������ب ب��������أن القان��������ون خص��������ص ل� "إيج��������اد صيغ 
متطورة للتعاون بني املحاكم املختصة وبني دائرة رعاية 
القاصري��������ن وتش��������كيالتها يحقق االهداف الت��������ي جاء بها 
القانون، وايجاد تش��������كيالت متخصصة نيطت بها املهام 

الجديدة لدائرة رعاية القاصرين".
وأوضح أن التش��������ريع الجديد أيضًا ل�"تمكني دائرة رعاية 
القاصرين وتش��������كيالتها من الرقابة واإلش��������راف على من 
يتولى رعاية ش��������ؤون القاص��������ر والقيام مقام��������ه عند عدم 
وجوده بم��������ا يحقق مصلح��������ة القاصر، واعتم��������اد البحث 
االجتماع��������ي ملعالج��ة ش��������ؤون القاصري��������ن الحياتية على 

وفق منهج علمي".
كما انه يس��������هم بحس��������ب الكاتب إلى "املحافظة على أموال 
القاصرين واس��������تثمارها ما يحقق منافع أكثر لهم، وبما 

يتالءم مع التطور االقتصادي".

مجلس لرعاية القاصرين
وعل��������ى ض��������وء أح��������كام ه��������ذا القان��������ون، أورد املحم��������ود أن 
"مجل��������س لرعاي��������ة القاصرين تم تش��������كيله برئاس��������ة وزير 
العدل وعضوية عدد م��������ن املتخصصني في اجهزة العدل 

والوزارات والجهات املعنية".
وأردف أن "ه��������ذا املجلس يقوم بوض��������ع الخطط في مجال 
رعاية القاصرين والنهوض بدوائرها ومتابعة تنفيذها 

عن طريق التعليمات والتوجيهات التي يصدرها".
وتطرق املحمود في الوقت ذاته إلى "تشكيل مديرية عامة 
لدائ��������رة رعاية القاصرين على مس��������توى جيد من التنظيم 

والتخصص، لتنفيذ املهام املنوطة بها".
وأش��������ار الكاتب إلى أن "هذه املديرية احدثت فيها أقس��������ام 

س��������بعة متخصصة، تتول��������ى متابعة أعمال 
مديريات رعاية القاصرين التي ش��������كلت في 

املحافظات كافة وفي األقضية والنواحي".
األولي��������اء  "تش��������كيل مجال��������س  إل��������ى  ولف��������ت 
واألوصي��������اء لتأمني التع��������اون بني مديريات 
رعاية القاصرين ومكاتب رعاية القاصرين 
من جهة، وبينها وبني األولياء واألوصياء 
م��������ن جهة اخرى، وكذل��������ك لدعم االواصر بني 
اس��������ر القاصرين ومعالجة م��������ا قد يبدو من 

تفكك اسري".
"ه��������ذه  أن  املحم��������ود  القاض��������ي  وأس��������تطرد 
املجالس وس��������يلة الحكام الرقابة واإلشراف 
على مديريات رعاية القاصرين، والتنسيق 
مع الجه��������ات ذات العالق��������ة لتطوير األعمال 

في مكاتب رعاية القاصرين".

صندوق للقاصرين
 وتح��������ّدث املحم��������ود ع��������ن انش��������اء صن��������دوق 
باس��������م "صن��������دوق رعاية القاصري��������ن"، مبينًا 
ان "اس��������تحداثه كان ف��������ي دائرة رعاي��������ة القاصرين وله 
ذمة مالية مس��������تقلة يمول مما يخصص��������ه مجلس رعاية 
القاصري��������ن م��������ن ريع املبال��������غ املودعة في صن��������دوق اموال 
القاصرين، ومما يرد اليه من اموال عن تركات من ال وارث 
له��������م، وما يخصص للصندوق في املوازنة العامة للدولة، 

ومن املنح واملساعدات الواردة للصندوق".
وافاد بأن "نفقة ش��������هرية تخصص للصغير الذي تتولى 
دائ��������رة رعاي��������ة القاصرين رعايت��������ه من صن��������دوق العناية 

بالقاصرين".
وأوض��������ح الكاتب ان هذا في حالة "نفد مال الصغير او اذا 
اصب��������ح ما لديه من م��������ال ال يفي حاجت��������ه، او ال يوجد من 
يتولى اإلنفاق عليه، وذلك لحني بلوغه سن الرشد"، الفتًا 
إلى امكانية "دفع اعانة مقطوعة منه للقاصر لسد حاجة 

ضرورية طارئة".
ويتط��������رق املحم��������ود في ضوء تل��������ك التطبيق��������ات إلى نقلة 

نوعية تحققت في "ظل الرعاية الجديدة للقاصرين".
ويؤك��������د أن "القان��������ون الجديد اعتمد على اس��������لوب البحث 
االجتماع��������ي للتعرف على احوال القاصر واعداد التقارير 
عن��������ه، إلم��������كان معالج��������ة مش��������اكله وف��������ق أس��������لوب علمي 

وواقعي".
وذه��������ب القاضي املحمود إل��������ى أن "دائرة رعاية القاصرين 
وتشكيالتها تس��������تعني بخبرات املوظفني االختصاصيني 
العاملني فيه��������ا للقيام بالبحث االجتماع��������ي الذي يتمثل 
بقيام الباحث االجتماعي بزيارات ميدانية لبحث طبيعة 
وأسباب مش��������اكل القاصر ودراس��������ة العوامل االجتماعية 
واالقتصادية واألوض��������اع البدنية والصحية والنفس��������ية 

للقاصر".
ويسترس��������ل الكاتب أن ذلك يكون ب�"التعاون والتشاور مع 
افراد اسرته، وتش��������جيعهم على مساندة القاصر لتطوير 

تكيفه االجتماعي وتنمية شخصيته وتقويمها".

وذكر أن "الباحث االجتماعي يقوم ايضًا بمتابعة القاصر 
واالطالع على أوضاعه الصحية واالجتماعية والدراسية 
والتربوية واألسرية، وتقديم التعليمات واإلرشادات الى 

املكلف برعايته".
إن ه��������ذه املهام وفق��������ًا ملا يقوله املحم��������ود يؤديها "الباحث 
االجتماعي بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك".

وش��������ّدد املحمود عل��������ى أن "القانون  أج��������از  ملديرية رعاية 
القاصري��������ن طلب تحري��������ك الدعوى الجزائي��������ة ضد املكلف 
برعاية القاصر إذا أس��������اء معاملته وعرضه للخطر وذلك 
بناء عل��������ى توصي��������ة البح��������ث االجتماعي واالش��������عار الى 

االدعاء العام ملتابعتها. 
وأش��������ار القاض��������ي املحمود إلى أن "من ب��������ني القضاة الذين 
تولوا إدارة املديرية العامة لرعاية القاصرين هم القاضي 
يوس��������ف املعمار، والقاض��������ي مدحت املحم��������ود، والقاضي 

فاضل حامد الخطيب".

دائرة التسجيل العقاري تاريخيًا
أما ع��������ن دائرة التس��������جيل العقاري، ذكر املحم��������ود أن أول 
واحدة تش��������كلت في العهد العثماني سنة 1287ه� - 1870 
م ، في مدينة بغداد باس��������م )مديرية الدفتر الخاقاني(، مع 

دوائر فرعية يطلق عليها 
ف��������ي املراكز   ) )مأموريات 
االداري��������ة التابع��������ة لوالية 

بغداد".
وأضاف أن "هذه املديرية 
الس��������ندات  إصدار  خولت 
بداًل من إصدارها من قبل 
الخاقاني  الدفتر  مديرية 

في االستانة".
وف��������ي وق��������ت الح��������ق، ت��������م 
تشكيل "مديرية في كل من 
واليتي املوصل والبصرة 
مع دوائ��������ر فرعية لها في 
لكل والية  التابعة  املراكز 

منهما"، طبقًا للكاتب. 
ويواصل بالقول إن "اختصاصات دوائر الدفتر الخاقاني 
انحص��������رت في البدء بتس��������جيل املعامالت التصرفية على 
ح��������ق التصرف في األراض��������ي اململوكة للدول��������ة، وانتقالها 
عند الوفاة". وأضاف املحمود أن "التسجيل كان يتم بإذن 
مأم��������ور الدفتر الخاقاني ف��������ي موقع العق��������ار"، منوهًا إلى 
توسع اختصاصات "هذه الدوائر لتشمل االبنية القائمة 
على ارض الوقف، ث��������م العقارات اململوكة لالفراد، فأصبح 
التص��������رف في هذي��������ن النوعني من العق��������ار من اختصاص 

دوائر الدفتر الخاقاني".
الطابو العراقي

وش��������دد القاض��������ي املحم��������ود على ان "تش��������كيل التس��������جيل 
العقاري قد جرت اعادته على اثر تأسيس الدولة العراقية 

بعد أستقر تسميتها ب� )الطابو(.
ولف��������ت إل��������ى "تش��������كيل دائ��������رة مركزية ف��������ي بغداد باس����������م 

)مديرية الطابو العامة("، مضيفًا أن "التشكيالت  للدوائر 
الفرعية توس��������عت فأصبحت مديرية للطابو في مركز كل 
محافظة، تتبعها مأموريات الطابو في األقضية وبعض 

النواحي".
وق��������ال الكات��������ب إن "العم��������ل كان يج��������ري في ه��������ذه الدوائر 
بموجب ما بقي نافذا من التشريعات الصادرة في العهد 

العثماني مع بعض التشريعات الالحقة".
ويسترس��������ل أن "الس��������جل ضمن هذه الفترة اعتبر أساسا 
إلثب��������ات الحق��������وق املس��������جلة فيه، وه��������و يحق��������ق الحماية 
املطلوبة للحقوق الناشئة عن التصرفات العقارية، حتى 
صدور ) قانون  أصول تس��������جيل األموال غير املنقولة في 
الطابو رقم 59 لس��������نة 1935(، وبعد ذلك صدر النظام رقم 

64 لسنة 1959".
وف��������ي وقتها، يوضح املحم��������ود ان الحاجة باتت ضرورية 
ف��������ي "إصدار قانون ينس��������جم مع مفه��������وم حماية الحقوق 
الناش��������ئة عن التصرفات العقارية وتثبي��������ت تلك الحقوق 

على وفق أسس وقواعد قانونية سليمة". 

قانون بأحكام موضوعية
 املحمود أن "قانون رقم )43(  الصادر في سنة 1971 

ّ
وبني

ج��������اء بأح��������كام موضوعي��������ة 
التطور  طبيع��������ة  اقتضته��������ا 
لتنظيم اإلجراءات والقواعد 
للتس��������جيل  األصولي��������ة 
تضم��������ن  و  العق��������اري، 
االجرائية  القواع��������د  القانون 
للتس��������جيل  واملوضوعي��������ة 
محددة  بص��������ورة  العق��������اري 

ومستقرة ".
وتضمن هذا القانون، والقول 
مح��������دد  "حك��������م  للمحم��������ود 
التصرفات  ف��������ي  للتس��������جيل 
ان جميع  مف��������اده  العقاري��������ة 
ال  العقاري��������ة  التصرف��������ات 
تنعق��������د اال بالتس��������جيل ف��������ي 

السجل العقاري".
ورأى الكات��������ب أن "القانون عالج مس��������ألة تدقيق املعامالت 
مراعي��������ا ما تتطلبه معامالت التس��������جيل م��������ن دقة وإتقان 
تقتض��������ي اعادة النظ��������ر في هيئة التدقيق لتأمني س��������المة 

إج��������راءات املعامل��������ة".
واف��������اد املحمود ب��������أن "التعدي��������ل االول لقانون التس��������جيل 
العق��������اري بالقانون رقم 181 صدر في س��������نة 1981 لغرض 

تسجيل كافة العقارات في السجل العقاري".
وتاب��������ع أن��������ه "بعد ذل��������ك ص��������در التعدي��������ل الثان��������ي لقانون 
التس��������جيل العقاري والذي صدر بالقانون رقم 31 لس��������نة 
1982 حيث تحددت بموجبه إج��������راءات تنظيمية جديدة 
أحدث��������ت تط��������ورا مهما وأساس��������يا في التنظي��������م العقاري، 

وساعدت في تسهيل إنجاز معامالت املواطنني".
وخل��������ص املحمود إلى أن "من بني املديرين العامني لدائرة 
التس��������جيل العقاري الس��������ادة كل من عبد العزيز الحساني 
ويون��������س املصلح وعب��������د الله غزاي وزي��������دان خلف وكاظم 

بدن وعادل مصطفى".  
وبذل��������ك يختت��������م الكات��������ب الصفح��������ة االخي��������رة من ش��������رح 
االجه��������زة العدلية غير مرتبطة بالس��������لطة القضائية بعد 
أن اس��������تعرض مهامها واح��������دة تلو االخ��������رى، وعرج على 
مراحله��������ا التاريخية وكيف تطورت التش��������كيالت التابعة 
لها، وبعض املشكالت التي تعترضها، كما تضمن عرضه 

لهذه االجهزة حلواًل للعراقيل التي تعترض عملها.
كان ذل��������ك بع��������د أن حرص��������ت صحيف��������ة "القض��������اء" عل��������ى 
اس��������تعراض جميع األجهزة املرتبطة بالسلطة القضائية 
مل��������ا لها من أهمي��������ة كبيرة في نش��������ر العدالة ف��������ي املجتمع 
العراق��������ي، وكذل��������ك العم��������ق التاريخي للقضاء ف��������ي العراق 
ومراحل تطوره، التي لخصها الكاتب في كتب صدر على 
أكثر من طبعة القى اهتمامًا كبيرًا من األوساط القانونية 
والقضائي��������ة والرأي العام أيضًا حي��������ث أجاب على جميع 

األسئلة املتعلقة ببنيوية القضاء العراقي. 

قانون رعاية القاصرين النافذ احدث نقلة نوعية يف التعامل مع صغار السن

القاضي المحمود يوثق أضخم موسوعة لتاريخ "القضاء في العراق"
تشكيل التسجيل العقاري جرت إعادته على اثر تأسيس الدولة العراقية

في محاولة لإحاطة بمراحل تطور القضاء العراقي، بوصفه تجربة ريادية وذات عمق تاريخي في املنطقة، يوّثق القاضي 
مدحت املحمود هذه املسيرة في كتاب حمل عنوان )القضاء في العراق- دراسة استعراضية( صدرت طبعته الرابعة مؤخرًا 

عن دار السنهوري للطباعة والنشر في بغداد.
وألهمية هذا الكتاب السيما للباحثني واملهتمني بالشأنني القضائي والقانوني، وإلطالع الرأي العام على ما يحتويه 

من معلومات غنية بعضها تاريخي يعرض للمرة األولى، تنشر صحيفة )القضاء( العرض الكامل له في سلسلة حلقات 
متتالية تبدأ منذ االحتالل العثماني، مرورًا باالحتالل البريطاني والحكم الوطني، وتنتهي إلى ما وصلت إليه املؤسسة 

القضائية في الوقت الحالي باستقاللها عن بقية السلطات.
حيث سيتضمن هذا الكتاب شرحًا ملكونات السلطة القضائية بعد التغيير في العام 2003، وايجاز دور كل منها وما حققته 

من انجازات طيلة املدة املاضية، ومن ثم التوّسع في نشاط القضاء بامتداد املحاكم حتى آخر مدن وقصبات العراق.

القاضي المحمود يتصفح كتابه

اجلزء الثالث عشر

يتبع

ّ
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أن صدور قانون رعاية  القاصرين رقم )78( 
لسنة 1980 جاء لتحقيق اهداف مختلفة من 

بينها شمول مهام دائرة رعاية القاصرين 
وتشكيالتها جميع شؤون القاصرين ومن 

في حكمهم اضافة الى الجوانب املالية.


