
بغداد/ محمد سامي

انتهى مصير إرهابي س��������وري إلى مواجهة القضاء 
العراقي بع��������د أن ألقاه هجوم فاش��������ل ل�"داعش" بيد 
الجيش العراقي، مسدال الستار على رحلة إجرامية 
لم تدم طوياًل ابتدأت بغس��������يل دماغ ووعود وهمية 
زائفة. عندما انتهت س��������يطرة "جبهة النصرة" على 
 ب��������داًل عنها تنظيم 

ّ
مدينة دير الزور الس��������ورية، حل

"داعش" تحت لواء خالفة مزعومة على اراٍض تمتد 
بني الشام والعراق، في احالم من الخيال بأن تصل 

إل��������ى جميع بقاع العالم. ب��������دأت الدعوات بالحضور 
إل��������ى املس��������اجد، واالس��������تماع إل��������ى خط��������ب عناصر 
التنظي��������م وهم يقفون على املنب��������ر مرتدين املالبس 
"القندهارية"، ويغرون الناس بأنهم سيصلون إلى 
الجنة في حال اش��������تركوا في عملياتهم، ويطلعون 
الشبان على تسجيالت مصورة لهجمات التنظيم، 

وكان من بينهم جابر ابن ال�21 عامًا.
جابر، ينحدر من عش��������يرة الشعيطات املعروفة في 
س��������وريا، التزم بالحضور إلى املسجد يوميًا، حيث 
ُيمن��������ع الخ��������روج منه إال بع��������د انتهاء خطب��������ة دعاة 

التنظيم. هذا الش��������اب اخ��������ذ يتخيل الجن��������ة، وحور 
الع��������ني، وغيرها من مغري��������ات يطولها بيده بمجرد 
االنضم��������ام إلى "داعش" والقت��������ال في صفوفه لعلها 

ينال "الشهادة" كما يظن.
في أحد اروقة املسجد، يقف شخص ضخم، يرتدي 
قناع��������ا اس��������ود، يراقب الناس، ويتفح��������ص ما يقوله 
من ه��������و على املنبر، الرجل املقنع لم يس��������مع الناس 
صوت��������ه ولم ي��������ُر مالمحه أبدًا، بل عرف��������وا أنه االمير 

العسكري للمنطقة.
ع��������ني جابر االول��������ى على داعي��������ة داعش ف��������ي املنبر، 

واألخ��������رى صوب ذي املالب��������س الس��������وداء، فكالهما 
يكمل االخر على طريق الجهاد، هكذا كان يعتقد.

بالع��������ودة إلى ال��������وراء، فأن جابر اخ ألربعة اش��������قاء، 
جميعهم من الذكور، هو ثانيهم من حيث الترتيب، 
لم يكمل املرحلة املتوسطة نتيجة االحداث السورية 
الت��������ي بدأت باحتجاجات ش��������ارك فيها وانتهت إلى 
سيطرة االرهابيني على مدن عديدة، يعمل "دهانا"، 
من عائلة فقيرة فالوالد متوٍف واألبناء مس��������ؤولون 

عن تلبية احتياجاتهم بأنفسهم.
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القاضي عبد الستار بيرقدار

آث��������ر القض��������اة العراقي��������ون أن ال ينته��������ي دوره��������م خل��������ف مناضدهم في 
املحاكم، ففي الوقت الذي ينشغلون باسترجاع حقوق الناس وتمشية 
معامالته��������م، يمس��������كون بيٍد أخ��������رى أو يحاولون ق��������در إمكانهم وضع 
الحل��������ول واملعالجات لتجنب املش��������كالت التي تعص��������ف باملجتمع وهم 

أبناء بيئتهم الواقفون على نزاعاتها والعارفون بسجّيتها.
لم يعد القضاء بعد 2003 حبيسًا ملهمة إصدار األحكام والقرارات، فقد 
كان لرجاالته وقفات مميزة في إلقاء اإلضاءة على كل الس��������لبيات التي 
تواجه الحياة اليومية وتعك��������ر ديمومتها بصفاء، ففتحوا األذرع لكل 
قنوات التواصل مع الرأي العام والجماهير من أجل االرتقاء باملجتمع 
والتحول إلى دولة املؤسس��������ات وس��������يادة القانون وإن كان ذلك بطيئًا 

بسبب الظروف األمنية واالجتماعية.
أدت الس��������لطة القضائية دورًا اجتماعيًا الفت��������ا حتى إنها تدخلت على 
جمي��������ع املس��������تويات وتص��������ّدى القضاة ملهم��������ة الظه��������ور اإلعالمي وهم 
يتحدثون عبر البوابات الصحفية املختلفة س��������واء كانت الرس��������مية أو 
غير الرسمية وكذلك املشاركة الفعالة في اجتماعات منظمات املجتمع 
املدن��������ي للبحث عن حل��������ول لالزم��������ات االجتماعية املتالحق��������ة في مهام 

تخطيطية مشتركة والسعي إليجاد معالجات سريعة.
التواجد امليداني للقضاة يعكس مقدار تحديهم للظروف األمنية وهم 
م��������ن يواجه يوميا أخطر العناصر اإلرهابي��������ة والعصابات ويصدرون 
أحكام��������ًا بحقه��������م وفق محاكم��������ات عادلة، فه��������م ينطلقون م��������ن منطلق 
املس��������ؤولية امللقاة عل��������ى عاتقهم، يش��������ّخصون املش��������كالت ويقترحون 
الحل��������ول إلى الجهات ذات العالقة وهذا ما يؤكد أن ظهورهم اإلعالمي 

ليس الغرض منه الترويج ملؤسسة أو أشخاص.
ولعل موجة األحاديث اإلعالمية األخيرة لقضاة األحوال الش��������خصية 
ع��������ن تزايد حاالت الطالق وأس��������بابه خي��������ر مثال على ال��������دور التثقيفي 
للقضاة، إذ ظهر العديد منهم عبر قنوات تلفزيونية وصحف ووكاالت 
انباء، وش��������رحوا ما يجري من مشكالت اجتماعية داخل نطاق االسرة 
الت��������ي تبني أنه��������ا اغلبها مش��������تركة وأدت إلى انفص��������ال الزوجني، وهذا 
الحدي��������ث لم يكن لالس��������تهالك االعالمي أو محض آراء ش��������خصية إنما 
نت��������اج تجربة واس��������تقراء ومعلومات حصل عليه��������ا القضاة من ميدان 

املحاكم الشرعية.
لوال أهمية هذه املوضوعات وخطورتها ملا زاد اهتمام أغلب وس��������ائل 
االع��������الم املحلي��������ة والعاملي��������ة بإقح��������ام القض��������اة في مختلف املش��������كالت 
االجتماعية، منها، انضمام ش��������باب إلى الجماعات املتّشددة، التسول، 
عمالة األطفال، املشكالت االقتصادية الناتجة عن التعامالت التجارية 
املشبوهة، الحوادث املرورية، الجريمة االلكترونية، وغيرها من امللفات 
الت��������ي أصبحت نتيجة التحوالت في املجتمع العراقي تس��������تحوذ على 

مساحة كبيرة من اهتمام املواطن كونه يتأثر بها بشكل مباشر.

القضاء ال ينتهي عند المحكمة

satar_bayrkdar@yahoo.com

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

اإلفتتاحية

بغداد/ إياس الساموك

أوقفت إج��������راءات قضائية إه��������دار مبالغ 
كبي��������رة تف��������وق 100 ملي��������ار دين��������ار خالل 
العام الحالي، وأك��������دت محكمة التحقيق 
النزاهة وغس��������يل  املتخصص��������ة بقضايا 
األموال والجريمة االقتصادية في بغداد 
أن ه��������ذه املبال��������غ كادت أن تصرف بنحو 
مخال��������ف للقانون ع��������ن طريق قروض بال 

ضمانات أو وفق سندات مزّورة.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة 
محمد سلمان في تصريح إلى "القضاء"، 
أن "املحكمة نجحت خ��������الل العام الحالي 

ف��������ي ايقاف صرف مبال��������غ كادت أن تؤدي 
إلى هدر كبير في املال العام".

وتابع سلمان أن "املبالغ التي جرى ايقاف 
صرفه��������ا وهدره��������ا وصلت إل��������ى أكثر من 
100 مليار دين��������ار، وعلى أكثر من دفعة". 
وأوض��������ح أن "عمليات الص��������رف كادت أن 
تحصل إم��������ا نتيجة ق��������روض منحت من 
مصارف بال ضمانات، أو تزوير سندات 
عقاري��������ة كان��������ت تعط��������ي ضمان��������ات لتلك 

القروض".
وفيم��������ا ش��������ّدد س��������لمان عل��������ى أن "جهود 
املحكم��������ة تأت��������ي بمتابع��������ة مباش��������رة من 
قب��������ل رئي��������س مجل��������س القض��������اء االعل��������ى 
مدحت املحمود ال��������ذي يوصي بالتعامل 

الدقيق مع القضاي��������ا املتعلقة بهدر املال 
الع��������ام"، لفت إل��������ى "القبض عل��������ى العديد 
من املتهم��������ني بهذه القضايا، وأن أحكامًا 
قضائي��������ة مختلفة م��������ن املحاكم املختصة 

طالت العديد منهم".
وأكد س��������لمان أن "اإلج��������راءات القضائية 
أسهمت في معالجة الخلل بنظام املقاصة 
االلكترونية"، مبينًا أن "عددا من موظفي 
املقاصة أثبتت التحقيقات مس��������ؤوليتهم 
أيضًا عن عملي��������ات صرف األموال خالفًا 
للقان��������ون"، وأورد قاض��������ي النزاه��������ة ف��������ي 
بغداد أن "السنوات املاضية شهدت أيضًا 
اس��������ترجاع مبالغ كبي��������رة نتيجة متابعة 

عمليات الصرف بالطريقة ذاتها".

وأش��������ار إل��������ى أن ""القضاء أس��������ترد امواال 
كبيرة جرى تهريبه��������ا إلى خارج العراق 
في حني يتوقف اس��������ترجاع اموال اخرى 
عل��������ى اج��������راءات دبلوماس��������ية تنجزه��������ا 

الجهات ذات العالقة".
وذكر  سلمان إن "الجهود الدبلوماسية 
ال تشمل فقط األموال، بل تطال املتهمني 
بتهريبه��������ا"، متابع��������ًا أن "آلي��������ة تس��������ليم 
األموال واألش��������خاص ع��������ادة ما تحتاج 
ال��������ى اتفاقيات دولي��������ة ثنائي��������ة او أكثر 

لتسهيل االسترداد".
من جانبه، أفاد املدعي العام في رئاسة 
القاض��������ي حيدر  الرصاف��������ة  اس��������تئناف 
هش��������ام في تعلي��������ق إلى "القض��������اء"، بأن 

"اجتماع��������ات ع��������دة عقدت م��������ع الجهات 
الرقابية املس��������ؤولة ع��������ن متابعة ملفات 
امل��������ال العام من بينها ذلك الذي عقد مع 
هيئة النزاه��������ة وديوان الرقاب��������ة املالية 
ودائرة املفتشني العموميني لوضع الية 
عمل تنظيمية تس��������ّرع حس��������م الدعاوى 

وفق القانون".
وأضاف هش��������ام أن "االتفاق حصل بأن 
تنهي هيئة النزاه��������ة جميع إجراءاتها 
من تحقيقات وجمع لألدلة ليتم عرض 
املل��������ف كاماًل على القض��������اء بعد توثيقه 

في سجل الدعاوى".

التفاصيل ص3

 إيقاف هدر 100 مليار دينار بقروض وضمانات وهمية
مبالغ كبرية حمتجزة خارج البالد بانتظار جهود دبلوماسية إلعادتها 

ميسان/ أحمد محمد

الح��������وادث  مع��������دالت  مؤخ��������رًا  تزاي��������دت 
املروري��������ة عل��������ى طري��������ق رئيس��������ي يرب��������ط 

ميسان بمحافظات مجاورة.
وقال رئيس محكمة اس��������تئناف ميس��������ان 

القاضي محمد حيدر إن "طريق )البتيرة( 
الخارج��������ي ال��������ذي يرب��������ط املحافظ��������ة مع 
القادسية يش��������هد تزايد حاالت الحوادث 

املرورية".
وتاب��������ع حيدر في حديث مع "القضاء"، أن 
"الحوادث املرورية تتصاعد بالتزامن مع 

املناس��������بات الدينية، وتؤدي باس��������تمرار 
إلى وفيات وإصابات البدنية في صفوف 

املواطنني".
وأوضح أن "طريق )البتيرة( يعّد شارعا 
مهما ورئيسيا لعبور العجالت الكبيرة 
)الشاحنات( التي تنقل املواد اإلنشائية 

والغذائية عبر منفذ الشيب الحدودي".
وأرجع زيادة الحوادث فيه "كون الطريق 
ذا ّمم��������ر واح��������د وضّي��������ق، كم��������ا أن هناك 
أس��������باب أخرى تعود إلى كثرة االراضي 

الزراعية من حوله" .
التفاصيل ص3

بغداد / سحر حسين

اعتمدت التنظيمات اإلرهابية في املدة املاضية الشائعة 
كأحد األس��������لحة املهمة في تنفيذ مشاريعهم اإلجرامية، 
وق��������ال عم��������ر خلي��������ل، وه��������و ق��������اض متخص��������ص بقضايا 
اإلرهاب والجريم��������ة املنظمة إن "التنظيم��������ات اإلرهابية 

الس��������يما )داعش( استخدمت الش��������ائعات كحرب نفسية 
بدهاء كبير عبر وس��������ائل التواصل االجتماعي وتمكنت 
من خاللها أن تس��������يطر على بع��������ض العقول في محاولة 
للتغطي��������ة عل��������ى هزائمها م��������ن جهة وإلح��������داث بلبلة في 
صفوف املقاتلني واملواطنني وإث��������ارة الريبة والهلع بني 
الن��������اس م��������ن جهة أخرى". وأض��������اف خليل ف��������ي حديث إلى 

"القضاء" أن "التنظيم اإلرهابي لجأ إلى ترويج الش��������ائعات 
م��������ن خالل خلق بط��������والت لبث الرعب في نف��������وس املواطنني 
معتمدًا على وسائل إعالم ومواقع التواصل عبر نشر صور 
مزيف��������ة ومقاطع فيديو مفبركة لنقل مش��������اهد غير حقيقية 

مستغلني بساطة عقول الناس".
التفاصيل ص2

"البتيرة" طريق يخلف عشرات الضحايا في ميسان 

"داعش" يبدأ معظم جرائمه بسالح "الشائعة"

بابل/ مروان الفتالوي

15 عام��������ًا هو الحد األدن��������ى الذي حدده 
القانون للعمل في العراق، فيما فرض 
هذا القانون ش��������روطا وق��������دم ضمانات 
لألحداث العاملني ب��������ني )15-18 عامًا(، 
لك��������ن ه��������ذه املعطي��������ات بقيت حبيس��������ة 
األوراق وبعي��������دة عن التطبيق، فالواقع 
االقتصادي يفرض نتائج أخرى إذ أن 
كثيرًا من العائالت تضطر لالستعانة 
بأطفالها للعمل من أجل لقمة العيش. 
وق��������ال قاضي محكمة العم��������ل في بابل 
باس��������م العارض��������ي إن "قان��������ون العم��������ل 
الناف��������ذ حدد 15 عاما كحد أدنى لس��������ن 

 في فقرة أخرى 
ّ

العم��������ل في العراق وبني
بأن العامل الحدث كل من بلغ 15 سنة 
من عمره ولم يتم الثامنة عشرة"، الفتا 
إل��������ى أن "القانون به��������ذا منع األطفال ما 
دون 15 عامًا عن العمل فيما أجاز ذلك 
لألحداث لكن وفق ش��������روط وضمانات 

قدمها لهم".
وع��������ن الضمان��������ات التي ٌأقره��������ا قانون 
العمل للعمال األحداث يفيد العارضي 
في حديث إلى "القضاء" بأن "الضمانات 
التي وضعها املشرع لحمايتهم كثيرة 
منها حظ��������ر دخولهم إلى مواقع العمل 
ف��������ي األعمال التي ق��������د تضر بطبيعتها 
أو ظروفها بصحتهم أو س��������المتهم أو 

العارضي  القاض��������ي  أخالقه��������م". ولفت 
إل��������ى أن القان��������ون "يف��������رض ع��������دم جواز 
تش��������غيلهم في األعمال املس��������موح بها 
إال بع��������د خضوعهم  إل��������ى فحص طبي 
شامل يجرى من قبل لجنة طبية يؤكد 
لياقته��������م البدني��������ة والقدرة عل��������ى  أداء 
واجبات األعمال املراد تشغيلهم بها"، 
مش��������يرا إلى أن "ه��������ذه الش��������روط تبقى 
خاضعة للرقابة الصحية حتى إكمال 
العمال الصغار س��������ن الثامنة عش��������رة، 
أي أن خضوعه��������م للفحوصات الطبية 
يبقى مستمرًا دون تحميلهم أية مبالغ 

عن ذلك".
التفاصيل ص2

الوضع االقتصادي وعصابات 
يضاعفان عمالة األطفال

تثبيت 750 حارسا قضائيا والتعاقد 
مع 800 اخرين خالل العام احلايل

سيدة تتفق مع سائق أجرة على 
ترويج مبالغ مزيفة يف ميسان

إجبار املستأجر على تخلية سكنه 
5املشيد قبل 1998 يتطلب مضي 12 عاما 24

كتاب العدد

القاضي عماد عبد اهلل

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

القاضي اياد محسن ضمد

حماية األموال العامة

جرمية االعتداء على حقوق املؤلف

التغذية الراجعة للقوانني

الصفحة 
االخيرة

العرض الكامل لكتاب
القضاء في العراق )الجزء االخير(

جانب من الزيارة/ عدسة فالح املالكي

بغداد/ القضاء

اس��������تقبل الس��������ّيد رئي��������س مجل��������س 
القض��������اء األعل��������ى القاض��������ي مدحت 
املحم��������ود، بمقّر الس��������لطة القضائية 
االتحادية، السيد رئيس الجمهورية 

د.فؤاد معصوم والوفد املرافق له.
وج��������رى خ��������الل اللق��������اء التباحث في 
القضايا التي تهّم الش��������أن العراقي، 
كما التق��������ى د.معصوم خالل زيارته 
عددًا من السادة القضاة من مختلف 
الصن��������وف واملحاك��������م وناقش معهم 
القض��������اء  اس��������تقالل  تعزي��������ز  س��������بل 
أحكامه وترس��������يخ سيادة  واحترام 

القانون وحماية حقوق اإلنسان. 
وثّمن القاضي املحمود زيارة السيد 
رئيس الجمهورية إلى مقّر السلطة 
مش��������ّددًا  االتحادي��������ة،  القضائي��������ة 
والتواصل  التكام��������ل  أهمي��������ة  عل��������ى 
ب��������ني الس��������لطات ف��������ي الع��������راق وفقًا 

للدستور.
من جانبه، عّبر د.معصوم عن تقديره 
العالي ل��������دور القض��������اء العراقي في 
حماية الدس��������تور وترسيخ مبادئه، 

والحفاظ على حقوق املواطنني.

رئيس الجمهورية يزور مقر السلطة القضائية االتحادية
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جريمة االعتداء على حقوق 
المؤلف

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

م��������ن الحقوق املعنوية التي تتمت��������ع بالحماية القانونية حقوق املؤلف 
وف��������ق قوانني حماية حقوق املؤلف و قوان��������ني حماية امللكية الفكرية و 
حق��������وق املؤلف تكون على نوع��������ني فهي اما ان تك��������ون حقوقا ادبية او 

تكون حقوقا فنية.
 والحق��������وق االدبية قد تك��������ون مكتوبة مثل الكتب واملقاالت والرس��������وم 
والصور والنصوص املكتوبة لالفالم الس��������ينمائية واملس��������رحيات  او 
تكون ش��������فوية مثل الخطب واملحاضرات و املواعظ اما الحقوق الفنية  
مثل النحت والتمثيل او غيرها من الوسائل السمعية و البصرية وقد 
اوج��������ب القانون على الصحفي ان يكون ملما في مدى ما يتمتع به في 
نش��������ر املقاالت والبحوث والصور وغيره��������ا ود الحماية التي يضفيها 
القانون على ممارس��������ة تلك االعمال اذا كانت متعلقة بحقوق االخرين 

اي اذا كانت من ابتكارهم  او من تأليفهم.
وق��������د منع قانون نقاب��������ة الصحفيني العراقيني االعت��������داء على الحقوق 
االدبي��������ة والفنية املتعلقة باالخري��������ن وال يجوز للعضو اقتباس اي اثر 
من آثار الغير دون النص على اسم صاحبه او ذكر اسم صاحبه او كر 
مصدره اما املادة االولى من قانون حماية حقوق املؤلف رقم 3 لس��������نة 
1971 فقد نصت على ان يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو املصنفات 
املبتك��������رة في اآلداب والفنون و العلوم اي��������ا كان نوع هذه املصنفات او 

طريقة التعبير عنها او اهميتها و الغرض من تصنيفها.
 ويعد مؤلفا الش��������خص الذي نش��������ر املصنف منس��������وبا اليه سواء كان 
ذلك بكر اس��������مه عل��������ى املصنف او باية طريقة اخ��������رى اال اذا قام الدليل 
على عكس ذلك و يس��������ري هذا الحكم على االس��������م املس��������تعار بشرط اال 
يقوم ادنى ش��������ك في حقيقة شخصية املؤلف  وقد حظر القانون القيام 
باي عمل يعد اعتداًء على حق املؤلف س��������واء كان هذا االعتداء باعادة  
النش��������ر بدون اذن املؤلف  او االستيالء على عمل املؤلف كليا او جزئيا 
ونسبته ملن قام بنشره دون ذكر مؤلفه الحقيقي او القيام بترجمة عمل 
املؤلف دون اذنه و اال س��������يعرض نفس��������ه للجزاءات املدنية و الجزائية 
املنص��������وص عليها في القان��������ون  فالصحفي ال يجوز ل��������ه اعادة كتابة 
مقال معني قام بنشره كاتب غيره وينسبه لنفسه او يقوم بنشر عمل 
روائي او قصصي لكاتب معني دون ذكر اسم ذلك الكاتب او يقوم بذكر 
اسمه عليه بدال من الكاتب و فضال عن الجزاءات املدنية التي يقررها 
املش��������رع على من يعتدي على حق��������وق املؤلف و املتمثلة بالتعويض او 
اعادة الش��������يء الى ماكان عليه قبل االعتداء او غير لك فان املشرع يقرر 
ج��������زاءات جنائية على من يعتدي على تل��������ك الحقوق حيث ان االكتفاء 
بالجزاءات املدنية في نصوص اي قانون دون وجود جزاءات جنائية 
تدعمه��������ا وتضم��������ن فاعليتها و ق��������وة تاثيرها يجعل تل��������ك النصوص 
هزيلة غير ذات اثر  و يالحظ بان العقوبة التي اوردها املشرع العراقي 
لجريمة االعت��������داء على حقوق املؤلف هي عقوبة ضعيفة وغير مؤثره 
و خاصة في ظل التطور الهائل في مختلف املجاالت االدبية و الفنية 

و نرى ان يصار الى تعديل قانون حقوق املؤلف.
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بغداد / سحر حسين

اعتمدت التنظيمات اإلرهابية 
الشائعة  امل���اض���ي���ة  امل������دة  ف����ي 
ك����أح����د األس����ل����ح����ة امل���ه���م���ة في 
اإلجرامية،  مشاريعهم  تنفيذ 
التكنولوجيا  م����ن  م��ت��خ��ذي��ن 
االجتماعي  التواصل  وبرامج 
شائعاتهم  ل�����ب�����ث  م�����س�����اح�����ة 
ال���ت���ي ت���ه���دف إل����ى ب���ث الرعب 
ف��ي ص��ف��وف امل��واط��ن��ني وخلق 

الفوضى.
 وق������������ال ع�����م�����ر خ�����ل�����ي�����ل، وه�����و 
بقضايا  م���ت���خ���ص���ص  ق�������اض 
اإلرهاب والجريمة املنظمة إن 
"التنظيمات اإلرهابية السيما 
)داعش( استخدمت الشائعات 
كحرب نفسية بدهاء كبير عبر 
االجتماعي  التواصل  وس��ائ��ل 
وت����م����ك����ن����ت م�������ن خ�����الل�����ه�����ا أن 
العقول  ب��ع��ض  ع��ل��ى  ت��س��ي��ط��ر 
ف����ي م���ح���اول���ة ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة على 
ه��زائ��م��ه��ا م���ن ج��ه��ة وإلح����داث 
املقاتلني  ص���ف���وف  ف����ي  ب��ل��ب��ل��ة 
الريبة  وإث����������ارة  وامل�����واط�����ن�����ني 
وال��ه��ل��ع ب���ني ال���ن���اس م���ن جهة 

أخرى".
وأض��اف خليل في حديث إلى 
"القضاء" أن "التنظيم اإلرهابي 
الشائعات  ت����روي����ج  إل�����ى  ل���ج���أ 
م��ن خ���الل خ��ل��ق ب��ط��والت لبث 
املواطنني  ن��ف��وس  ف���ي  ال���رع���ب 
م��ع��ت��م��دًا ع���ل���ى وس����ائ����ل إعالم 

وم���واق���ع ال���ت���واص���ل ع��ب��ر نشر 
ص���ور م��زي��ف��ة وم��ق��اط��ع فيديو 
م���ف���ب���رك���ة ل���ن���ق���ل م���ش���اه���د غير 
بساطة  م��س��ت��غ��ل��ني  ح��ق��ي��ق��ي��ة 

عقول الناس".
وكما يشير خليل فأن "القانون 
خطورة  ي���غ���ف���ل  ل�����م  ال����ع����راق����ي 
امل���������وض���������وع، ب�������ل اع�����ت�����ب�����ر بث 
املاسة  الجرائم  من  الشائعات 

بأمن الدولة".
"ق������ان������ون  أن  خ����ل����ي����ل  وت�������اب�������ع 
ال��ع��ق��وب��ات ال��ع��راق��ي ح���دد في 
املادة 179 منه عقوبة بالسجن 
مدة ال تزيد عن العشر سنوات 
ك��ل م��ن أذاع ف��ي زم��ن الحروب 
أخبارا او بيانات او شائعات 
كاذبة او مغرضة او عمد الى 
دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك 
باالستعدادات  ال��ض��رر  ال��ح��اق 
او  البالد  عن  للدفاع  الحربية 
للقوات  ال��ح��رب��ي��ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات 
امل��س��ل��ح��ة او اث�����ارة ال���ف���زع بني 
ال�������روح  اض�����ع�����اف  او  ال�����ن�����اس 

املعنوية". 
قاضي  ي���������رى  ج������ان������ب������ه،  م�������ن 
اإلره��������اب ف����ي ال���رص���اف���ة علي 
صورا  "ل��ل��ش��ائ��ع��ة  أن  ح���س���ني 
ي��ح��ك��م��ه��ا شكل  وال  م���ت���ع���ددة 
أحكاما  ل��ه��ا  إن  ح��ت��ى  واح�����د 
العقوبات  ق��ان��ون  ف��ي  متفرقة 

العراقي".
وع��ن ه��ذه ال��ص��ور ق��ال حسني 
ف���ي ح��دي��ث إل����ى "ال���ق���ض���اء" إن 

"املشرع ترك مسألة تحديدها 
التقديرية  ال����س����ل����ط����ة  ال���������ى 
شائعات  ف���ه���ن���اك  ل���ل���ق���اض���ي 
اقتصادية وشائعات عسكرية 

وأخرى مالية وغيرها". 
بينما يعتبر حسني "الشائعات 
التي يروجها تنظيم )داعش( 
التي  اإلره�������������اب  ج������رائ������م  م������ن 
يعاقب القانون مروجيها على 
وفق قانون مكافحة اإلرهاب، 
وتعّد بابا من أبواب املساعدة 

اإلرهابية". 
يعود  ت��روي��ج��ه��ا  كيفية  وع���ن 
"ه���������ذه  أن  ل������ي������ذك������ر  ح������س������ني 
ت���������روج عبر  ق�����د  ال����ش����ائ����ع����ات 
طريق  ع������ن  ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا 
اإلرهابية  ال���ج���رائ���م  ت��ص��وي��ر 
ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م أو 
ع��ن ط��ري��ق ب��ث أخ��ب��ار شفوية 
ب����وج����ود أح����زم����ة ن���اس���ف���ة في 
املناطق املزدحمة بهدف خلق 
لتنفيذ  ال���ف���وض���ى  م����ن  ح���ال���ة 
عمليات إجرامية مثلما حدث 
في تفجير جسر األئمة والذي 
اب����ت����دأ ب���ش���ائ���ع���ة أس����ف����رت عن 
راح ضحيتها  ب��ش��ري��ة  ك��ارث��ة 

املئات من األبرياء".
ال����وط����ن����ي كما  ل����ك����ن اإلع����������الم 
ي���رى ح��س��ني "ي���راع���ي الجانب 
للناس  وال���ع���اط���ف���ي  ال��ن��ف��س��ي 
وضوابط  ق����وان����ني  وت��ح��ك��م��ه 
م����������ح����������ددة ب���������خ���������الف اع����������الم 

التنظيمات االرهابية".

القانون مينع تشغيل الصغار دون الـ15 عامًا ويسمح لغريهم بشروط

الواقع االقتصادي و"عصابات منظمة" 
يضاعفان عمالة األطفال في العراق

  

وعل��������ى الرغ��������م م��������ن برام��������ج مكافحة 
الت��������ي  العامل��������ني  األطف��������ال  ظاه��������رة 
أعدته��������ا وزارة العم��������ل وه��������ي الجهة 
الرقابية األول��������ى على عمالة األطفال 
الس��������يطرة  بصعوب��������ة  تق��������ر  لكنه��������ا 
عل��������ى "أطفال الش��������وارع"، إذا غالبًا ما 
تصطدم عمليات مراقبتهم لهم ببؤر 
تش��������غيل  وراء  منظم��������ة  وعصاب��������ات 

الصغار.
وق��������ال قاضي محكمة العمل في بابل 
باس��������م العارض��������ي إن "قان��������ون العمل 
النافذ حدد 15 عاما كحد أدنى لسن 
 ف��������ي فقرة 

ّ
العم��������ل ف��������ي الع��������راق وبني

أخرى بأن العامل الحدث كل من بلغ 
15 س��������نة من عمره ولم يت��������م الثامنة 
عش��������رة"، الفتا إل��������ى أن "القانون بهذا 
من��������ع األطف��������ال م��������ا دون 15 عامًا عن 
العمل فيما أج��������از ذلك لألحداث لكن 

وفق شروط وضمانات قدمها لهم".
وع��������ن الضمانات الت��������ي ٌأقرها قانون 
يفي��������د  األح��������داث  للعم��������ال  العم��������ل 
العارض��������ي في حديث إل��������ى "القضاء" 

بأن "الضمانات التي وضعها املشرع 
لحمايتهم كثيرة منها حظر دخولهم 
إل��������ى مواقع العمل ف��������ي األعمال التي 
ق��������د تض��������ر بطبيعته��������ا أو ظروفه��������ا 
بصحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم".

ولف��������ت القاض��������ي العارض��������ي إلى أن 
القانون "يفرض عدم جواز تشغيلهم 
ف��������ي األعمال املس��������موح به��������ا إال بعد 
خضوعهم  إلى فحص طبي ش��������امل 
يج��������رى من قب��������ل لجنة طبي��������ة يؤكد 
لياقته��������م البدنية والق��������درة على  أداء 
واجب��������ات األعم��������ال املراد تش��������غيلهم 
بها"، مش��������يرا إلى أن "هذه الش��������روط 
تبقى خاضعة للرقابة الصحية حتى 
إكم��������ال العمال الصغار س��������ن الثامنة 
عشرة، أي أن خضوعهم للفحوصات 
الطبية يبقى مستمرًا دون تحميلهم 

أية مبالغ عن ذلك".
وعن مقدار س��������اعات العمل لألحداث 
قال العارضي "ال يجوز أن تزيد مدة 
العمل على سبع ساعات يوميًا على 

أن تتخللها فترة استراحة".

وعل��������ى الرغم م��������ن أن قان��������ون العمل 
الناف��������ذ حدد ش��������روطًا لعمل األحداث 
ويعاق��������ب م��������ن يخالفها، كم��������ا يقول 
القاضي العارضي، لكنه يؤكد أن "ال 
نص عقابي ضد من يقوم بتش��������غيل 
عقوب��������ات  هن��������اك  وإنم��������ا  األح��������داث 
يطب��������ق  ال  ال��������ذي  العم��������ل  لصاح��������ب 

ضمانات حماية األحداث".
وع��������ن ه��������ذه العقوبات يفي��������د "قانون 
العمل ن��������ص على فرض غرامات ضد 
مخالفي أحكام القانون"، موضحا أن 
"هذه الغرامات تتفاوت من حالة إلى 

أخرى".
إل��������ى ذل��������ك، قال��������ت مس��������ؤول مكافحة 
عمالة األطفال في العراق دنيا عبيس 
إن "وزارة العمل تراقب عمالة األطفال 
لألعم��������ار املس��������موح به��������ا وتف��������رض 
غرامات على مخالفيها من أصحاب 
املشاغل كما أحالت كثيرا منهم على 

املحاكم".
وأضاف��������ت عبي��������س ف��������ي مقابل��������ة مع 
"القض��������اء" إن "هناك ش��������روطا لعمالة 

األطفال من س��������ن الخامس��������ة عش��������رة 
إلى الثامنة عش��������رة وهناك 78 مهنة 
ممنوعة عنهم"، مشيرة إلى أن "وزارة 
العم��������ل لديها مش��������اريع عدي��������دة مع 
وزارة التربي��������ة ونجح��������ت ف��������ي إعادة 
الكثي��������ر م��������ن األطفال إلى مدارس��������هم 
بع��������د تس��������ربهم منها لالنخ��������راط في 

األعمال".
وع��������ن الواقع االقتص��������ادي واضطرار 
تفيد  األطف��������ال  لتش��������غيل  العائ��������الت 
عبيس ب��������أن الوزارة وضع��������ت ثالثة 
وه��������ي  العامل��������ني  لألطف��������ال  حل��������ول 
"ش��������مولهم بقروض ميسرة أو توفير 
فرص عمل لهم أو شمولهم ببرنامج 
الرعاية االجتماعية، وكل ذلك ال يتم 
إال بع��������د ضم��������ان عودة األطف��������ال إلى 

مقاعدهم الدراسية".
لك��������ن عبيس أش��������ارت إل��������ى أن "خلطًا 
يحص��������ل ب��������ني عمال��������ة األطف��������ال وما 
الش��������وارع"، وتقر  بأطف��������ال  يس��������مون 
ب�"صعوبة الس��������يطرة على هؤالء ألن 
وراء تشغيل بعضهم بؤر مستفيدة 

وعصاب��������ات منظم��������ة"، الفت��������ة إلى أن 
ال��������وزارة "تج��������ري ج��������والت ميداني��������ة 
مس��������تمرة للس��������يطرة على هؤالء من 
خالل تدوي��������ن معلوماتهم ومحاولة 
ثنيهم عن العمل في الشارع بإيجاد 
ف��������رص عمل أخ��������رى أو إرجاعهم إلى 

مقاعد الدراسة".
وعلى الرغم من وجود هذه القوانني 
التي تحمي األطف��������ال إال أن املحامي 
عب��������د الخالق العتاب��������ي يراها "عبارة 
ع��������ن ورق" وبعي��������دة ع��������ن التطبي��������ق 
الس��������يما مع الوضع العام في البالد 
ال��������ذي يدف��������ع عائالتهم لالس��������تعانة 

بهم.
وف��������ي حدي��������ث إل��������ى "القض��������اء" يقول 
العتاب��������ي إن "القوان��������ني تختل��������ف عن 
الواق��������ع، فعلى س��������بيل املثال لو طبق 
بش��������كل  اإللزام��������ي  التعلي��������م  قان��������ون 
تح��������ت  األطف��������ال  يصب��������ح  صحي��������ح 
رعاية الدول��������ة وتتكلف األخيرة بكل 
احتياجاته��������م وتبع��������د حاجتهم إلى 

العمل".
وأض��������اف أن "األطف��������ال الذي��������ن تزي��������د 
أعماره��������م عل��������ى اثن��������ي عش��������ر عام��������ًا 
يحتاج��������ون رعاي��������ة أكب��������ر ألن ه��������ذه 
األعم��������ار خطي��������رة إذا ل��������م توج��������ه أو 
تنخ��������رط في أعمال فس��������يتجهون مع 
الحاج��������ة إل��������ى االلتح��������اق بعصابات 

منظمة".
وفيما يشكو العتابي "غياب الرقابة 
األطف��������ال"، ينوه  واملتابع��������ة لعمال��������ة 
ب�"أهمية ه��������ذا املوضوع الذي يحتاج 
إلى وقفة جادة من الس��������لطات العليا 
ف��������ي الب��������الد وتحم��������ل مس��������ؤولياتها 
الس��������يما أن األطف��������ال موزع��������ون ف��������ي 

الشوارع للعمل والكل يراهم". 
وبش��������أن اش��������تغال بع��������ض األطف��������ال 
بأعمال خفيفة مع أولياء أمورهم أو 
من دونهم ال يرى العتابي ضيرًا في 
ذل��������ك، الفتا إلى أن "ه��������ذه األعمال إذا 
لم تؤثر في شخصياتهم وسلوكهم 
إيجابية"."،  العام وصحته��������م حال��������ة 
مؤك��������دا أن "ه��������ذا قد يكون مش��������جعا 
إذا كان الغ��������رض تعل��������م مهن��������ة ف��������ي 
العطل��������ة الصيفية ولم يؤثر هذا على 
قابلياتهم الذهنية على أن ال تتجاوز 

املهن الضوابط القانونية".

بابل/ مروان الفتالوي

15 عامًا هو الحد األدنى 
الذي حدده القانون للعمل 

في العراق، فيما فرض 
هذا القانون شروطا 

وقدم ضمانات لألحداث 
العاملني بني )18-15 

عامًا(، لكن هذه املعطيات 
بقيت حبيسة األوراق 
وبعيدة عن التطبيق، 

فالواقع االقتصادي 
يفرض نتائج أخرى إذ أن 
كثيرًا من العائالت تضطر 

لالستعانة بأطفالها 
للعمل من أجل لقمة 

العيش.

■ طفل يجلس في مكان عام لبيع الشاي

تأخذ صورا خمتلفة أهمها املساس بأمن الدولة واإلرهاب

بغداد/ إيناس العبيدي

تح��������ّدث قض��������اة متخصصون 
بالدع��������اوى املدني��������ة ع��������ن عدم 
امكانية إجبار املس��������تأجر على 
تخلية العقار السكنية املشيدة 
في بغ��������داد قبل العام 1998، إال 
بعد مضي 12 عام��������ا من ابرام 
العق��������د حت��������ى وأن ن��������ص على 
مدة اخ��������رى لنفاده، مش��������يرين 
ب��������دل  تعدي��������ل  امكاني��������ة  إل��������ى 
االيج��������ار كل خمس��������ة أعوام من 
خالل تقدي��������رات الهيئة العامة 

للضرائب.
ويقول قاضي البداءة محمود 
سعدو في حديث مع "القضاء"، 
إن "املشّرع العراقي نظم آليات 
وأح��������كام تخلية العق��������ار الذي 

يتم تأجيره".
"القان��������ون  أن  س��������عدو  وتاب��������ع 
يمن��������ع اخالء العقار املخصص 
املس��������تأجر  ان  طامل��������ا  للس��������كن 
مستمر في دفع بدالت االيجار 
وف��������ي ح��������ال امتن��������اع املالك عن 
اس��������تالمها يمكن إيداعها لدى 

كاتب العدل".
وزاد أن "قانون االيجار النافذ 
املبنية  العقارات  على  يس��������ري 
قب��������ل الع��������ام 1998، واملؤج��������رة 
ألغ��������راض الس��������كن للعراقي��������ني 
والواقع��������ة ضمن ح��������دود امانة 
بغداد والبلديات اما خارجها 
فتخض��������ع إلى اح��������كام القانون 

"عق��������د  أن  وأوض��������ح  املدن��������ي". 
االيجار رضائي قابل للتجديد 
طبق��������ًا إل��������ى اتف��������اق الطرف��������ني"، 
له  "الح��������د االقصى  مس��������تدركًا 
ه��������و 12 عام��������ًا ويمك��������ن بعدها 
أم��������ا تجدي��������د العق��������د أو طل��������ب 
التخلية". وأش��������ار س��������عدو إلى 
"احقية املؤجر في طلب االخالء 
اذا تب��������ني له احداث املس��������تأجر 
اضرارًا جس��������يمة في البناء أو 

احدث ما يغير معامله".
أم��������ا اذا امتن��������ع املس��������تأجر عن 
تس��������ديد بدالت االيج��������ار، ذكر 
أن "انذارًا يوج��������ه له بعد مرور 
س��������بعة ايام عل��������ى أن ال تتكرر 
هذه الحالة"، مبينًا أن "االنذار 
يمن��������ح مل��������رة واح��������دة وبعدها 
القاضي الحكم باإلخالء  يقّرر 
نتيج��������ة الس��������تمرار ع��������دم دفع 

البدالت".
وردًا عل��������ى س��������ؤال يتعلق بأن 
عقارات  يش��������غلون  اش��������خاصًا 
ب��������دون  للس��������كن  مخصص��������ة 
عق��������د ايجار، افاد بأن "املش��������رع 
العراقي يعّده غاصبًا وللمالك 

الحق في تخليته".
من جانبه، ذكر القاضي سيف 
عب��������اس خلف ف��������ي تعليقه إلى 
االيج��������ار  "عق��������د  أن  "القض��������اء" 
العقارات السكنية مستمر وان 
انتهت امل��������دة املنصوصة عليه 

فأنه يتجّدد تلقائيًا".
ويتف��������ق خلف مع س��������عدو بأن 

"املؤجر ال يحق له طلب اخالء 
ال��������دار إال بعد مضي 12 س��������نة 

على العقد".
أم��������ا عن إمكاني��������ة تعديل مبلغ 
ب��������دالت االيج��������ار، ذك��������ر انه "ال 
يح��������ق للمؤجر طل��������ب زيادته، 
واي اتف��������اق خ��������الف ذل��������ك غير 
جائ��������ز إال وفق ما ن��������ص عليه 

القانون".
وبني خل��������ف أن "املش��������رع اتاح 
للطرفني تقدي��������ر القيمة الكلية 
خم��������س  كل  م��������رة  للمأج��������ور 
تعدي��������ل  ويج��������ري  س��������نوات 
البدل وفق��������ًا للتقدي��������ر الجديد 

ال��������ذي تجريه هيئ��������ة الضرائب 
العامة".

إلى ذل��������ك، أكد قاض��������ي البداءة 
"م��������دة  أن  حم��������ادي  اس��������تبرق 
12 عام��������ا لنفاد عق��������د االيجار 
تخص فقط العقارات السكنية 

املشيّدة قبل سنة 1998".
العقارات  "أم��������ا  وتابع حمادي 
الت��������ي ت��������م بناؤه��������ا بع��������د هذا 
التاري��������خ ف��������ان نفادها يخضع 
التفاق الطرفني وتسري عليها 
احكام قواع��������د القوانني املدني 

وقانون االيجار وتعديالته".
واستطرد أن "إجازة بناء الدار 

وكذل��������ك املعام��������الت الرس��������مية 
الكهرباء  بمنظوم��������ة  الخاصة 
وكشف املهندس املدني كفيلة 

بتحديد تاريخ التشييد".
وأوضح حم��������ادي أن "هناك ما 
يسمى بالضرورة امللجئة التي 
تخلية  طل��������ب  للمؤجر  تمّك��������ن 
الدار قبل مضي مدة 12 سنة"، 
الفت��������ًا إل��������ى أن "من ص��������ور هذه 
الحالة هو عدم امتالك صاحب 
العقار دارًا غير املستأجرة في 

بغداد".
وأض��������اف قاض��������ي الب��������داءة أن 
تتعل��������ق  االخ��������رى  "الص��������ورة 
بامتالك املستأجر دارًا مع عدم 
امت��������الك املؤجر عقارًا  للس��������كن 
غير املستأجرة في العاصمة".

وأش��������ار حمادي إل��������ى أن "طلب 
امتالك  ايضًا  يش��������مل  التخلية 
املؤج��������ر دارًا ثاني��������ة ورغم ذلك 
فأن��������ه يحت��������اج تل��������ك املؤج��������رة 
بس��������بب زواج أح��������د اوالده من 

الذكور أو االناث".
ويواص��������ل حم��������ادي "ف��������ي هذه 
املؤج��������ر  يس��������تطيع  الح��������االت 
الحصول على قرار بالتخلية"، 
"أس��������باب  إن  بالق��������ول  وأكم��������ل 
عليه��������ا  التخلي��������ة منص��������وص 
حصرًا في املادة ١٧ من قانون 
 ١٩٨٧ لس��������نة  العق��������ار  ايج��������ار 
املعدل وال يجوز ابتداع حاالت 
اخرى، بالنسبة للدور املشيدة 

قبل 1998".

احكام خاصة للتعامل مع الدور املؤجرة يف بغداد

إجبار المستأجر على تخلية سكنه المشيد 
قبل 1998 يتطلب مضي 12 عاما

■ الدور املؤجرة في بغداد تخضع لضوابط خاصة

الشائعات سالح "داعش" اآلخر 
عبر اإلعالم واالنترنت



"البتيرة": شارع الموت يحصد األرواح بين ميسان والمحافظات
 

وارجع قضاة كثرة االصطدام 
ب����ني ال���ع���ج���الت ألس����ب����اب عدة 
الشارع، وكثرة  أهمها طبيعة 
أصحاب  من  عليه  التجاوزات 
االراض���ي ال��زراع��ي��ة، فضاًل عن 
ال���ت���زام س��ائ��ق��ي سيارات  ع���دم 
الخاصة  بالتعليمات  الكبيرة 
بحجم الحموالت، ودع��وا إلى 
معالجته بأسرع وقت ألهميته 
االقتصادي  امل��س��ت��وي��ني  ع��ل��ى 

والسياحي.
وقال رئيس محكمة استئناف 
القاضي محمد حيدر  ميسان 
إن "طريق )البتيرة( الخارجي 
ال���������ذي ي�����رب�����ط امل����ح����اف����ظ����ة مع 
القادسية يشهد تزايد حاالت 

الحوادث املرورية".
حديث  ف�������ي  ح������ي������در  وت�������اب�������ع 
"الحوادث  أن  "ال����ق����ض����اء"،  م���ع 
بالتزامن  ت��ت��ص��اع��د  امل���روري���ة 
م�������ع امل�����ن�����اس�����ب�����ات ال����دي����ن����ي����ة، 

وتؤدي باستمرار إلى وفيات 
وإصابات البدنية في صفوف 

املواطنني".
)البتيرة(  "طريق  أن  وأوض��ح 
ورئيسيا  مهما  ش��ارع��ا  ي��ع��ّد 
الكبيرة  ال����ع����ج����الت  ل���ع���ب���ور 
)الشاحنات( التي تنقل املواد 
اإلن���ش���ائ���ي���ة وال���غ���ذائ���ي���ة عبر 

منفذ الشيب الحدودي".
وأرج������������ع زي������������ادة ال������ح������وادث 
ّممر  ذا  ال���ط���ري���ق  "ك������ون  ف���ي���ه 
واح���د وض��ّي��ق، ك��م��ا أن هناك 
ت�����ع�����ود إلى  أس�����ب�����اب أخ���������رى 
ك��ث��رة االراض�����ي ال��زراع��ي��ة من 

ح��ول��ه وف��ت��ح ب��ع��ض الفالحني 
م�����راع�����اة  دون  م�����ن  ال����ق����ن����اط����ر 
وبالتالي  وال��ق��وان��ني  االن��ظ��م��ة 
ت���ح���ص���ل خ��������روق ت��������ؤدي إلى 
ح��وادث بعضها أودى بحياة 

املواطنني".
استئناف  رئ������ي������س  وأش�������������ار 
ميسان إلى أن "بعض اصحاب 
)ال�����ش�����اح�����ن�����ات( ي�����ت�����ج�����اوزون 
لعجالتهم  امل����ق����ّررة  ال��ح��م��ول��ة 
وفقًا للتعليمات، وي��ؤدي ذلك 

إلى تخسف في الشارع".
وي���س���ت���غ���رب ح���ي���در م����ن "عدم 
وج������ود ط�����رق ن���م���وذج���ي���ة بني 

وال���ق���ادس���ي���ة السيما  م��ي��س��ان 
مع كثرة البضائع التي ترسل 
تأتي  وبالتالي  املحافظة  إل��ى 
البنى  ت���وف���ي���ر  إل������ى  ال����ح����اج����ة 
ال���ت���ح���ت���ي���ة ال����ت����ي ت����ح����ول دون 

وقوع خسائر بشرية".
ودع��������������ا ف��������ي ال��������وق��������ت ذات�����������ه، 
إلى  ال����ع����الق����ة  ذات  ال����ج����ه����ات 
الحوادث  ألن  ح��ل��ول؛  "إي���ج���اد 
امل����روري����ة ب����دأت ت��أخ��ذ منحى 
"الحكومات  وط��ال��ب  خ��ط��ي��را"، 
واملحافظات  مل��ي��س��ان  امل��ح��ل��ي��ة 
امل����ج����اورة ب��م��ع��ال��ج��ة االض����رار 
ألهميته  ال�����ش�����ارع  ف�����ي  ال����ت����ي 

االقتصادي  امل��س��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
والسياحي".

وم���ض���ى ال���ق���اض���ي ح���ي���در إلى 
تتعامل  املختصة  "املحاكم  أن 
السير  ح��������وادث  دع��������اوى  م����ع 
املعروضة امامه وفقًا للقانون، 
وتتخذ جميع االجراءات بحق 

املقصرين".
م���ن ج���ان���ب���ه، ذك����ر ق���اض���ي أول 
م���ح���ك���م���ة ت���ح���ق���ي���ق ال����ع����م����ارة 
الهاللي  ج��الب  م��زه��ر  الثانية 
أن "عددًا غير قليل من القضايا 
م����رك����ز شرطة  ل������دى  م�����وج�����ود 

الحسني".
وتابع الهاللي في تعليقه إلى 
القضايا  "ه����ذه  أن  "ال���ق���ض���اء"، 
ال���ن���ظ���ر فيها  ي���ت���م  ال���ج���زائ���ي���ة 
 - امل�����ادت�����ني )23  وف�����ق أح����ك����ام 
24( م��ن ف��ان��ون امل���رور"، منبهًا 
إل��ى "أن��ه��ا ج���راء ح���وادث سير 
ال���ط���ري���ق الذي  ح��ص��ل��ت ع���ل���ى 
باملحافظات  م���ي���س���ان  ي���رب���ط 

املجاورة".
وأوضح أن "التحقيقات افادت 
ب���ان اغ��ل��ب ال���ح���وادث حصلت 
واحد  م���م���ر  ذا  ال���ط���ري���ق  ك�����ون 
وب����ال����ت����ال����ي ت���ح���ص���ل ح������االت 
اص������ط������دام م���ت���ق���اب���ل���ة ب�����ني من 
ي��خ��رج م��ن املحافظة وم��ن هو 

في طريقه إليها".
م����ع رئيس  ال���ه���الل���ي  وي���ت���ف���ق 
االس����ت����ئ����ن����اف ع���ل���ى َ"ض���������رورة 
البتيرة  لطريق  ح��ل��ول  إي��ج��اد 
الجهات  ت�����ع�����اون  خ�������الل  م�����ن 
ع��ن إصالح  امل��س��ؤول��ة  املحلية 
ال��ط��ري��ق وإع���م���اره ل��ك��ي يظهر 
ب������م������ا ي�����ت�����ف�����ق م���������ع ال������غ������رض 
منفذا  ك����ون����ه  ل�����ه  امل����خ����ص����ص 

خارجيا".

دعوات ملعاجلة الطريق ملواجهة ازدياد دعاوى احلوادث املرورية

الطب العدلي و ميزان العدالة )1( 
ما الجديد في فحص الحمض النووي؟

قضية
للمناقشة

ف��������ي قضية قتل حدثت بتاريخ 2009/11/23 عثر املحققون على عينة من 
الحمض الن��������ووي علقت تحت أظافر الضحية )س��������ييرا بوزيغارد( وهي 
تدافع عن نفس��������ها. فكان على املحققني العثور على نماذج ملطابقتها مع 
تل��������ك العينة فبادروا في الحصول على تراخيص قضائية الس��������تخالص 

عينات الحمض النووي من املشتبه بهم بارتكاب الجريمة.
 اال ان الحم��������ض ل��������م يتطابق ألي م��������ن هؤالء مع العينة املس��������تخلصة من 
مس��������رح الجريمة وقد واصل املحققون دعوة اي ش��������خص لديه معلومات 

عن الحادث. 
في شهر حزيران من عام 2015 علمت )مونيكا كال( وهي من رواد تحليل 
الحم��������ض النووي بأمر طريقة جديدة ومثيرة لالس��������تفادة من املعلومات 
التي يحتويها الحمض النووي ، وهي طريقة ال تتطلب نموذج الحمض 
الن��������ووي ألحد املش��������تبه بهم. وتس��������مى ه��������ذه الطريق��������ة )تحدي��������د النمط 
الظاه��������ري للحمض النووي ، DNA phenotyping ( ، وتمكن هذه الطريقة 
من الحصول على ص��������ورة تقريبية متوقعة عن )املجرم( الذي ترك وراءه 
عينة حمض نووي، وتحتوي هذه العينة على س��������مات ذلك )املجرم( بما 
في ذلك أصله العنصري، ولون عينيه ، وش��������عره ، بل حتى مالمح وجهه 
أيضا. فتذكرت )مونيكا كال( قضية القتيلة )س��������ييرا بوزيغارد( التي لم 
يتوصل التحقيق ملعرفة مرتكبها ، والتي كان الحمض النووي الذي عثر 
عل��������ى عينته تحت اظافر الضحية ه��������و الخيط الوحيد بيد املحققني. فتم 
ارس��������ال تلك العينة الى قس��������م املعلوماتية االحيائية لدى شركة )بارابون 
نانو البس( املتخصصة في تحديد النمط الظاهري للحمض النووي . 

م��������ن هنا اتخذ التحقي��������ق منحى آخر لم يكن متوقع��������ا. فقد كان التحقيق 
متجه��������ا )وبناء عل��������ى االدلة املتاحة لدى املحققني ابت��������داًء( ، أن القاتل من 
أص��������ول التينية ، وربم��������ا كان من بني املجموعات املكس��������يكية التي كانت 
تعيش في منطقة الحادث ، ثم هرب إثر وقوع الجريمة . إال ان الش��������خص 
ال��������ذي ظهرت صفاته من خالل الفحوص��������ات التي اجريت لعينة الحمض 
النووي التي اجرتها الش��������ركة املذكورة، كان ذا بشرة بيضاء ، بنمش في 
وجهه ، وكان ش��������عره بني اللون ، وعيناه خضراوان ، أو زرقاوان. وبينت 

نتائج التحليل أنه ينحدر من مناطق شمال أوربا. 
م��������ع هذه النتائج توقف املحققون وقفة تأمل، مش��������ككني وغير واثقني من 
أنهم كانوا على الطريق الصحيح ، إال انهم كانوا متفائلني بهذا الدليل . 

فقد باتوا يعرفون القاتل ، ولم يبق لديهم سوى اسمه. 
إن تقنية )النم��������ط الظاهري للحمض النووي( م��������ن االمور الجديدة على 
الطب العدلي، لذلك يتساءل املتخصصون عن جدوى هذه التقنية، إذ أن 
تكوينات وجه املتهم التي تنتج عن هذه التقنية ما هي اال توقعات قائمة 
على )علم الوراثة(، وليس��������ت ص��������ورا فوتوغرافية، ألن الكثير من املميزات 
الظاهرية لألشخاص ليست مشفرة في حمضهم النووي، ولذا يستحيل 
استخالصها منه ، كأن يكون الشخص ملتحيا، او كان شعره مصبوغا، 
وم��������ع ذلك الزالت ش��������ركة )بارابون نانو البس( تق��������دم خدماتها ألكثر من 
اربع��������ني جهة من الجه��������ات التحقيقية. كما يبحث في ه��������ذا املجال )كريغ 
فينتر( املتخصص في دراس��������ة )تركيب مالمح الوجه بناء على الحمض 

النووي( ، إضافة ملختبرات علمية كثيرة. 
*  املق��������ال بقل��������م )فيروني��������ك غرين��������وود( - منش��������ور باللغ��������ة االنكليزي��������ة في مجلة 

)NATIONAL GEOGRAPHIC ( - املجلد 18 - العدد 70 - شهر تموز 2016.

وفيم��������ا أش��������ار قض��������اة املحكم��������ة إلى أن 
إجراءاتهم أسهمت في استرجاع نحو 
21 ملي��������ارا و800 ملي��������ون دينار عراقي 
من خارج البالد بالتنسيق مع الجهات 
ذات العالقة، تحدث��������وا عن مبالغ أخرى 
م��������ا زالت محتج��������زة ل��������دى دول أجنبية 
بالدوالر والدين��������ار األردني اضافة إلى 
البان��������ود اإلس��������ترليني تتطل��������ب جه��������دًا 

دبلوماسيًا الستردادها.

هدر بقروض كبيرة
أول محكم��������ة تحقي��������ق  قاض��������ي  وق��������ال 
النزاهة محمد سلمان في تصريح إلى 
"القض��������اء"، أن "املحكم��������ة نجح��������ت خالل 
الع��������ام الحالي في ايق��������اف صرف مبالغ 
كادت أن ت��������ؤدي إلى هدر كبير في املال 

العام".
وتاب��������ع س��������لمان أن "املبال��������غ التي جرى 
ايق��������اف صرفه��������ا وهدره��������ا وصلت إلى 
أكثر من 100 ملي��������ار دينار، وعلى أكثر 

من دفعة".
وأوض��������ح أن "عملي��������ات الص��������رف كادت 
أن تحص��������ل إما نتيج��������ة قروض منحت 
من مص��������ارف بال ضمان��������ات، أو تزوير 
س��������ندات عقارية كانت تعطي ضمانات 

لتلك القروض".
وفيما ش��������ّدد س��������لمان عل��������ى أن "جهود 
املحكمة تأتي بمتابعة مباشرة من قبل 
رئيس مجلس القض��������اء االعلى مدحت 
املحمود الذي يوصي بالتعامل الدقيق 
م��������ع القضايا املتعلقة بهدر املال العام"، 
لف��������ت إل��������ى "القب��������ض عل��������ى العدي��������د من 
املتهمني به��������ذه القضاي��������ا، وأن أحكامًا 
قضائية مختلفة من املحاكم املختصة 

طالت العديد منهم".

المقاصة االلكترونية
وأكد س��������لمان أن "اإلجراءات القضائية 

أس��������همت ف��������ي معالج��������ة الخل��������ل بنظام 
املقاصة االلكتروني��������ة"، مبينًا أن "عددا 
من موظفي املقاصة أثبتت التحقيقات 
مس��������ؤوليتهم أيضًا عن عمليات صرف 

األموال خالفًا للقانون".
وأورد قاض��������ي النزاه��������ة في بغ��������داد أن 
أيض��������ًا  ش��������هدت  املاضي��������ة  "الس��������نوات 
اس��������ترجاع مبالغ كبيرة نتيجة متابعة 

عمليات الصرف بالطريقة ذاتها".
وأشار إلى أن "املحكمة تعتمد في تنفيذ 
قراراتها على مف��������رزة خاصة من وزارة 
الداخلي��������ة مرتبط��������ة بالقاض��������ي لتنفيذ 
القب��������ض واالس��������تقدام وتبلي��������غ  ق��������رارا 

املشتكني والشهود".

ونبه س��������لمان إلى أن "هذه القوة أخذت 
عل��������ى عاتقه��������ا تنفي��������ذ الق��������رارات وف��������ق 
املعايي��������ر القانوني��������ة وق��������د أدخل��������ت في 
دورات ومحاض��������رات أكدت على وجوب 
مراع��������اة حقوق اإلنس��������ان وانعكس ذلك 

بنحو ايجابي على عملهم".
وأفاد بأن "جمي��������ع الجهود املبذولة من 
قب��������ل الس��������لطة القضائية س��������اعدت في 
سرعة حس��������م الدعاوى برغم أن ملفات 
الفساد تحتاج إلى وقت طويل ألن اغلب 
املتورطني بهدر امل��������ال العام محترفون 

في اخفاء االدلة".
وبرغ��������م أن س��������لمان كش��������ف عن "حس��������م 
املحكمة من��������ذ بداية العام الحالي قرابة 
3000 قضية وفقًا للسياقات القانونية"، 
أوضح في الوقت ذاته أن "قانون العفو 
الع��������ام الذي صوت عليه مجلس النواب 
مؤخ��������رًا عّطل بع��������ض أعم��������ال املحكمة 
بس��������بب كثرة طلب��������ات املتهمني لغرض 

شمولهم بهذا القانون".

استرداد األموال المهّربة
اما على صعيد استرداد األموال املهّربة 
إل��������ى الخارج، أجاب س��������لمان أن "جهود 
القضاء العراقي ورئاس��������ة االدعاء العام 

مس��������تمرة على هذا الجانب بالتنسيق 
مع الجه��������ات ذات العالقة"، موضحًا أن 
"األم��������وال التي ت��������م اس��������تردادها مؤخرًا 
بلغت أكث��������ر من 21 ملي��������ار دينار و782 

مليون دينار".
وأكد قاض��������ي النزاه��������ة أن "هناك مبالغ 
اخرى محتجزة وهي اكثر من 8 ماليني 
و717 مليون دوالر، ونحو 636 مليونا 
و700 ال��������ف مليون دينار اردني، وقرابة 

مليونني و330 ألف بانود إسترليني".
وذه��������ب إل��������ى أن "القض��������اء م��������ن خ��������الل 
ات��������ه  محاكم��������ه املختص��������ة يتخ��������ذ اجراء
وقراراته بخصوص االموال املهّربة لكن 
يبقى الدور على الجهات الدبلوماسية 
املس��������ؤولة عن ارجاعها التي هي خارج 
البالد بالتنس��������يق مع الدولة املوجودة 

لديها تلك االموال".
وقال سلمان إن "الجهود الدبلوماسية 
ب��������ل تط��������ال  فق��������ط األم��������وال،  ال تش��������مل 
املتهم��������ني بتهريبها"، متابع��������ًا أن "آلية 
تس��������ليم األموال واألش��������خاص عادة ما 
تحتاج الى اتفاقي��������ات دولية ثنائية او 

أكثر لتسهيل االسترداد".
من جانبه، ذكر املدعي العام في رئاسة 
القاض��������ي حيدر  الرصاف��������ة  اس��������تئناف 

هش��������ام ف��������ي تعليق إل��������ى "القض��������اء"، أن 
"رئاس��������ة مجلس القضاء االعلى وّفرت 
الدعم الكامل للمحكمة طيلة الس��������نوات 

التي تلت تشكيلها".
ع��������دة  "اجتماع��������ات  أن  هش��������ام  وتاب��������ع 
عق��������دت مع الجهات الرقابية املس��������ؤولة 
ع��������ن متابع��������ة ملف��������ات امل��������ال الع��������ام من 
بينها ذلك ال��������ذي عقد مع هيئة النزاهة 
وديوان الرقابة املالية ودائرة املفتشني 
العموميني لوض��������ع الية عمل تنظيمية 

تسّرع حسم الدعاوى وفق القانون".
وأردف أن "االتفاق حصل بأن تستكمل 
اته��������ا في  هيئ��������ة النزاه��������ة كام��������ل إجراء
مختلف الدعاوى املعروضة أمامها من 
تحقيقات وجمع لألدل��������ة وإحالة امللف 
ليتم عرضه عل��������ى القضاء بعد توثيقه 

في سجل الدعاوى".

ابرز دعاوى الفساد
وعلى صعي��������د ابرز الدعاوى املعروضة 
رد هش��������ام أن "املحكمة حس��������مت مؤخرًا 
نح��������و س��������بعني قضي��������ة تخ��������ص وزارة 
الكهرباء، ونحو 32 قضية تخص وزارة 
املالي��������ة، وقراب��������ة عش��������رة قضايا تخص 
هيئة الحج والعمرة، و13 دعوى تخص 

.")TBI( املصرف العراقي للتجارة
ويسترس��������ل املدع��������ي الع��������ام أن "محكمة 
النزاه��������ة بجمي��������ع طواقمه��������ا من قضاة 
ومدعني عام��������ني ومحقق��������ني وموظفني 
حريصون على حسم الدعاوى بالسرعة 

املمكنة".
وذهب هش��������ام أن "عملنا يستمر احيانًا 
بعد انتهاء الدوام الرسمي وبعد مغيب 
الش��������مس لكي نبت بأكبر قدر ممكن من 

ملفات الفساد".
وأفاد ب��������ان "املحكمة لج��������أت أيضا إلى 
وسائل التكنولوجيا في تنفيذ القرارات 
ف��������ي املحافظ��������ات لتأمني  والتبليغ��������ات 

سرعة االتصال بني املحافظات".
وع��������ّد هش��������ام "ظاهرة الفس��������اد عاملية ال 
تخت��������ص بدولة معينة وهن��������اك جهود 
دولية مش��������تركة على هذا الصعيد وتم 
ابرام ع��������دد م��������ن االتفاقي��������ات ملواجهته 
اهمه��������ا اتفاقية االم��������م املتحدة ملكافحة 
الفس��������اد الت��������ي ت��������م اعتمادها م��������ن قبل 
الجمعية العام��������ة لالمم املتحدة وتضم 
)174( دول��������ة انضم اليه��������ا العراق ومن 
هنا برز دور القضاء بتش��������كيله محاكم 

متخصصة للنزاهة".

مبالغ كبرية حمتجزة خارج البالد بانتظار جهود دبلوماسية إلعادتها 

محكمة النزاهة توقف هدر 100 مليار دينار 
بقروض وضمانات وهمية

بغداد/ إياس الساموك

نجحت محكمة التحقيق املتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل 
األموال والجريمة االقتصادية في بغداد بإيقاف هدر ما يفوق 

100 مليار دينار خالل العام الحالي، موضحة أن هذه املبالغ 
كادت أن تصرف بنحو مخالف للقانون عن طريق قروض بال 

ضمانات أو وفق سندات مزّورة.

■ قضاة محكمة النزاهة في بغداد خالل مؤتمر صحفي سابق

ترجمه بتصرف/ فتحي الجواري *
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بغداد/ دعاء آزاد

أف��������اد قضاة لألحوال الش��������خصية بعدم صحة 
الطالق تحت تأثير الغضب الش��������ديد، مبينني 
أن املحكم��������ة هي من تق��������در حجم انفعال الرجل 

قبل نطقه بما يفرقه عن زوجته.
وفيما أش��������ار القض��������اة إلى أن الط��������الق بتكرار 
اللف��������ظ ال يق��������ع إال مل��������رة واح��������دة، لفت��������وًا إلى أن 
تعليق��������ه على ش��������رط او القس��������م به غي��������ر جائز 

شرعًا وقانونًا.
ويؤكد القاضي مجيد عبد العظيم في حديث 
مع "القضاء"، أن "املشّرع العراقي أبطل الطالق 
س��������اعة الغضب وهي التي يفقد حينها الزوج 
صوابه عن مصيبة حّلت به يكون س��������ببها في 

الغالب زوجته".
وفيما أشار إلى "صحة طالق من يوقعها وهو 
في حالة غض��������ب طبيعية"، لفت إلى أن "معرفة 
نوع الغضب خاضع للمحكمة وظروف الدعوى 

املعروضة والبينة الشخصية لألطراف".
حت��������ى وأن أدع��������ا ال��������زوج ب��������أن طالق��������ه وقع في 
س��������اعة فقدان��������ه الس��������يطرة على أعصاب��������ه، فأن 
عبد العظيم ذك��������ر ان "املحكمة تتحقق وفق ما 

موجود أمامها من أدلة".
ويسترس��������ل أن "تحقيقات القضاء تكون دقيقة 
ج��������دًا خصوص��������ًا اذا كان الط��������الق ه��������و الثالث 

للتوصل إلى مقدار غضب الزوج".
أما عن الطالق باليمني، فأن عبد العظيم أجاب 
ب�"عدم صحته ش��������رعًا وقانونًا وتبقى العالقة 

مستمرة".
ونبه إلى أن "الكثير من النس��������اء عندما يقدمن 
طل��������ب التفري��������ق ع��������ن أزواجه��������ن يقل��������ن بأنهم 
يرهنون العالق��������ة الزوجية وبقائها بتصرفات 
معينة كأن يقول لزوجته أنت طالق إذا خرجت 

من باب الدار".
م��������ن جانب��������ه، يس��������تند القاض��������ي اآلخ��������ر بك��������ر 

الصالح��������ي بتعريف��������ه للط��������الق إلى امل��������ادة 34 
م��������ن قانون االحوال الش��������خصية بأنه "رفع قيد 
ال��������زواج بإيقاع من ال��������زوج او الزوجة إن وكلت 
ب��������ه او فوضت وال يق��������ع الط��������الق اال بالصيغة 

املنصوص له شرعا".
وتابع الصالح��������ي ان "األصل في الطالق يكون 
للزوج متى كان أهاًل به وتوافرت الشروط بان 
يكون بالغ��������ا وعاقاًل مع وجود ني��������ة إليقاعه"، 
منبه��������ًا إل��������ى "ع��������دم صحته في ح��������ال صدر من 

مجنون أو صغير".
ونّوه إلى أن "عدم صحة الطالق تش��������مل أيضًا 
من هو مصاب بمرض املوت او في حالة يغلب 
في مثلها الهالك اذا مات في ذلك املرض او تلك 

الحالة وترثه زوجته". 
وبني قاضي األحوال الش��������خصية ان "املش��������رع 
العراق��������ي قد جع��������ل الطالق الص��������ادر ممن كان 
فاقدا إلدراكه بسبب شدة غضبه او هياجه او 

انفعاله غير واقع".
ويتف��������ق الصالحي مع عبد العظيم بأن "تقدير 
حال��������ة الغض��������ب من مس��������ؤولية املحكم��������ة التي 
تنظر إلى عوامل عدة من بينها البيئة والواقع 

االجتماعي".
 واس��������تطرد أن "حال��������ة الغضب تختلف بني من 
يس��������كن ف��������ي الريف أو اب��������ن املدين��������ة"، الفتًا إلى 
أن "وح��������دة املكان قد ال تول��������د ذات القناعة لدى 
القاض��������ي باتخ��������اذ القرار نفس��������ه ف��������ي دعويني 
مختلفت��������ني فق��������د تدخل ظ��������روف اخ��������رى تؤثر 
في تفس��������ير حالة الغضب كاملس��������توى الثقافي 

للرجل أو زوجته".
وفي موض��������وع ذي صلة، أف��������اد الصالحي بأن 
"الط��������الق املقترن بعدة لفظات أو اش��������ارات ظنًا 
من الرجل بأنه��������ا تقع الكثر من مرة ال يقف اال 

ملرة واحدة".
وتابع أن "قانون االحوال الش��������خصية العراقي 
وقوانني جميع البلدان العربية اس��������تقرت على 

هذا الرأي".

أكدوا وقوعه ملرة واحدة حتى لو كّرره الزوج لفظًا

"األحوال الشخصية": الطالق عند 
الغضب أو القسم به باطل

■ العراق يخسر الكثير من الضحايا في حوادث السير

ميسان/ أحمد محمد

تزايدت مؤخرًا معدالت 
الحوادث املرورية على 

طريق رئيسي يربط 
ميسان بمحافظات 
مجاورة، الذي بات 

يعرف لدى االوساط 
الشعبية ب�"طريق املوت".
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حوار خاص

حاوره/ سيف محمد

تصوير/ حيدر الدليمي

وعلى الرغم من املس��������احة الشاسعة للمثنى 
حيث ترتبط بالحدود الس��������عودية بواسطة 
صحراء كبيرة "بادية السماوة"، فأن القضاء 
فيه��������ا ال يج��������د صعوب��������ة في فرض س��������لطة 
القان��������ون بعد تعاون وتنس��������يق مع الجهات 

األمنية.
صحيفة "القض��������اء" أجرت مقابلة مع رئيس 
اس��������تئناف املثن��������ى القاض��������ي طال��������ب حربي 
ليتح��������دث عن أهم ما يواجه امللف القضائي 
ف��������ي املحافظة، الفتا إل��������ى أن القضاء تعامل 
بحيادي��������ة تامة مع كل امللفات هناك، معرجًا 

على ملفات الفساد.
وأف��������اد حرب��������ي ب��������أن أب��������رز الجرائ��������م الت��������ي 
تس��������جلها املحاكم هي جرائ��������م القتل الثأري 
بس��������ب الطبيع��������ة العش��������ائرية ف��������ي املجتمع 
السماوي وجرائم تعاطي الحبوب املخدرة 
وترويجه��������ا، لكن��������ه أكد خل��������و املحافظة من 
الجرائ��������م اإلرهابي��������ة، باس��������تثناء التفجي��������ر 
اإلرهاب��������ي الذي ض��������رب املحافظة ف��������ي أيار 
املاضي والذي نف��������ذه انتحاريون قدموا من  

بغداد.

في ما يلي نص الحوار:

* متى تاأ�س�ست رئا�سة حمكمة ا�ستئناف 
املثنى ؟

- تأسس��������ت املحكمة ف��������ي 2004/4/20 بعد ان 
كانت تابعة س��������ابقا لرئاس��������ة اس��������تئناف ذي 
قار، وتضم 54 قاضي��������ا ومدعيا عاما وكذلك 
28 محقق��������ا قضائي��������ا و50 معاون��������ا قضائيا 
باإلضافة الى بقية الكادر الوظيفي والحراس 

القضائيني.

* حدثنا عن ملف البناء والإن�ساء يف 
حماكم املثنى، هل مت ت�سييد مباٍن ق�سائية 

جديدة، اأو مت تطوير اأبنية قدمية؟ 
- خ��������الل ه��������ذه املدة ت��������م بناء داري��������ن للقضاء، 
إحداهم��������ا في الخض��������ر ودار قضاء أخرى في 
الرميث��������ة، تم تش��������ييدهما عل��������ى نفقة مجلس 
املحافظة ضمن برنام��������ج تنمية االقاليم وتم 
اس��������تالم الدور منذ العام 2010 ، وكذلك جرى 
اس��������تمالك ارض مس��������احتها 13 دونما لبناء 
قصر القضاء في املحافظ��������ة في مركز مدينة 
الس��������ماوة، إضاف��������ة إل��������ى ذلك ت��������م تخصيص 

ارب��������ع قط��������ع اراض ف��������ي مناط��������ق مختلفة من 
ناحية الهالل والس��������وير والنجمي والسلمان 
لغرض بن��������اء دور للقضاء ف��������ي تلك املناطق، 
أم��������ا بخصوص تطوير األبنية تم ترميم مقر 
محكمة االستئناف واستحداث ملحقات لها 
وإعادة تأهيلها بش��������كل يتناس��������ب مع هيبة 

ومكانة القضاء.

* ما هو عدد املحاكم خارج مبنى 
ال�ستئناف، وهل متت تغطية املحافظة 

كاملة باخلدمة الق�سائية وماذا عن مكاتب 
التحقيق اإىل اأي م�ستوى و�سلت ؟

- خ��������ارج مبن��������ى االس��������تئناف أرب��������ع محاك��������م 
وه��������ي دار القضاء في الرميث��������ة وفي الوركاء 
والخضر والهالل باإلضافة الى ثالث مكاتب 
للتحقيق تتوزع على املحافظة وتم تنس��������يب 
عدد م��������ن القضاة واملحقق��������ني للعمل في هذه 
املكاتب حيث ساهمت بشكل كبير بالتقريب 
بني املواطن والس��������لطة القضائية خصوصا 
ان البع��������ض ال يفض��������ل الذه��������اب ال��������ى مراك��������ز 
الش��������رطة بل يتجه مباشرة الى هذه املكاتب، 
وعلى الرغم من أن مدينة الس��������ماوة من املدن 
املترامية االطراف وفيها بادية كبيرة وتبعد 
بعض األقضية بمس��������افات كبي��������رة عن مركز 
املحافظة اال ان اغل��������ب مناطق املحافظة تمت 

تغطيتها بالخدمة القضائية.

* اإىل اأين و�سلت التحقيقات عما يعرف 
بجرمية الأحد الدامي وهي جرمية تفجري 

عجلتني مفخختني يف املحافظة يف اأيار 
املا�سي؟ 

- م��������ا س��������مي باألح��������د الدام��������ي عم��������ل إرهابي 
يق��������ف وراءه تنظيم داعش وأحد تش��������كيالته 
ال��������ذي يعرف بوالي��������ة الجنوب، حي��������ث قامت 
األجه��������زة األمني��������ة قب��������ل االعت��������داء بمالحقة 
اإلرهابي��������ني ومتابعتهم م��������ن محافظة بغداد 
وص��������وال للمحافظ��������ة وكانت ت��������روم الوصول 
إلى ش��������ركائهم والحواضن املوجودة لهم في 
املحافظة إال أنهم قاموا بتفجير أنفسهم قبل 
القبض عليهم وان التحقيقات مازالت جارية 

للوصول الى كل من ساهم بهذه الجريمة .

* بادية ال�سماوة منطقة �سا�سعة وحدودية 
ومو�سم ال�سيد فيها يجذب الكثري من 

الأجانب ، هل هناك م�سكالت بهذا 
ال�سدد، كما ح�سل يف ق�سية ال�سيادين 

القطريني؟
- صحراء السماوة واسعة اذ ترتبط بصحراء 
النج��������ف وصح��������راء ذي ق��������ار وتمت��������د حت��������ى 

الصيد  الس��������عودية، وبخص��������وص  الح��������دود 
صدرت توجيه��������ات من مجلس ال��������وزراء بان 
تحدد مناطق الصي��������د وان يكون ذلك متاحًا 
ألش��������خاص معينني ممن يمتلك��������ون تخويال 
بذلك، أم��������ا حادثة الصيادي��������ن القطريني فهم 
دخل��������وا بموافقات رس��������مية وت��������م اتخاذ كافة 
اإلج��������راءات القضائي��������ة حي��������ث س��������جل إخبار 

بالحادث وتم تدوين اقوال املفرزة التي عثرت 
على الس��������يارات واالغراض التابعة لهم ولكن 
حتى االن ل��������م يتم التوصل ال��������ى الجهة التي 
تقف وراء عملية االختطاف ومازال التحقيق 

جاريا بالحادث.

* هناك اتهامات اىل املوؤ�س�سات ال�سحية 
يف املحافظة بالف�ساد من قبل البع�ض ، 
ما مدى �سحة ذلك ، وهل من اإجراءات 

اتخذت على هذا ال�سعيد ؟
- سجلت عدة إخبارات على مدير عام صحة 
املثن��������ى بوج��������ود ح��������االت فس��������اد وت��������م إجراء 
التحقي��������ق من قب��������ل محكمة تحقي��������ق النزاهة 
وديوان الرقاب��������ة املالية واملفتش العام وتمت 
إحالته على محكم��������ة الجنايات وصدر حكم 
بحقه بالحبس الش��������ديد ملدة ثالث س��������نوات 
وفق أحكام املادة 340 عن قضية فساد مالي. 
وكذل��������ك تمت احالة ع��������دة قضايا الى محكمة 
الجنح والجناي��������ات افرج عن بعض املتهمني 
وأدي��������ن آخ��������رون وص��������درت أح��������كام مختلف��������ة 

بحقهم. 

* مل ينج اع�ساء احلكومة املحلية وكذلك 
جمل�ض املحافظة من هذه التهامات ، 
ماهي اإجراءات الق�ساء يف هذا امللف 

اي�سا وهل متت اإدانة م�سوؤولني بالف�ساد 
وهل �سدرت اأحكام بحقهم ؟

- هناك بالفعل إخبارات تتعلق بتهم فس��������اد 

وه��������ي ف��������ي مراح��������ل التحقيق طال��������ت بعض  
اعضاء مجلس املحافظة وال تزال التحقيقات 
مستمرة، فالقضاء العراقي يتخذ االجراءات 
القانونية بغض النظر ع��������ن العنوانني حتى 
ل��������و كان من نس��������ب الي��������ه الفعل مس��������ؤول في 

الدولة.

* هناك من يتحدث عن هيمنة �سخ�سيات 
�سيا�سية رفيعة امل�ستوى على امل�سهد يف 
املحافظة وان باإمكانه غلق جميع ملفات 

الف�ساد املعرو�سة على الق�ساء ب�سكل اأو 
باآخر، كيف تردون على ذلك؟

- على العكس تمامًا، فقد اتهمنا بان القضاء 
ات��������ه صارمة  في املثنى ش��������ديد ج��������دا وإجراء
بحي��������ث تق��������دم البعض من اعض��������اء الحكومة 
املحلية بالشكوى ضدنا في مجلس القضاء 
األعلى، نحن نقوم بتطبيق القانون بحيادية 
تامة وع��������دم انحياز تام، بدلي��������ل ان اجراءات 
قانوني��������ة اتخذت بحق 40 عضوا من مجلس 
املحافظ��������ة لذل��������ك ف��������أن القضاء في الس��������ماوة 
يطبق القانون بكل حيادية وال يخش��������ى أحدًا 
واالج��������راءات القانونية تس��������ري على الجميع 
م��������ن دون اس��������تثناء س��������واء كان مس��������ؤوال او 

مواطنا عاديا.

* هل �سجلتم عمليات جتاوز للحدود، 
واذا كانت، فهل بينهم اإرهابيون؟

- ه��������ذه الحوادث تقع ولكن بش��������كل نادر، ولم 
نس��������جل ح��������االت تج��������اوز للح��������دود م��������ن قبل 
ارهابي��������ني اي لم يت��������م القبض عل��������ى عناصر 
ارهابية حاولت التس��������لل ال��������ى املحافظة وفي 
نية السلطات االمنية والجهات التنفيذية في 
املحافظة القيام بإنشاء سور يحيط بمنطقة 
البادي��������ة للحفاظ على املدينة من املتس��������للني 

واإلرهابيني .

* هل لديكم موقوفون على ذمة الإرهاب؟
- ال يوج��������د موقوف في محاكم املحافظة وفق 
قانون مكافحة اإلره��������اب وان االرهابي الذي 
يتم القب��������ض عليه تت��������م احالته ال��������ى محاكم  
االره��������اب املركزي��������ة او جهة الطل��������ب واحيانا 
تأتي الينا اوامر قبض من اس��������تئناف صالح 
الدين واالنبار وغيرها فيتم التنفيذ وتسليم 

املتهم سريعا الى جهة الطلب.

* هل ت�سهد املثنى �سراعات ع�سائرية ؟ 
كيف حتدثنا عن هذا امللف ، وما هو دور 

الق�ساء؟
- الطبيعة العشائرية متجذرة ومتأصلة في 
املجتمع الس��������ماوي كما ه��������و معروف للعيان 
باإلضافة ال��������ى أن مناطق أط��������راف املحافظة 

يغل��������ب عليها طابع البداوة فأغلب س��������كانها 
م��������ن )البدو(، ولذلك نعلم بأنه عندما يحصل 
ح��������ادث قتل س��������وف تح��������دث ردود أفعال وقد 
يتط��������ور الحادث الى مقتل اكثر من ش��������خص 
او عدة أش��������خاص، لكن املحافظة ومجلس��������ها 
والعشائر بدأت بالتوعية حول هذه الظاهرة 
في س��������بيل التخلص منها، وعن دور القضاء 
فأن��������ه ال يتدخ��������ل ف��������ي الرواب��������ط العش��������ائرية 
والتزاماته��������ا وليس من واجباته، بل يقتصر 
على تطبيق القان��������ون بعدالة تامة وحيادية، 
وهناك ش��������كاوى يتهم بها عدة أشخاص مع 
أن العش��������يرة صاحبة الش��������كوى على يقني او 
دراية بان شخصا معينا من ارتكب الجريمة 
إال أنه��������ا تقي��������م دع��������وى على عدة أش��������خاص 
لغ��������رض التهدي��������د او التهجي��������ر او رفع مبلغ 
الفصل العش��������ائري، والقضاء في هذه الحالة 
يح��������رص على تطبيق القان��������ون بعدالة وذلك 
من خالل جمع األدلة وتمحيصها والتوصل 

الى املتهم الحقيقي ليصدر قراره العادل.

* تطلق هذه الأيام القوات الأمنية 
عملية اأ�سمتها �سولة الفر�سان يف بادية 
املحافظة، وهناك انباء عن القاء القب�ض 

على عدد من املتهمني ، وما هي الجراءات 
الق�سائية بخ�سو�ض هوؤلء ؟

- نع��������م خ��������الل عملي��������ة صول��������ة الفرس��������ان في 
املحافظة ت��������م القاء القبض عل��������ى العديد من 
املتهم��������ني بجرائ��������م جنائية اتخ��������ذت بحقهم 
اإلج��������راءات القضائي��������ة كاف��������ة وتم��������ت إحالة 

اغلبهم إلى املحاكم املختصة.

* ما هي ابرز اجلرائم يف املحافظة، وهل 
هناك عمليات ت�سليب و�سطو و�سرقة ؟ 

- طبيع��������ة الجرائم ف��������ي املحافظة تتراوح بني 
جرائم القتل ملختلف األس��������باب وجرائم الثأر 
اي عن��������د مقتل ش��������خص فان ذوي��������ه يهجمون 
على دار الجاني لقتل عدد من أسرته او حرق 
داره اما بالنس��������بة لجرائم التسليب والسطو 
فهي موجودة ولكن بش��������كل قلي��������ل اذ تتم من 
قب��������ل عصابات منظمة صغي��������رة وتم القبض 

على اغلبها والحكم عليهم.

* من خالل متابعة ن�سب اجلرائم يف 
املثنى جند اأن هناك حديثا اإعالميا عن 

ارتفاع تعاطي احلبوب املخدرة وترويجها 
داخل املحافظة اإىل ماذا تعزو اأ�سباب 

ذلك، وكيف يتم التعامل معها ق�سائيًا؟
- جرائ��������م تعاط��������ي الحبوب املخ��������درة ظهرت 
حديثًا في املحافظة وانتش��������رت بني أوساط 
الشباب بشكل كبير كون هذه الحبوب سهلة 
الحمل واإلخفاء وس��������هلة الترويج وبسبب 
رخص ثمنها، وق��������د يحصل من يتاجر بها 
عل��������ى أرب��������اح بمبال��������غ كبي��������رة، وأرى أن من 
أس��������باب انتش��������ار هذه الظاهرة بني أوساط 
الش��������باب تردي الوضع االقتص��������ادي وعدم 
ايج��������اد فرص عم��������ل وكذلك ضع��������ف الرقابة 
والوعي وال��������وازع الديني، وتم القبض على 
العديد من املتهم��������ني بترويج هذه الحبوب 
وإحالتهم الى املحاكم املختصة التي غالبًا 
ما تكون شديدة بإصدار العقوبات ملواجهة 

هذه الظاهرة.

* حدثنا عن ابرز جرمية خالل الفرتة 
الأخرية يف املحافظة؟

- إحدى أهم الح��������وادث جريمة خطف طفلني 

وقتلهم في قضاء الرميثة وتتلخص وقائعها 
بأن شخصا يدين شخصا آخر مبلغًا من املال 
فقام بخطف أوالده لغرض املساومة وبعدها 
تم االعتداء على األطفال جنس��������يًا وقتلهم في 
احد البساتني وتم التوصل للجناة والقبض 

عليهم وصدرت بحقهم أحكام باإلعدام.

* ما هو مدى التن�سيق مع ال�سرطة يف 
تنفيذ اأوامر القب�ض، وهل يتاأخر تنفيذها 

ب�سبب الطابع اجلغرايف للمحافظة التي 
حتوي �سحراء وم�سطحات مائية؟

- ت��������م عقد لقاء م��������ع مدير ش��������رطة املحافظة 
الجدي��������د وج��������رى االتفاق على آلي��������ة لتنفيذ 
مذك��������رات القب��������ض عندم��������ا تصدر م��������ن قبل 
املحاكم وه��������ي تزويد مكتب قائد الش��������رطة 
بنس��������خة من مذكرة القبض لغرض متابعة 
تنفيذه��������ا ش��������خصيا ع��������ن طري��������ق رؤس��������اء 
األقس��������ام والش��������عب ومراكز الش��������رطة وهذه 
الخط��������وة أوجدنا ثمارها من خالل س��������رعة 
تنفذ املذك��������رات أما بالنس��������بة لتعذر تنفيذ 
مذك��������رة القبض يك��������ون في الغال��������ب لهروب 
املته��������م وكذل��������ك اتس��������اع الرقع��������ة الجغرافية 
للمحافظ��������ة وطبيعتها فأن ه��������ذا يؤثر لكن 

بشكل قليل.

ـ هل �سجلت حماكم املثنى حالت تهريب 
الب�سائع او احليوانات او امل�ستقات 

النفطية عرب احلدود ؟
- ل��������م تس��������جل ف��������ي املحافظة ح��������االت تهريب 
ع��������دا املش��������تقات النفطي��������ة حيث ت��������م القبض 
عل��������ى البعض من املتهم��������ني واتخذت بحقهم 
اإلج��������راءات القانوني��������ة وتم��������ت إحالتهم إلى 

املحكمة الكمركية.

* كيف هو م�ستوى التعاون مع نقابة 
املحامني واجلهات املعنية بالقانون من 
منظمات املجتمع املدين ل �سيما وان 

ال�سلطة الق�سائية اأو�ست يف اكرث من مرة 
ب�سرورة بعقد لقاءات مع هذه ال�سرائح ؟

- نع��������م هناك تع��������اون مع نقاب��������ة املحامني في 
املحافظ��������ة وبش��������كل جي��������د ومس��������تمر وكذلك 
منظم��������ات املجتمع املدني رغم قلتها لكن هذا 
التعاون يك��������ون ضمن الحدود التي يس��������مح 

بها القانون.

* ماذا عن ملف الق�ساء املدين وحماكم 
البداءة ، وعن ماذا تدور اغلب هذه 

الق�سايا هناك؟
- اغل��������ب الدع��������اوى زراعي��������ة وعقاري��������ة تتعلق 
برفع التجاوز ومنع املعارضة وازالة الشيوع 
واج��������ر املثل تليه��������ا دعاوى الدي��������ون والبيوع 
الخارجي��������ة وكذل��������ك الدع��������اوى الت��������ي تتعلق 
بالتعوي��������ض وان الدع��������اوى الزراعي��������ة و منع 
املعارض��������ة واجر املثل احتل��������ت املرتبة االولى 

في محاكم املحافظة.

* حتتل املثنى املرتبة الخرية يف معدلت 
الزواج والطالق هل هي قلة ال�سكان او 

�سوء الأحوال املادية ، واذا ما حتدثنا 
عن الطالق ماهي ال�سباب التي تدفع 

الزوجني اىل النف�سال يف العادة؟ 
- مدينة السماوة مدينة صغيرة وال يتجاوز 
عدد سكانها ال�800 الف نسمة، وكذلك ضعف 
اإلمكانيات االقتصادي��������ة والبطالة ادت الى 
العزوف وقلة عدد املتزوجني، أما بالنس��������بة 
للط��������الق ف��������أن نس��������بته مرتفع��������ة باملحافظة 
بس��������بب تردي الوضع االقتصادي والطابع 
العشائري بحيث ان العائلة تتمسك باالبن 
والزوجة تريد اس��������تقاللية مم��������ا يؤدي الى 
ح��������دوث خالف��������ات  والعصبي��������ة القبلي��������ة ال 
تستس��������يغ ه��������ذا االم��������ر، وكذلك قل��������ة الثقافة 
والوعي االجتماعي وهناك أس��������باب أخرى 
أيضًا وهي وس��������ائل التواص��������ل االجتماعي 
التي س��������اهمت وبش��������كل س��������لبي ف��������ي زيادة 
ح��������االت الط��������الق وهناك ح��������االت ال يتصور 
انها تصدر من بيئة ريفية متماس��������كة عند 
 االطالع على قصص االستخدام السيئ لهذه 

الوسائل.

انعكست قلة الكثافة السكانية في محافظة املثنى بصورة مباشرة على امللف القضائي فيها، اذ يمكن اعتبارها إحدى أهدأ 
املحافظات العراقية وأكثرها استقرارا وأمنًا، فحتى عام 2004 كانت محاكم املثنى تابعة الستئناف ذي قار إلى أن افتتحت 

رئاسة استئنافية جديدة في إطار سعي السلطة القضائية لتقريب العدالة من املواطن وتغطية جميع مناطق البالد 
بالخدمة القضائية.

رئيس استئناف المثنى: 

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
السنة الثانية/ العدد )13( تشرين الثاين 2016
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في ما يلي نص المقابلة:

الصيادون القطريون دخلوا بموافقات رسمية وتم اتخاذ كافة 
اإلجراءات القضائية بقضيتهم لكن حتى اآلن لم يتم التوصل إلى 

الجهة التي تقف وراء اختطافهم

 العشيرة صاحبة الشكوى على يقني بان شخصا واحدا ارتكب 
الجريمة إال أنها تقيم الدعوى على عدة أشخاص لغرض التهجير او 

رفع مبلغ الفصل العشائري!

مناطق أطراف املحافظة سكانها من )البدو(، عندما تحصل جريمة 
قتل تحدث ردود أفعال وقد يتطور الحادث الى مقتل اكثر من 

شخص. 

خالل املدة املاضية تم بناء دارين للقضاء، إحداهما في الخضر ودار 
قضاء أخرى في الرميثة، تم تشييدهما على نفقة مجلس املحافظة 

ضمن برنامج تنمية االقاليم.

قال إن احملاكم سجلت حاالت نادرة لـ "جتاوز احلدود"

الثأر أكثر الجرائم شيوعا.. وتحقيقات عن 
تهم فساد تطال مسؤولين في المحافظة

■ السيد رئيس استئناف املثنى مع الزميل املح�����������������رر

■ القاضي طالب حربي
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مراهقون يخطفون طفال ويعدمونه بحجر إسمنتي 
بعد االعتداء الجنسي

سيدة تتفق مع سائق أجرة على ترويج 
مبالغ مزيفة في ميسان

بابل/ مروان الفتالوي

السابعة صباحًا، كما 
كل يوم يخرج الطفل 
لجلب خبز اإلفطار، 
لكن هذه املرة كانت 

عيون تتربصه. بقيت 
األم املطلقة تنتظر 

وحيدها على مائدة 
اإلفطار، ال الطفل وال 

الخبز .. رأت جثة 
مدماة فقط..

التي  ال���ج���ري���م���ة  ش���غ���ل���ت 
ارتكبها منذ أشهر قليلة 
م���ج���م���وع���ة م���راه���ق���ني في 
محافظة  م����رك����ز  ال����ح����ل����ة، 
بابل، الرأي العام وحديث 
ال����ب����اب����ل����ي، كما  ال������ش������ارع 
ح��ازت اهتماما كبيرًا من 
وسائل اإلعالم لبشاعتها 
وط��ري��ق��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا وسن 

الجناة واملجنى عليه.
صحيفة "القضاء" اطلعت 
ع��ل��ى م��ل��ف ال��ج��ري��م��ة بعد 
القضية  ح�����س�����م�����ت  أن 
بابل  ج����ن����اي����ات  م��ح��ك��م��ة 
مجرمني  ث����الث����ة  ب�����إع�����دام 
ارتكبوا أبشع جريمة في 

املحافظة مؤخرًا.
وتذكر األوراق التحقيقية 
أن عّمًا شابًا للطفل املجنى 
ع���ل���ي���ه ك�������ان ع����ل����ى خالف 
س���اب���ق م���ع وال������دة الطفل 
بسبب  رب�����م�����ا  امل����ط����ل����ق����ة، 
النفقة التي استحصلتها 
من شقيقه، فأراد هذا العم 
الطفل  م����ن  ي��ت��خ��ل��ص  أن 
بغية التخلص من نفقته 

وانتقامًا من والدته.

دع����������ا ع��������م ال�����ط�����ف�����ل أح�����د 
أص������دق������ائ������ه م�������ن أرب���������اب 
حفلة  ف���������ي  ال��������س��������واب��������ق 
ص�������ب�������اح�������ي�������ة مل��������ش��������روب 
بتنفيذ  وأخ��ب��ره  كحولي 
األم����ر م��ق��اب��ل م��ب��ل��غ قدره 
بدوره  دي����ن����ار،  أل����ف   500
قام صديقه بدعوة شبان 

آخرين.
الطفل  خ������������روج  وح������������ال 
العيون  ك���ان���ت  ال������دار  م���ن 
ت�������راق�������ب�������ه ف��������ب��������ادر ع����ّم����ه 
امل����ب����ادرة األول������ى ب��ع��د أن 
النارية  دراج���ت���ه   

ّ
اس��ت��ق��ل

وذه�����ب إل���ي���ه ل��ي��خ��ب��ره أن 
خاله بعث اليه يطلبه، ثم 
إلى  ق���ام بخطفه وس��ّل��م��ه 

الذين  اآلخ����ري����ن  ال���ش���ب���ان 
مشروبًا  يحتسون  كانوا 
كحوليا داخل أحد الدور 

قيد اإلنشاء )هيكل(.
ذهب عّمه ليراقب الشارع 
فتولوا  ك����ش����ف����ه،  خ���ش���ي���ة 
اآلخ�����ري�����ن م���م���ارس���ة فعل 
اللواط مع الطفل باإلكراه، 
ح��ت��ى ج����اء ع��ّم��ه ال����ذي لم 
يكن أقل سوءًا من اآلخرين 
الفعل  ب���م���م���ارس���ة  ف����ق����ام 
م��ع��ه أي��ض��ًا، ث��م اجتمعوا 
واتفقوا على قتله بحجة 
إلى وجوههم،  أنه تعرف 
ووع����دوا ه���ؤالء املجرمني 

ب�500 ألف دينار 
ل��م ت��ك��ف ج��ري��م��ة الخطف 

واالع�����ت�����داء ال��ج��ن��س��ي في 
إش�������ب�������اع غ�������رائ�������ز ه�������ؤالء 
ال�����ش�����ب�����ان، ح����ت����ى ق����ام����وا 
ب��إن��ه��اء ح��ي��اة ه���ذا الطفل 
بطريقة أشنع وأمر وذلك 
بدك رأسه بواسطة حجر 
)بلوكة(  ك��ب��ي��ر  إس��م��ن��ت��ي 
مدماة  ج����ث����ة  ل����ي����ت����رك����وه 

هامدة.
التحقيق  محكمة  سجلت 
اع��ت��راف��ات امل��ت��ه��م��ني التي 
اتفقت على أن هذا الحادث 
كان بتخطيط مسبق ولم 
ي��ك��ن ول��ي��د ال��ص��دف��ة، كما 
اتفقت رواياتهم للجريمة، 
بجمع  امل��ح��ك��م��ة  وق����ام����ت 
األدل��ة وإج���راء الكشوفات 

امل��ي��دان��ي��ة واالط������الع على 
ال��ك��ش��وف��ات ال��ط��ب��ي��ة التي 
في  ك����������س����������ورا  أظ����������ه����������رت 
الطفل  ج���م���ج���م���ة  ع�����ظ�����ام 
املجنى عليه ج��راء ضربه 

بالحجر.
الهيئة  ن���ظ���رت  ب����دوره����ا، 
محكمة  ف��������ي  ال�����ث�����ان�����ي�����ة 
القضية  ب���اب���ل  ج���ن���اي���ات 
وق��ض��ت ب��إع��دام املجرمني 
املوت  حتى  شنقًا  الثالثة 
وفق أحكام املادة 424 من 
قانون العقوبات العراقي، 
وأف��ه��م��ت امل��ح��ك��وم��ني بأن 
القرار ابتدائي قابل للطعن 
محكمة  ف�����ي  ال���ت���م���ي���ي���زي 

التمييز االتحادية.

ميسان/ أحمد محمد

حني وصلت معلومات إلى مديرية 
ملحافظة  ال���ت���اب���ع���ة  االس���ت���خ���ب���ارات 
م��ي��س��ان ع���ن وج�����ود ع��ص��اب��ة تقوم 
سواء  وت��روي��ج��ه��ا  العملة  بتزييف 
أتت  أج���ن���ب���ي���ة،  أم  ع����راق����ي����ة  ك����ان����ت 
ل��ج��م��ع م���ع���ل���وم���ات اكثر  امل���س���اع���ي 
ب��غ��ي��ة ال��ت��وص��ل إل���ى امل��ش��ت��رك��ني في 
الجريمة، وبالفعل تم ذلك وتحركت 
مفرزة امنية على املشتبه بهم وفق 
مذكرات صادرة من قاضي محكمة 

التحقيق.
ت��اب��ع��ت ال��ج��ه��ات االم��ن��ي��ة تحركات 
اف����راد ال��ع��ص��اب��ة وت���م ال��ق��اء القبض 
على احد افردها ومع عجلته الذي 

يعمل فيها سائق اجرة.
ه���ذا ال��رج��ل ل��م ي��ك��ن ب��م��ف��رده، حيث 
تم القبض ايضًا على متهمة كانت 
مالية  مبالغ  وبحوزتها  بصحبته، 
ح���اول���ت اخ��ف��ائ��ه��ا ف���ي ب���ادي���ة األمر 
م��ح��اول��ة هذه  اث��ن��اء  لكنها ضبطت 

املتهمة رميها بعيدًا عن العجلة.
فأن  الرسمي  الضبط  وف��ق محضر 
املبالغ املضبوطة تصل إلى عشرين 
م��ل��ي��ون دي���ن���ار ع���راق���ي، اغ��ل��ب��ه��ا من 
إل�����ى ما  ع���ش���رة االف، إض����اف����ة  ف���ئ���ة 
أميركي،  دوالر   10,000 ي�����ق�����ارب 
كانت موضوعة في حقيبة نسائية 
إلى  أنها تعود  العجلة تبني  داخ��ل 

املتهمة.
وت���ؤّك���د امل��ت��ه��م��ة ف���ي اق���وال���ه���ا أنها 
ت��ع��رف��ت ع��ل��ى ش��ري��ك��ه��ا ص���دف���ة من 
خ�����الل اس���ت���ئ���ج���اره���ا ل����ه ف����ي احدى 
امل����������رات ح����ي����ث ك�����ان�����ت ع�����ائ�����دة إلى 

منزلها.
وأض��اف��ت أن حديثا ج��رى معه عن 
بينها  م����ن  م��خ��ت��ل��ف��ة  م����وض����وع����ات 
للبلد وكيفية  االق��ت��ص��ادي  ال��وض��ع 
لسوء  نتيجة  املعيشة  أم��ور  تدبير 

االوضاع املالية لكل منهما.
الطرفني  ع��دة جمعت  لقاءات  وبعد 
اتفق  امل���ت���ه���م���ة  ت����وص����ي����ل  ل�����غ�����رض 
الطرفان على مزاولة نشاط جرمي 
حقيقية  ع����م����الت  اس����ت����ب����دال  وه������و 
ل��ص��ال��ح وباشتراك  م��زي��ف��ة  ب��أخ��رى 

آخرين بعضهم من النساء ايضًا.
العصابة كانت تتعامل مع صاحب 
لغرض  الذهبية  للمصوغات  محل 
ال��ت��خ��ل��ص م���ن ال��ع��م��ل��ة امل��زي��ف��ة لقاء 

شراء بعض الحلي.
ن��ف��ى معرفته  امل���ح���ل  ل��ك��ن ص���اح���ب 
بأن االموال التي كانت تمنح له في 
عمليات البيع مزورة، كما افاد بأنه 
الزبائن  ل��ك��ث��رة  امل��ت��ه��م��ني  ي��ت��ذك��ر  ال 

الذين يقبلون عليه يوميًا.
وب���ح���س���ب االع�����ت�����راف�����ات ف������أن هذه 
ع��ددًا من  ق��د نفذت  العصابة كانت 
ع��م��ل��ي��ات االس���ت���ب���دال، وق���د تحصل 
امل��ش��ارك��ون فيها ع��ل��ى م��ك��اف��آت من 
الجهات التي قامت بالتزييف تصل 

احيانًا إلى 800 دوالر اميركي.
وق��د اث��ب��ت ك��ت��اب رس��م��ي ص���ادر من 
املبالغ  ب��أن  العراقي  امل��رك��زي  البنك 
م��زي��ف��ة وغ��ي��ر حقيقية،  امل��ض��ب��وط��ة 

ب��ال��ت��ال��ي وج����دت م��ح��ك��م��ة جنايات 
م���ي���س���ان أن االدل���������ة ك���اف���ي���ة إلدان������ة 
املتهمني املثالني امامها، وفق االدلة 
املصدقة  االعترافات  وه��ي  املتوفرة 
ق��ض��ائ��ي��ًا وإف�����ادات ال��ش��ه��ود، فضاًل 
ال��وث��ائ��ق الرسمية م��ن الجهات  ع��ن 
املحكمة  وأص��������درت  ال���ع���الق���ة.  ذات 
ق�����رارًا ع��ل��ى امل���دان���ني ب��ال��س��ج��ن ملدة 
ع��ش��رة س��ن��وات اس��ت��ن��ادًا إل���ى املادة 
281 ، وب��دالل��ة م��واد االش��ت��راك )47، 
ال��ع��ق��وب��ات رقم  48، 49( م��ن ق��ان��ون 

111 لسنة 1961.
كما قضت املحكمة بمصادرة املبالغ 
املزيفة وإيداعها لدى البنك املركزي 
وفقًا  معها  التعامل  بغية  العراقي 
للقانون بعد اكتساب القرار الدرجة 

القطعية.
املضبوطات  بعض  أم��ا بخصوص 
االخ�������رى ف���ق���د ت����ق����ّرر اع����ادت����ه����ا إلى 
مالكيها بعد اكتساب القرار الدرجة 
ابتدائيا  ك����ون����ه  أي����ض����ًا  ال���ق���ط���ع���ي���ة 
التمييزية  ل��ل��ت��دق��ي��ق��ات  وخ��اض��ع��ا 
املحاكمات  اص��������ول  ق�����ان�����ون  وف������ق 

الجزائية.

مدافعة )دفاع( المحامي رأي 
ينطبق عليه ما ينطبق على الرأي

رؤية
قانونية

طارق حرب

 إذا كان م��������ن املش��������هورات الواضحات ومن املس��������لمات البديهيات ان 
للمحامي العرض وللقضاء الفرض وان للمحامي االدعاء وللمحكمة 
القضاء وان للمحامي القول وللقاضي الفصل فمما ال يتباين عليه 
اثن��������ان وال يتقاطع حوله ق��������والن ان مدافعة املحام��������ي وطلباته رأي 

يسري عليه ما يسري على الرأي ويترتب على ذلك ما يلي :-
1 - ان الرأي اخبار من غير الزام خالفا للحكم فهو اخبار مع الزام.

2 - ان ال��������رأي هو ترجيح اح��������د النقيضني في النفس عن غلبة ظن او 
اعتق��������اد احد النقيضني عن غلبة ظن لذلك عرف احدهم بانه ما يراه 
العقل بعد فكر وتأمل وطلب ملعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه 
االمارات )االدلة( والراي اجتهاد واالجتهاد ال ينقض بمثله الن الرأي 
ال يهدم الرأي فهما في الخطأ سيان والرأي خبر والخبر ما يحتمل 
الخط��������أ والصواب والصدق والك��������ذب وترجيح صوابه وصدقه على 
خط��������اه وكذبه او ترجيح خطأه وكذبه على صوابه وصدقه ترجيح 
من غير مرجح اي ان قبول احد االراء وعدم قبول الرأي اآلخر ال يقوم 
على دليل او اساس عقلي او سند قانوني والراي احتمال والقاعدة 
تقول اذا ورد االحتمال س��������قط االس��������تدالل والراي نشاط بشري وكل 

نشاط بشري عرضة للخطأ والنقص والقصور .
3 - الرأي هو الرؤية العقلية اي الرؤية بالعقل والرؤية النفس��������ية اما 
الرؤية بالبصر فهي الرؤية الجسدية والرؤية بالعني الجارحة وقد 
كانت سورة النجم واضحة في التفريق بني رؤية العقل ورؤية العني 
اذ عبرت االية عن حالة رؤية العقل بقوله س��������بحانه )ما كذب الفؤاد 
م��������ا رأى( ذل��������ك ان رؤية الف��������ؤاد هي رؤية العقل ولي��������س رؤية البصر 
والعني اما الرؤية الثانية الرؤي الجسدية وهي رؤية البصر والعني 
وعبرت االية عن الحالة الثانية في نفس السورة بقوله سبحانه )ما 

زاغ البصر وما طغى( .
4 - قالوا ان س��������قيم الرأي هو الرأي بال رأي اي الرأي املنفرد الوحيد 
وس��������ليم الراي هو حاصل ضرب ال��������راي بالراي اي تعدد االراء وعلى 
عل��������و منزل��������ة االمام مالك ش��������يخ مدرس��������ة املدين��������ة املن��������ورة فانه كان 
يق��������ول بان ال��������راي الذي اورده هو صواب يحتم��������ل الخطا ويقول عن 
ال��������راي االخر بانه خطا يحتمل الصواب ثم يؤش��������ر بي��������ده على قبر 
الرس��������ول)ص( ويق��������ول )كل صاحب راي وقول يؤخ��������ذ ويرد عليه اال 

راي وقول صاحب هذا القبر( .
5 - قال��������وا ما كل من تجلب��������ب وتلحى اضحى صاح��������ب راي وفتوى 
فالقيافة ال تعني الثقافة بما فيها ثقافة القانون والس��������ياق ال تعني 
اآلداب بما فيها اداب ومهنة املحاماة املقدسة بتقديس حق الدفاع.

وما أس��������لفناه ال يفارق اح��������كام املادة )19( من الدس��������تور وال يبتعد 
عن القواعد القانونية الواردة في قانون املحاماة وقانون املرافعات 
وقانون اصول املحاكمات الجزائية وس��������واها من التش��������ريعات ذات 

العالقة .

إلى  الدع��������وات بالحض��������ور  بدأت 
املساجد، واالس��������تماع إلى خطب 
عناص��������ر التنظي��������م وه��������م يقفون 
عل��������ى املنب��������ر مرتدي��������ن املالب��������س 
الناس  ويغ��������رون  "القندهاري��������ة"، 
بأنهم س��������يصلون إلى الجنة في 
ح��������ال اش��������تركوا ف��������ي عملياتهم، 
ويطلعون الشبان على تسجيالت 
مصورة لهجمات التنظيم، وكان 

من بينهم جابر ابن ال�21 عامًا.
عش��������يرة  م��������ن  ينح��������در  جاب��������ر، 
الش��������عيطات املعروفة في سوريا، 
الت��������زم بالحض��������ور إلى املس��������جد 
يومي��������ًا، حي��������ث ُيمن��������ع الخ��������روج 
من��������ه إال بعد انته��������اء خطبة دعاة 

التنظيم.
هذا الش��������اب اخذ يتخي��������ل الجنة، 
وحور العني، وغيرها من مغريات 
يطولها بي��������ده بمجرد االنضمام 
إلى "داع��������ش" والقتال في صفوفه 

لعلها ينال "الشهادة" كما يظن.

ف��������ي أح��������د اروق��������ة املس��������جد، يقف 
ش��������خص ضخ��������م، يرت��������دي قناعا 
اس��������ود، يراقب الناس، ويتفحص 
م��������ا يقول��������ه من ه��������و عل��������ى املنبر، 
الرج��������ل املقن��������ع لم يس��������مع الناس 
صوت��������ه ول��������م ي��������ُر مالمح��������ه أبدًا، 
بل عرف��������وا أنه االمير العس��������كري 

للمنطقة.
ع��������ني جابر االول��������ى عل��������ى داعية 
داعش في املنبر، واألخرى صوب 
ذي املالب��������س الس��������وداء، فكالهما 
يكمل االخ��������ر على طريق الجهاد، 

هكذا كان يعتقد.
بالع��������ودة إلى الوراء، ف��������أن جابر 
اخ ألربع��������ة اش��������قاء، جميعهم من 
الذك��������ور، ه��������و ثانيهم م��������ن حيث 
املرحل��������ة  يكم��������ل  ل��������م  الترتي��������ب، 
االح��������داث  نتيج��������ة  املتوس��������طة 
السورية التي بدأت باحتجاجات 
شارك فيها وانتهت إلى سيطرة 
االرهابيني على مدن عديدة، يعمل 

"دهانا"، من عائلة فقيرة فالوالد 
مت��������وٍف واألبناء مس��������ؤولون عن 

تلبية احتياجاتهم بأنفسهم.
م��������ن الناحي��������ة التنظيمي��������ة، ف��������ان 
داعش يقوم بفتح مكاتب للتطوع 
اإلس��������المية"،  الش��������رطة  "مخاف��������ر 
ذهب جاب��������ر إلى احده��������ا متخذًا 
والتق��������ى  باالنخ��������راط،  ق��������راراه 
بش��������خص مهامه قريبة من مدير 
التسجيل في الدوائر الحكومية، 
املى حاس��������وبه ببعض البيانات 
م��������ن بينها اس��������مه الكامل والعمر 
وفصيل��������ة الدم والط��������ول والحالة 
االجتماعي��������ة، وطلب منه الرحيل 

والعودة بعد 15 يومًا.
امل��������دة وضعه��������ا  يب��������دو أن ه��������ذه 
لجم��������ع  االرهاب��������ي  التنظي��������م 
املعلوم��������ات االمنية ع��������ن املنتمني 
الجدد، وبعد عودته شاهد جابر 
بج��������واره 45 متطوع��������ًا جميعهم 
ذهبوا إل��������ى دار كبيرة في املدينة 

ذاتها اس��������تمعوا إلى محاضرات 
ديني��������ة مكّثفة تف��������وق خطورتها 
عّما كان يستمع اليه في املسجد؛ 
ألنه��������م ف��������ي داخ��������ل معس��������كر "ابو 

مصعب الزرقاوي"!.
وبمرور اس��������ابيع ع��������دة رجع إلى 
منزله، ليأخذ عطلة ملدة 15 يومًا 
وه��������ي االخيرة الت��������ي قضاها مع 
عائلته وأمه الرافضة النضمامه 

إلى التنظيم االرهابي.
التح��������ق جاب��������ر مرة اخ��������رى بذات 
مرك��������ز التط��������وع، لكن��������ه تفاج��������ئ 
بعجالت مضّلل��������ة النوافذ اخذته 
م��������ع اخرين إل��������ى منطقة بعيدة ال 
يعرف اس��������مها كونه لم يس��������تدل 
على الطريق، فوجد نفس��������ه ايضًا 

في معسكر.
 

ّ
هناك علم بأن مهمته ستكون شن
هجمات على القطع��������ات االمنية، 
العس��������كري  مس��������ؤوله  وابلغ��������ه 
بالتوج��������ه برفقة بعض الش��������باب 

إلى مدينة الب��������و كمال الحدودية 
س��������ينتظره  الع��������راق حي��������ث  م��������ع 
ش��������خص ويأخ��������ذه إل��������ى الواجب 

املطلوب منه.
بمج��������رد نزولهم في م��������رآب هذه 
املنطق��������ة، انب��������رى إل��������ى املجموعة 
رج��������ل وابلغه��������م بأنه الش��������خص 
املعن��������ي واركبهم ف��������ي عجلة نوع 
الصح��������راء  به��������م  وقط��������ع  )ف��������ان( 

متوجهًا إلى محافظة األنبار.
وصل��������ت املجموع��������ة ال��������ى جزيرة 
راوة وهن��������اك ت��������م ايقافها من قبل 
للتنظيم وانتقل  س��������يطرة تابعة 
م��������ن  اثن��������ني  وبصحبت��������ه  جاب��������ر 
الس��������ورين إلى سيارة اخرى نوع 
)بي��������ك اب(، التي قامت بإيصالهم 
إل��������ى منطق��������ة الكصي��������رات لك��������ي 
والعت��������اد،  الس��������الح  يتس��������لموا 
حتى جاءت س��������اعة الصفر وهي 
الهج��������وم على قطعات عس��������كرية 

في منطقة "الجواعنة".

وبرغ��������م حصوله عل��������ى تأكيدات 
ب��������أن الق��������وات العراقية س��������تنهار 
بمجرد اطالق الن��������ار عليها، لكن 
الواق��������ع حص��������ل خالف ذل��������ك، ألن 
تل��������ك الق��������وات فتح��������ت واب��������ال من 
الرص��������اص ادى إلى قت��������ل العديد 
من املجموع��������ة املهاجمة ودفعت 
الباقني إل��������ى الفرار صوب منطقة 

"سن الذبان".
ازق��������ة  عل��������ى  املهاجم��������ون  ت��������وزع 
املنطق��������ة، حت��������ى رص��������دت طائرة 
عراقي��������ة مجموع��������ة اختبأت قرب 
اح��������دى املس��������اجد وقصفتهم ولم 
ين��������ج منهم اال ش��������خص، في حني 
قضى البقية ومن بينهم مسؤول 

املجموعة املدعو "ابو هارون".
وع��������ن طريق الصدفة التقى جابر 
بمن نج��������ا م��������ن هج��������وم الطائرة 
وهو مصاب بج��������روح طفيفة في 
رأسه وابلغه بأن االوامر صدرت 
باالنس��������حاب إلى منطقة الدوالب 

كونها تحت سيطرة التنظيم.
 3 مس��������افة  االثن��������ان  مش��������ى 
كيلومت��������رات ملدة س��������اعتني حتى 
وجدا ان الطريق مقطوع بس��������اتر 
إل��������ى طري��������ق  الن��������زول  واضط��������را 
ترابي كانا فيه على مس��������افة 500 
متر من قطعات عس��������كرية فتحت 
عليهم النيران حتى سقطا ارضًا 

وجاءت الظنون بأنهما قتال.
االخ��������ر  وبق��������ي  املص��������اب،  ه��������رب 
يحتض��������ن االرض ملدة س��������اعتني، 
قب��������ل أن يرف��������ع يدي��������ه إل��������ى قوات 
الجي��������ش ويس��������لم نفس��������ه وبذلك 
انه��������ى مهمته في هجوم فاش��������ل 
استغرق 12 س��������اعة لكي يتالفى 
 

ّ
امل��������وت كون��������ه بقي وحي��������دًا وضل

طريقه وسط الصحراء.
جابر ال��������ذي التح��������ق بداعش في 
اذار م��������ن العام الحال��������ي، موقوف 
منذ منتصف ايلول املاضي وفق 
امل��������ادة الرابعة من قانون مكافحة 
االرهاب التي تصل عقوبتها إلى 
اإلع��������دام، بع��������د اعتراف��������ه قضائيا 
بانضمامه إل��������ى التنظيم وكذلك 

مشاركته في الهجوم.

حكاية شاب بدأت من مسجد يف دير الزور وانتهت وسط صحراء األنبار

هجوم فاشل يجبر إرهابيا سوريا على تسليم 
نفسه إلى الجيش العراقي

بغداد/ محمد سامي

عندما انتهت سيطرة 
"جبهة النصرة" على 

مدينة دير الزور 
 بداًل 

ّ
السورية، حل

عنها تنظيم "داعش" 
تحت لواء خالفة 

مزعومة على اراٍض 
تمتد بني الشام 

والعراق، في احالم من 
الخيال بأن تصل إلى 

جميع بقاع العالم.

■ تزايد جرائم األحداث والشبان في بابل

■ جنود عراقيون يؤدون واجبا وطنيا في إحدى الجبهات
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
5شؤون قضائية
..

استئناف واسط تعالج تجاوز األجانب على الحدود في المناسبات الدينية

تثبيت 750 حارسا قضائيا والتعاقد مع 800 اخرين خالل العام الحالي

واسط / القضاء

الشرعي  ال��دخ��ول غير  واس��ط مشكلة  عالج قضاة 
ل�����ل�����زوار األج�����ان�����ب ف����ي امل���ن���اس���ب���ات ال���دي���ن���ي���ة وفق 
إج��راءات قانونية منها دعم صالحية املحافظ في 
إل��ى أح��ك��ام قانون  إخ���راج امل��ت��ج��اوزي��ن، مستندين 
إقامة األجانب وتماشيًا مع اإلج��راءات املتبعة في 

أغلب دول العالم.
وق����ال رئ��ي��س م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف واس����ط القاضي 
ال��غ��ري��ب��اوي إن "ن���دوة عقدتها رئاسة  غ��ال��ب ع��ام��ر 

االستئناف بمشاركة 29 قاضيا وعضو ادعاء عام 
ملناقشة قانون إقامة األجانب رقم 118 لسنة 1987 
امل��ع��دل وت���م ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى امل����واد ال��ت��ي ت��ن��ص على 
إل��ى أراضي  الدخول غير املشروع  معالجة ح��االت 

جمهورية العراق".
وع���ل���ل ط����رح م��ث��ل ه����ذا امل����وض����وع ف���ي ال����ن����دوة بأن 
"محافظة واسط من املحافظات الحدودية وتوجد 
بها إحدى البوابات الرئيسية لدخول الزائرين من 

جهة إيران وهو منفذ زرباطية الحدودي".
وأض����اف ال��غ��ري��ب��اوي ف��ي ح��دي��ث إل���ى "ال��ق��ض��اء" إن 

"الندوة ناقشت موضوعي اإلخراج واإلبعاد خارج 
مشروعة  غير  ب��ص��ورة  للداخلني  بالنسبة  ال��ب��الد 
ورك��زت على موضوع اإلخ��راج، أي إع��ادة األجنبي 
ال��ذي دخ��ل األراض���ي العراقية إل��ى ب��الده بقرار من 

السلطة املختصة".
إقامة األجانب  "قانون  أن  وأك��د رئيس االستئناف 
ال��ح��دود إم��ا بالعقوبة أو  النافذ ع��ال��ج م��ت��ج��اوزي 
اإلخ����راج م��ن ال���ب���الد"، الف��ت��ا إل���ى أن "امل����ادة الرابعة 
مل��ح��اف��ظ��ي املحافظات  أع���ط���ت  ال���ق���ان���ون  م���ن  ع��ش��ر 
امل���ج���اورة ل��ل��ح��دود ان ي���أم���روا ب���إخ���راج أي أجنبي 

امل��ادة 24 حددت  يدخل األراض���ي العراقية، كما أن 
لهم عقوبة".

إلى  القضاة ذهبوا  "أغلبية  ب��أن  الغريباوي  وأف��اد 
إع��م��ال ص��الح��ي��ة امل��ح��اف��ظ ق��ب��ل ات��خ��اذ اإلج�����راءات 
التي ال تلغي هذه الصالحية"، وأوضح  القانونية 
أن "ما يدعم هذا الرأي هو تسلسل املواد في القانون 
إذ أن املشرع نص على صالحية املحافظ في املادة 

14 بينما نص على العقوبة تاليًا".
ال��رأي يتماشي مع املصلحة العامة  ورأى أن "ه��ذا 
للقانون  الجنائية  السياسة  مع  يتنافي  وال  للبلد 

العقوبة هي اإلص��الح وال نعتقد  الغاية من  أن  إذ 
بوجود أية حكمة من إصالح األجنبي، السيما أن 
أم��واال كثيرة تصل إلى أكثر  الدولة  توقيفه يكلف 

من  15 دوالرًا في اليوم الواحد".
وخلص إل��ى أن "إج��راء االخ��راج وع��دم املعاقبة هو 
التي تعاقب  العالم  أغلب دول  السائد في  اإلج���راء 
م��ن دخ��ل إليها ب��ص��ورة غير م��ش��روع��ة، إنما تقوم 
بقبوله وإب��ع��اده ع��ن أرض��ه��ا خ��اص��ة إن أغ��ل��ب من 
ي��دخ��ل��ون م���ن امل��ن��ف��ذ ال����ح����دودي ف���ي واس�����ط تكون 

غايتهم زيارة العتبات املقدسة ال أكثر". 

بغداد/ سحر حسين

ْأثمرت جهود السلطة القضائية االتحادية عن تثبيت نحو 
750 حارسا قضائيا على املالك الدائم، فيما تم التعاقد مع 

800 حارس آخر في املحافظات. 
ال��ح��راس��ات القضائية التابعة  وأك���د م��س��ؤول��ون ف��ي دائ���رة 
ال��ع��دد بعد أن كان  ال��ق��ض��اء األع��ل��ى أن تثبيت ه��ذا  ملجلس 
م��ع��ظ��م��ه��م ي��ع��م��ل ب��ص��ف��ة ع���ق���د وق���ت���ي وف�����ر ل���ل���دول���ة أم�����واال 
ول���ل���ح���راس اس���ت���ق���رارا ن��ف��س��ي��ا،  م��ش��ي��ري��ن إل����ى أن السلطة 
القضائية خصصت 10 % من درجاتها الوظيفية لتثبيت 
الحراس القضائيني، فيما لفتوا إلى اعتماد القدم والخبرة 

والكفاءة كمعايير أساسية في التثبيت.
وقال مدير دائرة الحراسات في السلطة القضائية االتحادية 
رحيم عبد حسن إن "السلطة القضائية االتحادية وضعت 
القضائيني كونهم  ال��ح��راس  إن��ص��اف  أول��وي��ات��ه��ا  ف��ي سلم 
ش��ري��ح��ة م��ه��م��ة ف���ي امل��ؤس��س��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة وص���م���ام األمان 

لحماية منتسبيها ومنشآتها". 
وأضاف عبد حسن خالل حديث إلى "القضاء" أن "نحو 750 
حارسا قضائيا تم تثبيتهم مؤخرا  على املالك الدائم بعد 

جهود كبيرة للمسؤولني في إدارة السلطة القضائية".
الحراس  م��ن  ه��م  بالتثبيت  املشمولة  "الفئة  أن  أك��د  وفيما 
"تثبيت  أن  إل��ى  أش���ار  و2005"،   2004 ع��ام  منذ  املتعاقدين 

م��ا ت��ب��ق��ى م��ن ال���ح���راس س��ي��أت��ي ت��ب��اع��ًا وب��ح��س��ب م��ا توفره 
وزارة املالية من درجات وظيفية". وعن آليات التثبيت أفاد 
السلطة  "لجنة من ذوي االختصاص تم تشكيلها في  بأن 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة أخ����ذت ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ت��دق��ي��ق أض��اب��ي��ر الحراس 
املتعاقدين ومدى مطابقتهم لشروط التثبيت". ومع هؤالء 
الكلي لحراس  "العدد  أن  الجدد، يذكر عبد حسن  الحراس 
الشخصيات واملنشآت أصبح يزيد على سبعة آالف حارس 

حتى اآلن".
القضائية قد  للسلطة  األخ��ي��رة  "ال��ج��ه��ود  أن  أوض���ح  ك��م��ا   
أث��م��رت أي��ض��ا ع��ن اس��ت��ح��ص��ال 800 ع��ق��د ل��ح��راس��ة املنشآت 

القضائية في املحافظات". 
املتعاقدين  ال��ح��راس  تثبيت  "م��س��أل��ة  أن  عبد حسن  وي���رى 

تصب لصالح الدولة والحارس نفسه على حد سواء".
وب����ني أن "ال��ت��ث��ب��ي��ت ي��س��ه��م ف���ي اس���ت���ق���رار ال��ح��ال��ة النفسية 
أق��ل، ومن  رات��ب��ه  ك��ان  الوظيفة حتى وان  للحارس بضمان 
ج��ه��ة اخ����رى ي��س��ه��م ال��ت��ث��ب��ي��ت ف���ي ت��وف��ي��ر األم������وال لصالح 
الدولة على اعتبار أن اغلب الحراس هم من حملة شهادات 
االبتدائية واملتوسطة فتكون رواتبهم اقل مما كانت عليه 

في العقود الوقتية". 
من جانبه، أعلن  املدير اإلداري لقسم الحراسات مؤيد كريم 
حسن أن "عدد الحراس القضائيني الذي يقترب من سبعة 
و)1759(  وم��ن��ش��آت  م��ب��ان  ك��ح��ارس   )5200( ت���وزع���وا  آالف 

حارسا شخصيا".  وأضاف حسن في حديث إلى "القضاء" 
القضائيني هي حماية  بالحراس  املناطة  األع��م��ال  "أه��م  أن 
امل��ج��م��ع��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة وامل��ح��اك��م م���ن ال���خ���ارج إض���اف���ة إلى 

تفتيش املراجعني والعجالت الداخلة إلى املحاكم". 
 وي��ش��ي��ر ح��س��ن إل���ى أن "ه����ذه امل��س��ؤول��ي��ة ت��ك��ون بالتعاون 
املرافعات  قاعة  بحماية  تقوم  التي  القضائية  الشرطة  مع 

وتنفيذ قرارات القضاة بتوقيف وتأمني املوقوفني". 
وفي ما يتعلق بتأهيل الحراس وتدريبهم لفت حسن إلى 
أكفاء  ح���راس  تهيئة  على  حريصة  القضائية  "السلطة  أن 
من خالل إدخالهم في دورات تدريبية متعددة وبمختلف 
االختصاصات وكذلك توفير تجهيزات الحارس من مأكل 

ومنام وأسلحة وعتاد".
وفي تطور آخر تابع حسن "تم استحداث مكتب للتصاريح 
بمستشارية  مرتبط  القضائية   السلطة  مقر  ف��ي  األم��ن��ي��ة 

األمن الوطني بناء على قرار مجلس األمن الوطني". 
وأف�����اد ب���أن "م���ه���ام ه���ذه امل��ك��ت��ب ه���و ت��دق��ي��ق امل��ع��ل��وم��ات من 
الناحية األمنية ملنتسبي السلطة القضائية مع بناء قاعدة 
للسلطة  التابعة  ل��ل��دوائ��ر  الحماية  وت��أم��ني  لهم  معلومات 

القضائية من أفراد ومعلومات وأجهزة ومعدات".
وخلص حسن إلى أن "املكتب يقوم بحصر تداول املعلومات 
األمنية لجهة محددة )قسم التصاريح األمنية(  وبالتالي 

تحديد املسؤولية تبعا لذلك".

حماية األموال العامة

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

 
االم��������وال العام��������ة هي اموال تخص��������ص للنفع العام أي الس��������تعمال 
الجمهور مباش��������رة او لخدمة مرفق ع��������ام فهي بذلك يكون الغرض 
منها يختلف عن املال الخاص وبذلك يس��������تهدف النظام القانوني 
لالموال العامة حمايتها ولكي تقوم مؤسس��������ات الدولة العمومية 
بوظائفها كامل��������ة بادارة املال العام البد ان تح��������اط االموال العامة 
بحماي��������ة صارمة. واالموال العامة تش��������مل االم��������وال املنقولة وغير 
املنقول��������ة التي تعود ملكيتها الى الدولة فاي ضرر يقع على اموال  

الدولة يوجب املسؤولية الجزائية واملدنية.
وم��������ن اجل املحافظة على املال العام البد من اش��������تراك ثالث جهات 
في هذا االمر وهذه الجهات هي) الس��������لطة التش��������ريعية والس��������لطة 
التنفيذية والس��������لطة القضائية( وان تنس��������ق هذه السلطات الثالث 
فيم��������ا بينه��������ا للمحافظة عل��������ى املال الع��������ام واالبتعاد ع��������ن الرقابة 
الش��������كلية وتفعيل الرقابة الذاتية لقد اوجد املش��������رع العراقي ثالث 
أنواع م��������ن الحمايات للمال العام هي الحماي��������ة املدنية والجنائية 
واإلدارية. باالضافة الى الحماية الدستورية في املواد 27 و127 من 

الدستور النافذ لعام 2005التي أشارت الى حرمة األموال العامة
1 - :- الحماي��������ة اإلداري��������ة للمال العام :- األم��������وال العامة تكون تحت 
إش��������راف الس��������لطات االدارية وذلك من اجل املنفعة العامة واألفعال 

التي تهدد األموال العامة من قبل املوظفني العموميني نوعني
ا- :- اهم��������ال االدارة ف��������ي واجباتها الوظيفية مما يس��������بب ضررا او 

اهدارا للمال العام.
ب-:- القي��������ام ب��������اي تصرف غي��������ر قانوني على املال العام كالس��������رقة 

واالختالس او استغالل االموال العامة ..الخ.
ول�ذلك فإن الحماية اإلدارية قد تكون بواس��������طة أجهزة داخلية في 
املرافق والهيئات واملؤسسات وق������د تكون خارجية بواسطة أجهزة 
مختصة, كم��������ا هو الحال بالنس��������بة للرقابة الت��������ي أنيطت بديوان 
الرقاب��������ة املالي��������ة  وكذلك ه�����يئ��������ة النزاهة ملكافحة الفس��������اد ومكاتب 

املفتشني العموميون.
2 -:- الحماي��������ة املدني��������ة لالم��������وال العام��������ة :-ويقص��������د به��������ا هي تلك 
الحماي��������ة املقررة بموجب القانون املدن��������ي حيث نصت املادة 2/71 
من القانون املدن��������ي العراقي على عدم جواز تملك املال العام وعدم 
جواز الحجز عليه وعدم ج��������واز التصرف به .كذلك بينت املادة 72 
من القانون املدني العراق��������ي كيفية ان تفقد االموال العامة صفتها 
العامة بانتهاء تخصيصيها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص  
بمقتضى قانون او بالفع��������ل او بانتهاء الغرض الذي خصص من 

اجله  ..
3 - :- الحماي��������ة الجنائية للمال العام :-تظهر املس��������ؤولية الجنائية 
عند القيام بفعل جرمه القانون او االمتناع عن فعل امر به القانون 
حيث يكون الس��������لوك االجرامي باالعتداء على املال العام عن طريق 
احد االفعال اعاله حيث اورد املش��������رع ال�����عراقي العديد من القوانني 
التي اورد فيها نصوص عقابية ملن يقوم باالعتداء على املال العام 
وذل��������ك في قانون العقوبات النافذ رق����م 111لس��������نة 1969 وكذلك في 
عدة قوانني عقابية اخرى. كل ذلك رغبة من املشرع في حماية املال 
العام الذي يش��������كل ركنا أساس��������يا في قيام الدول��������ة حيث ان الدولة 

مؤتمنة على هذا املال.

ووص��������ل إل��������ى العاصمة بغ��������داد رئيس 
للجمهوري��������ة  القضائي��������ة  الس��������لطة 
اإلسالمية في إيران السّيد صادق أملي 
الريجاني عل��������ى رأس وف��������د رفيع وكان 
في اس��������تقباله رئيس محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة القاضي فائق زي��������دان رفقة 
وف��������د قضائ��������ي عراقي في مط��������ار بغداد 

الدولي.
للس��������لطة  الرس��������مي  املتح��������دث  وق��������ال 
القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار 
إلى "القضاء" إن "الوفد القضائي اإليراني 
برئاس��������ة رئيس الس��������لطة القضائية آية 
الله ص��������ادق آملي الريجان��������ي بدأ زيارة 

إلى العاصمة بغداد".
واض��������اف بيرق��������دار أن "الوف��������د وقع على 
مذك��������رة للتفاهم مع الس��������لطة القضائية 
العراقية"، الفتًا إل��������ى أن "لقاءات أجريت 
ب��������ني الطرف��������ني عل��������ى أعلى املس��������تويات 
القضائي��������ة"، وع��������ّد "م��������ا خرج ع��������ن هذه 
اللقاءات باملثمر"، منبهًا إلى أن "النتائج 

تعود باملصلحة على البلدين".
وأوض��������ح أن "كبار قضاتنا رافقوا الوفد 
الضيف خالل لقائه بعدد من املسؤولني 
في الس��������لطتني التنفيذية والتش��������ريعية 

العراقيني".
وب��������نّي بيرق��������دار أن "القض��������اء العراق��������ي 
يس��������عى لتعمي��������ق العالق��������ات القضائية 
م��������ع مختلف البلدان وهو ماض في هذا 

الجانب منذ سنوات".
وعق��������د الجانب��������ان العراق��������ي واإليران��������ي 
مؤتم��������رًا صحفيا مش��������تركا على هامش 
االجتم��������اع املنعق��������د ف��������ي مقر الس��������لطة 

القضائية االتحادي��������ة ببغداد وحضره 
كبار املسؤولني القضائيني للبلدين.

وقال القاض��������ي مدح��������ت املحمود خالل 
املؤتم��������ر إن "االجتم��������اع خ��������رج بمذكرة 
تخ��������ص ملفات قضائية ته��������م الجانبني 
امت��������داد  وه��������ي  واإليران��������ي  العراق��������ي 
التفاقي��������ات س��������بق أن ت��������م توقيعها في 

العام 2012".
وأض��������اف املحمود أن "ابرز بنود املذكرة 
تتعل��������ق بالتع��������اون في مج��������ال مكافحة 
اإلره��������اب وتهري��������ب األموال والس��������الح، 
والجريمة املنظمة، والجرائم التي تمس 
امن البالد بصورة عامة، وتأمني حقوق 
االنس��������ان وحقوق الضحاي��������ا، وتطوير 

قدرات القضاة واالدعاء العام".
من جانبه أشاد السّيد الريجاني خالل 
املؤتم��������ر ب�"القضاء العراق��������ي ودوره في 
تحقي��������ق س��������يادة القانون واس��������تقالله"، 

الفت��������ًا إلى "ض��������رورة تعمي��������ق العالقات 
القضائي��������ة ب��������ني البلدي��������ن بم��������ا يحقق 

مصلحتهما".
وضم��������ت املذكرة املوقعة ب��������ني الجانبني 
ثمان��������ي مواد ركزت على أهمية التعاون 
ب��������ني البلدين ف��������ي املج��������االت القضائية 
والقانوني��������ة بني البلدين طبقًا ألس��������س 
التكافؤ واملس��������اواة واالحت��������رام املتبادل 
لسيادة البلدين، وانطالقا من املشتركات 
التاريخية والثقافية والدينية وعالقات 

حسن الجوار.
وذكرت البنود أن على أساس هذه املذكرة 
يتعاون الجانبان في إطار الصالحيات 
املمنوحة لهما في مجال اختصاصهما 
على مراعاة أحكام القوانني الوطنية في 
كال البلدين وااللتزامات الدولية لكل من 

الجانبني.
وفيما أدان الجانب��������ان اإلرهاب بجميع 

أش��������كاله وأك��������دا عل��������ى أهمي��������ة التعاون 
القضائي��������ة  األط��������ر  ضم��������ن  ملكافحت��������ه 
والقانوني��������ة، اتفقا على تبادل التجارب 
والتقني��������ات واملعرفة الفني��������ة في مجال 
والفس��������اد  والتطرف  اإلره��������اب  مكافحة 
واالتج��������ار باملخدرات والس��������الح وكذلك 
الجرائ��������م التي تهدد املصال��������ح الوطنية 

وأمن البلدين.
وأك��������د الجانب��������ان عل��������ى أهمي��������ة احترام 
حقوق اإلنس��������ان ضم��������ن أط��������ر القوانني 
والقرارات ذات الصلة وتبادل التجارب 
في هذا املجال ومن ذلك إقامة املؤتمرات 
وورش العمل بهدف نشر وإشاعة القيم 
اإلس��������المية املرتبطة بحقوق اإلنس��������ان 
والنس��������اء  األطف��������ال  حق��������وق  والس��������يما 
والحق��������وق املدني��������ة في البلدي��������ن وكذلك 

التعاون الدولي في هذه املجاالت.
إلى ذل��������ك، أعل��������ن الجان��������ب اإليراني عن 

اس��������تعداده لتدري��������ب القض��������اة وأعضاء 
االدع��������اء العام ف��������ي الس��������لطة القضائية 
دورات  إلقام��������ة  العراقي��������ني  االتحادي��������ة 
تدريبي��������ة له��������م ف��������ي بغ��������داد او طه��������ران 
طبق��������ا لطلب الجانب العراقي وفي إطار 

اتفاقات منفصلة.
ومن أجل دراسة ومناقشة القضايا التي 
ستنشأ خالل تنفيذ بنود املذكرة اتفق 
الجانبان على تش��������كيل لجنة مش��������تركة 
تضم ممثلني عن السلطة القضائية في 
البلدين وعلى أساس املصالح املشتركة 
القضاي��������ا  عل��������ى س��������رية  الحف��������اظ  م��������ع 

املطروحة.
وشددت املذكرة على أن يلتزم كل طرف 
بتس��������ديد النفقات املترتب��������ة على تنفيذ 
بنوده��������ا في بلده إال إذا تم االتفاق على 
نحو آخر، فيم��������ا أصبحت املذكرة قابلة 

للتنفيذ من تاريخ توقيعها.

توقيع مذكرة للتعاون القضائي بني بغداد وطهران

وفد قضائي إيراني رفيع المستوى يجري زيارة 
رسمية إلى البالد 

■ املحمود والريجاني في مؤتمر صحفي مشترك/ عدسة فالح املالكي

بغداد/  سيف محمد 

بدأ وفد قضائي 
إيراني رفيع املستوى 
السبت املاضي زيارة 

رسمية إلى البالد 
وقع خاللها مع 

القضاء العراقي مذكرة 
تتضمن التعاون في 

عدد من املجاالت 
القضائية.

باالعتماد على املعايري املهنية

■ حارس قضائي أمام مقر السلطة القضائية
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وباملحصل��������ة ف��������ان االداء الع��������ام ملكونات 
يش��������كل  بمجمل��������ه  القضائي��������ة  الس��������لطة 
الف��������رد  لس��������لوك  الضابط��������ة  املنظوم��������ة 
واملجتمع واملؤسس��������ة وركيزة مهمة من 
ركائ��������ز االم��������ان والطمأنين��������ة اضافة الى 
دوره امله��������م كمحطة انصاف تتجه إليها 
انظ��������ار املظلومني الباحثني عن حقوقهم 
في صفح��������ات القرارات واالحكام العادلة 
والنزيه��������ة والتي يطأطئ له��������ا الظاملون 
بمعن��������ى  القض��������اء  كان  واذا  رؤوس��������هم، 
الفصل في الخصومة قرين عمل مجلس 
القض��������اء االعل��������ى واملحكم��������ة االتحادية 
ومحكم��������ة التمييز واملحاك��������م االتحادية 
االخرى فان لجهاز االدع��������اء العام دوره 
الرقابي في تحقيق املشروعية القانونية 
الت��������ي اس��������تندت عليها االج��������راءات التي 
ق��������ادت التخاذ الق��������رارات واألح��������كام كما 

ذكرنا.

 والحقيق��������ة ان تحقي��������ق املش��������روعية في 
العم��������ل القضائ��������ي م��������ن خ��������الل املراقب��������ة 
واالش��������راف اخذ الحيز االكب��������ر من عمل 
جهاز االدعاء الع��������ام وابعده عن تحقيق 
اهدافه الكبيرة واملهمة املش��������ار اليها في 
الباب االول/ املبادئ االساسية وتحديدا 
في املادة )1( بفقراتها السبع من قانون 
االدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 املعدل 
،والتي منها االسهام في حماية االسرة 
والطفول��������ة ، ومن خالل التطبيق العملي 
نرى ب��������ان هذا االس��������هام يرتبط بش��������كل 
اساس ويدور في حلقة النزاع القضائي 
حصرا، وهو ام��������ر يختصر الدور الكبير 
لجه��������از االدع��������اء الع��������ام ف��������ي موضوعة 
حماية االس��������رة والطفول��������ة وبخاصة ان 
هن��������اك الكثير من الظواه��������ر االجتماعية 
الخطيرة الت��������ي تظهر بني الحني واالخر 
واخره��������ا النس��������ب التصاعدي��������ة لحاالت 

الطالق والتي اش��������ارت اليها احصائيات 
محاكم االح��������وال الش��������خصية في عموم 
الع��������راق، االم��������ر الذي يضعن��������ا امام تحٍد 
حقيقي يقتضي املعالجة وتفعيل الدور 
الري��������ادي لجهاز االدعاء الع��������ام امر مهم 
وضروري ويس��������تند الى مهامه الواردة 
ف��������ي القان��������ون وهو م��������ن ح��������اور الحلول 
املهمة نرى بان تفعيل دوره يتحقق عبر 

آليات متعددة منها :
1_ االس��������هام القانون��������ي لجه��������از االدعاء 
الع��������ام عب��������ر تقيي��������م دقيق للتش��������ريعات 
الناف��������ذة التي تتن��������اول قضايا االس��������رة 
والطفول��������ة وم��������دى مطابقته��������ا للراه��������ن 
وواقع التطبيق العملي واثره في تحقيق 
حماية االسرة  الطفولة ومعالجة الخلل 
التش��������ريعي والقانوني وحتى االجرائي 
الذي يؤدي ال��������ى ظهور اوضاع وحاالت 
س��������لبية تهدد كي��������ان ونس��������يج املجتمع 

الذي يهدف القانون الى دعمه وحمايته 
.واالرتق��������اء بعمل املؤسس��������ات القانونية 
ال��������ذي  املباش��������ر  االش��������راف  خ��������الل  م��������ن 
س��������يتمخض عن اداء مساهم في وجود 
الحماية املنشودة واهم القوانني النافذة 
الت��������ي تحت��������اج ال��������ى تقييم على س��������بيل 
املث��������ال )قانون املدن��������ي قان��������ون االحوال 
الش��������خصية وقان��������ون االح��������داث وقانون 
رعاية القاصرين وقانون العمل.وغيرها 
املتعلقة  القوان��������ني  مش��������اريع  ومتابع��������ة 
باالسرة والطفولة او القوانني املقترحة 
التي تتن��������اول قضايا امل��������رأة والطفل من 
خالل التنس��������يق م��������ع اللج��������ان البرملانية 
الخاصة بذلك ومكتب االمم املتحدة في 

العراق ومنظمات املجتمع املدني .
2_ ال��������دور القضائ��������ي املطل��������وب العضاء 
االدعاء العام في متابعة الدعوى الخاصة 
باالس��������رة والطفولة امام محاكم االحوال 

الشخصية واملحاكم املدنية والتي نصت 
عليه��������ا امل��������ادة )13( من قان��������ون االدعاء 
الع��������ام النافذ وتقديم دراس��������ة وافية عن 
كل دعوى تتضمن اإلجراءات القضائية 
وطلبات االدع��������اء العام وأطراف الدعوى 
والق��������رارات الصادرة فيه��������ا واملقترحات 
الت��������ي قد يراها عضو االدع��������اء العام من 

خالل متابعته للدعوى .
ف��������ي  متخصص��������ة  لج��������ان  تش��������كيل   _3
الدع��������اوى الخاصة باألس��������رة والطفولة 
يترأس��������ها عضو االدعاء العام يكون في 
عضويته��������ا مكاتب البح��������ث االجتماعي 
ومنظم��������ات املجتمع املدن��������ي وأي عضو 
آخ��������ر ت��������رى اللجن��������ة اهمي��������ة دخوله في 
اللج��������ان وتتمت��������ع اللج��������ان بصالحيات 
مهمة وواسعة واعتبار تقاريرها تقارير 
مختص��������ة من املمكن بن��������اء حكم قضائي 

سليم على ضوء نتائجها .

4_ تشكيل لجنة في جهاز االدعاء العام 
تقوم بتقييم االسهامات القانونية وعمل 
اللج��������ان املختصة ف��������ي قضايا االس��������رة 
والطفول��������ة ومتابع��������ة االدوار القضائية 
العض��������اء االدعاء العام واملقترحات التي 
تطرح  بتقاريرهم ومطالعاتهم  املقدمة 
وتقدي��������م دراس��������ات تقييمي��������ة واضح��������ة 
للتش��������ريعات والقوانني النافذة املتعلقة 
باالسرة والطفولة والظواهر االجرامية 
او االجتماعي��������ة الخطي��������رة التي تش��������كل 
خط��������را عل��������ى بن��������اء االس��������رة واملجتم��������ع 
ويكون التقرير في نهاية كل سنة ويقدم 
ال��������ى مجلس القضاء االعلى الذي يحيله 
الى لجنة الدراس��������ات والبحوث للخروج 
بنتائ��������ج متبناة ف��������ي الرؤي��������ة القانونية 
للتش��������ريع الناف��������ذة او املعالجة املقترحه 
للظاهرة االجرامية اوالحالة االجتماعية 

السلبية .

وقد نصت املادة 70 من قانون 
األحوال الش��������خصية: ال تجوز 
الوصي��������ة بأكثر م��������ن الثلث اال 
بإجازة الورثة وتعتبر الدولة 
وارث��������ة م��������ن ال وارث ل��������ه. او في 
حال��������ة وج��������ود وارث لكن��������ه ال 
يس��������تحق كام��������ل الترك��������ة، كما 
في حالة الزوج��������ة التي توفي 
زوجها، فهي تس��������تحق الثمن 
عن��������د وج��������ود الف��������رع ال��������وارث 
عدم��������ه)م91(.  عن��������د  والرب��������ع 
فالباقي م��������ن التركة يكون من 
نصي��������ب الدول��������ة. كذلك نصت 
املادة 88: املس��������تحقون للتركة 

هي األصناف اآلتية:
1. الوارث��������ون بالقرابة والنكاح 

الصحيح. 
2. املقر له بالنسب.

3. املوصى له بجميع املال.
4. بيت املال. 

ففي حالة عدم وجود األصناف 
الثالث��������ة األولى، ف��������إن الصنف 
الراب��������ع وه��������و بيت امل��������ال، هو 
ال��������ذي يكون خصم��������ا في حال 
اقيم��������ت دعوى اثبات النس��������ب 
ضد الزوج املتوفى او تصديق 
ال��������زواج الخارجي.  الثابت في 
ف��������ي حال  العمل��������ي  التطبي��������ق 
اقامة دعوى اثبات النس��������ب اذا 
كان الزوج متوفى هو اقامتها 
على احد اوالد املتوفى واذا لم 
يكن لديه أوالد فتقام على من 
يصب��������ح وارث��������ا. بمعنى يمكن 

اقامة الدعوى ضد كل من يتأثر 
نصيب��������ه م��������ن الترك��������ة بوجود 
الولد املراد إثبات نسبه. ولكن 
لو لم يكن لل��������زوج املتوفى، اي 
وارث؟ اغل��������ب الكت��������ب املصادر 
الت��������ي تناولت ه��������ذا املوضوع، 
أغفلت ع��������ن تبيان هذه الحالة. 
ورغم عدم وجود نص قانوني 
صريح يش��������ير الى هذه الحالة 
وكيفية معالجتها، ولكن بعد 
الرجوع الى قان��������ون املرافعات 
املدني��������ة، نجد امل��������ادة 5 تنص: 
يصبح احد الورثة خصما في 
الدع��������وى التي  تقام على امليت 
او ل��������ه ولكن الخص��������م في عني 
م��������ن اعيان التركة ه��������و الوراث 
الحائ��������ز لتلك الع��������ني. وبما ان 
بيت امل��������ال ه��������و اح��������د الورثة، 
فيمكن من خالل هذه املادة ان 
يكون خصما في دعوى اثبات 
النسب، كون الزوج متوفى وال 

يملك وارثا سوى الدولة. 
أم��������ا ف��������ي ح��������ال اقام��������ة دعوى 
تصدي��������ق ال��������زواج وكان الزوج 
متوفى وليس لديه وارث سوى 
الدولة    فإن على املحكمة التي 
ترفع أمامها دعوى مثل هذه، 
عليها التأكد من وقوع الزواج 
فعال، وصحته وتوفر الشروط 
عل��������ى  واالط��������الع  القانوني��������ة، 
وقس��������ام  للمتوفى  قيد  صورة 
ش��������رعي إلثب��������ات ع��������دم وجود 
ورثة للمتوفى س��������وى الدولة، 

ال��������ى  الدع��������وى  احال��������ة  كذل��������ك 
االدعاء العام لبيان الرأي كون 
ان الدع��������وى فيه��������ا امل��������ال العام 
ط��������رف حس��������ب االتج��������اه الذي 
س��������ارت عليه محكمة التمييز 
االتحادي��������ة ال��������ذي ن��������ص على 
ادخ��������ال االدع��������اء الع��������ام في اي 
دعوى تكون الدولة طرفا فيها، 
إعم��������اال للمادة 14 م��������ن قانون 
االدع��������اء العام الناف��������ذ. وهناك 
رأي ورد في كتاب شرح قانون 
األح��������وال الش��������خصية ملؤلف��������ه 
القاضي محمد حسن كشكول 
الس��������عدي،  عباس  والقاض��������ي 
يق��������ول: اذا كان أح��������د الزوجني 
تثبت  الزوجي��������ة  ف��������ان  متوفى 
بالبين��������ة عل��������ى: العق��������د واقرار 
املتوف��������ى بالزوجية او بالبينة 
على وجود املعاشرة الزوجية. 
ف��������ي ح��������ال عجزت  ويضي��������ف: 
امل��������رأة ع��������ن اإلثب��������ات باألدل��������ة 
تمنح حق  عندئ��������ذ  والقرائ��������ن 
اليمني،  تحليف املدع��������ى عليه 
فإذا نكل حكم للمدعية بصحة 
الزواج، واذا حلف ترد دعواها. 
ام��������ا اذا بلغ املدع��������ى عليه ولم 
يحض��������ر فان عبء اإلثبات يقع 
عل��������ى املدعية فيج��������وز اصدار 
النكول  عل��������ى  الحك��������م معلق��������ا 
ع��������ن اليم��������ني عن��������د االعتراض 
وفقا للم��������ادة 118 م��������ن قانون 
االثبات. فالزوجة ليس امامها 
س��������وى البين��������ة إلثب��������ات واقعة 

ال��������زواج في حال م��������وت الزوج 
وع��������دم وجود وارث ل��������ه. ولكن 
الس��������ؤال هنا: ماذا لو لم تملك 
الزوجة اية وسيلة اثبات؟ مع 
العلم ان الطريق الذي رس��������مه 
املصدر اعاله، ال يس��������ري على 
هذه الحالة كون ان الش��������خص 
تحليف��������ه  يج��������وز  ال  املعن��������وي 
اليم��������ني ع��������ن طري��������ق املوظ��������ف 
الحقوق��������ي او املمثل القانوني 
له. ان الحديث عن هذه الحالة 
يحتاج الى تطبيقات قضائية 
لتك��������ون  تمييزي��������ة  ومب��������ادئ 
للمحاك��������م في تطبيق  مرجعا 
النص القانون األمثل ملثل هذه 
الحال��������ة التي ال يخلو املجتمع 
منها، وان هناك دعاوى رفعت 
ثم ابطلت او ردت لعدم امتالك 
معرفة قانونية لدى املراجعني 
او املدعني ألن الزوجة في مثل 
ه��������ذه الحال��������ة ق��������د تك��������ون غير 
قادرة على توكيل محام يدافع 
ال��������ى عدم وجود  عنها اضافة 
تطبيقات قضائية كثيرة على 
هذه الحالة. والقضاء العراقي 
بما يمتاز به من تسامح وميل 
القض��������اة ال��������ى احق��������اق الح��������ق 
ومس��������اعدة الذين ال سبيل لهم 
الثبات حقوقهم سوى القضاء 
القانونية  النصوص  مراجعة 
ومحاولة ايجاد منفذ قانوني 
س��������ليم يمكنه ان يكون مرجعا 

قانونيا ملثل هذه الحاالت.

رؤية قانونية عن دور االدعاء العام 
في حماية األسرة والطفولة

القاضي ناصر عمران

سالم مكي

القاضي  اياد محسن ضمد

طبيع��������ة عمل مكونات الس��������لطة القضائي��������ة االتحادية التي نصت عليها املادة )89( من الدس��������تور وهي: مجل��������س القضاء االعلى 
واملحكم��������ة االتحادية العلي��������ا ومحكمة التمييز االتحادية وجهاز االدعاء العام وهيئة االش��������راف القضائ��������ي واملحاكم االتحادية 
االخرى وهي تمارس عملها القضائي بش��������كل مس��������تقل املتمثل : بفض النزاعات املعروضة وحس��������مها بقرارات واحكام قضائية 
او تدقي��������ق الق��������رارات واالحكام القضائية الص��������ادرة او النظر في دس��������تورية القوانني والقرارات وم��������دى مالئمتها مع النصوص 
الدستورية او االشراف على عمل املحاكم او تحريك الشكاوى الخاصة باملال العام ومراقبة املشروعية وادارة شؤون العدالة كما 

تنص املادة )88( من الدستور.
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متى تكون الحكومة خصما 
في دعاوى األحوال الشخصية؟

الدعاوى والقضايا التي تكون الحكومة ممثلة بوزارة املالية او أية وزارة اخرى طرفًا 
فيها هي دعاوى املنقول او العقار.

 ولكن هنالك حاالت تكون الحكومة خصما في قضايا األحوال الش��������خصية من طالق 
وزواج وارث ونس��������ب ونفقة وغيره��������ا من آثار الزواج. وهذا األم��������ر ممكن الحدوث في 
دعاوى معينة، خصوصا في دعويي اثبات النسب ودعوى تصديق الزواج الخارجي، 

وذلك عندما تقام الدعوى على املتوفى الذي ليس لديه وارث.

اغلب

فف��������ي قطاع االدارة مث��������ال يتم الوقوف 
عل��������ى رأي املوظ��������ف البس��������يط االكث��������ر 
احت��������كاكا وتعام��������ال مع املس��������تفيد او 
الزب��������ون ملعرف��������ة مالحظات��������ه وآرائ��������ه 
ف��������ي ما يت��������م وضعه من خط��������ط انتاج 
وتسويق من قبل االدارة للوقوف على 
مدى نجاح الش��������ركة او املؤسس��������ة في 
تطبي��������ق خططها  وتحقي��������ق اهدافها 
وف��������ي املج��������ال القانوني ف��������ان تطبيق 
ه��������ذا املنهج والوقوف عل��������ى رأي كافة 
الجه��������ات املطبقة للقانون امر منطقي 
التش��������ريع  قب��������ل  س��������واء  وض��������روري 
والتصوي��������ت عل��������ى اي قان��������ون او عند 
التنفيذ فقبل تشريع القانون تتجسد 
اهمية التغذية القانونية الراجعة في 
ان اغلب النظم القانونية توجب ان يتم 
صياغ��������ة املبادئ االولية واالساس��������ية 
املؤسس��������ة  ذات  قب��������ل  م��������ن  للتش��������ريع 
التنفيذي��������ة الت��������ي تعمل عل��������ى تطبيق 
بالهيكلي��������ة  االدرى  القان��������ون كونه��������ا 
اإلداري��������ة الالزم��������ة لتطبيق��������ه وتنفيذه 
من دوائر واقس��������ام وش��������عب كذلك هي 
االدرى بالصياغة اللغوية والقانونية 
الت��������ي تف��������رغ م��������ن خاللهما املؤسس��������ة  
لتحقيقه��������ا  تس��������عى  الت��������ي  االه��������داف 
والوسائل املس��������تخدمة في ذلك وهي 
االدرى كذلك باألثر املترتب في الشارع 
وعند املواطن من جراء تطبيق النص 
القانون��������ي بحك��������م الخب��������رة والتجربة 
التي ربما ال يمتلكها عضو املؤسسة 
التشريعية عند كتابة وصياغة النص 
القانون��������ي الن التش��������ريع ف��������ي النهاية 
يأتي لحل مش��������كلة او ضم��������ان حق او 
تنظيم حالة معينة او ألغراض اخرى 
ويجب ان يكون واقعيا فان ابتعد عن 
الواقع فقد الجدوى وبدل من ان يكون 

حال يصبح مشكلة.
 وحت��������ى يك��������ون واقعي��������ا فان��������ه يجب 

الوق��������وف عل��������ى آراء م��������ن يق��������وم عل��������ى 
تنفيذه ألجل ذلك فان املادة )60(  اوال 
من دس��������تور جمهورية العراق اشارت 
ال��������ى ان مش��������روعات القوانني تقدم من 
الوزراء  الجمهوري��������ة ومجلس  رئيس 
وهما الجهتان اللت��������ان تتكون منهما 
الس��������لطة التنفيذي��������ة وان اي مش��������روع 
للقان��������ون يج��������ب ان يت��������م صياغته من 
قب��������ل ال��������وزارة املعني��������ة بتطبيقه ومن 
ثم يتم امراره ف��������ي القنوات التدقيقية 
والصياغية االخرى كمجلس ش��������ورى 
ال��������وزراء ومجلس  الدول��������ة ومجل��������س 
الن��������واب للتصوي��������ت بع��������د ان تنضج 
االفكار وتستقيم الرؤى وهذا ما ايدته 
العليا  وأكدت��������ه املحكم��������ة االتحادي��������ة 
ف��������ي العديد من قراراته��������ا اما التغذية 
القانوني��������ة الراجعة في مرحلة ما بعد 
تنفيذ القانون ف��������ان الوقوف على آراء 
واملس��������ؤولون  املوظفون  ومقترح��������ات 
القائم��������ون على تنفي��������ذه امر ضروري 
ملعرفة ان كان��������ت األهداف تحققت وان 
كانت هناك تعدي��������الت يجب إجراؤها 
عل��������ى القان��������ون ليص��������ار إل��������ى تقدي��������م 
مش��������روع بالتعديل ما دعاني لس��������وق 
هذه املقدمة الطويلة هو ما رافق مواد 
قان��������ون العفو رقم 27 لس��������نة 2016 من 
س��������لبيات وإش��������كاليات ف��������ي التطبيق 
أفرغ��������ت الكثي��������ر م��������ن النص��������وص من 
محتواه��������ا ول��������م تحقق اله��������دف الذي 
يبتغيه املجتمع من تش��������ريع مثل هذا 
القانون الن تطبيق هذا القانون من قبل 
قضاة التحقي��������ق والجنح والجنايات 
تعتريه الكثير من الصعوبات بسبب 
التناقضات الت��������ي احتوتها نصوص 
ف��������ي بع��������ض  القان��������ون والالمنطقي��������ة 
فقرات��������ه واالش��������تراطات العديدة التي 
وضعت لش��������مول املتهم بالعفو العام 
كاشتراط تنازل املشتكي وكون املتهم 

م��������ن غي��������ر الش��������مولني بقان��������ون العفو 
للعام لس��������نة 2008  دون ان تفرق هذه 
االش��������تراطات والقي��������ود ب��������ني مرتكبي 
الجرائ��������م البس��������يطة الصلحية التي ال 
تتعلق بالح��������ق العام وب��������ني مرتكبي 
الجرائم اإلرهابية وس��������راق املال العام 
ما افرز إشكاليات في التطبيق جعلت 
منه قانون��������ا غير ناج��������ز ومعلقا على 
تحق��������ق جمل��������ة م��������ن الش��������روط وان كل 
ذل��������ك م��������ا كان ليحصل لو ان الس��������لطة 
اعداد  عل��������ى  والقائم��������ني  التش��������ريعية 
القانون وتش��������ريعه كانوا قد انتهجوا 
منه��������ج التغذي��������ة القانوني��������ة الراجعة 
واس��������تطلعوا اراء القض��������اة واملوظفني 
الذين يعول عليه في تطبيق القانون 
للوقوف عل��������ى مالحظاته��������م وارائهم 
الت��������ي كان��������ت ستس��������هم ف��������ي إنض��������اج 
يتج��������اوز  وجعل��������ه  القان��������ون  فق��������رات 
القصور التش��������ريعي واالليات املعقدة 
الت��������ي تراف��������ق تطبيق��������ه الن القائم��������ني 
عل��������ى تطبي��������ق القان��������ون  ه��������م االدرى 
باالث��������ر املترتب على الن��������ص واالليات 
االهداف  لتطبيقه لتحقيق  املناس��������بة 
الت��������ي جاء القانون وش��������رع لتحقيقها 
والذي اس��������تغرق س��������نوات طويلة في 
مرحل��������ة االعداد والصياغ��������ة ومع ذلك 
لم يك��������ن القانون بم��������واده متالئما مع 
الفت��������رة الطويل��������ة الت��������ي اس��������تغرقتها 
عملي��������ة االعداد له والت��������ي من خاللها 
ت��������م ايهام املواطن انه يحقق ما يصبو 
الي��������ه املجتم��������ع العراق��������ي م��������ن اهداف 
اجتماعية وقانونية تتالءم واملرحلة 
الحالية وم��������ن ثم القاء الع��������بء االكثر 
عل��������ى الس��������لطة القضائية الت��������ي تقوم 
بتطبيق��������ه برغم م��������ا تعتري نصوصه 
م��������ن اش��������كاليات صياغي��������ة وإجرائية 
وفني��������ة تجعله مح��������ال إلع��������ادة النظر 

والتعديل.

التغذية الراجعة للقوانين

تتنوع

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.

الراجعة تعني من بني ما تعنيه اطالع املعطي للمعلومة نتيجة املعلومة او هي 
مقابلة املدخالت مع املخرجات لقياس االثر ومعرفة مدى تحقق األهداف التي 
وضع نظام ما من اجل تحقيقها والتغذية الراجعة من اهم االساليب ومناهج 

العمل التي تستخدم في تقويم مختلف القطاعات كالتعليمية واالدارية

التغذية
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)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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المبــدأ:

املبدأ : ظروف احلادث ومالبساته 
وظروف املتهم الشخصية تدعو اىل 

االخذ بالرأفة باملدان وتخفيف العقوبة .

القــرار:
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة الجزائية في 
محكمة التمييز االتحادية، وجد ان محكمة جنايات 
الكرخ/ه���������2 قض��������ت بتاري��������خ 2014/10/13 بالدعوى 
املرقم�ة 1018/ج2014/2 بإدانة املته�م )م. س. ح .ص( 
وفق احك�ام امل���������ادة 406/-1 ز عقوب���������ات بدالل�ة امل��واد 
47 ، 48 ، 49 من��������ه واالم��������ر رقم 3 لس��������نة 2004 الصادر 
من مجلس الوزراء عن اشتراكه بجريمة قتل املجنى 
عليه )ج.ع. م( بالش��������روع بقتل املصابني )ج. خ( و)م( 
و)ع (و)و( اوالد )ع . م( اثر ش��������جار آني وحكمت عليه 
بالسجن مل��دة خمس�ة عش�ر سن�ة بدالل�ة امل�ادة 1/132 
عقوب��������ات ، قررت محكمة التميي��������ز االتحادية بتاريخ 
2014/12/18 بالع��������دد 12900/الهيئة الجزائية2014 
تصديق كافة القرارات باس��������تثناء قرار فرض عقوبة 
الس��������جن ملدة خمس��������ة عشر س��������نة التي جاءت خفيفه 
وال تتناس��������ب مع وقائع الجريم��������ة وظروف ارتكابها 
فقررت اعادة الدعوى الى محكمتها إلعادة النظر في 
العقوبة بغية تشديدها وابالغها الى الحد املناسب 
دون االس��������تدالل بامل��������ادة 1/132 عقوب��������ات، واتباع��������ًا 
للق��������رار التمييزي مارا الذكر ق��������ررت محكمة جنايات 
الك��������رخ بتاري��������خ 2015/1/20 وبالعدد نفس��������ه الحكم 
على امل��������دان املذكور باالعدام ش��������نقًا حتى املوت وفق 
املادة املذكورة ولدى النظر باوراق الدعوى والقرارات 
الص��������ادرة فيها من لدن هذه الهيئة وجد بان محكمة 
الجناي��������ات ولو انها اتبعت ما جاء بالقرار التمييزي 
وش��������ددت العقوبة الى االعدام شنقًا حتى املوت اال ان 
ه��������ذه الهيئة وجدت من ظروف الحادث ومالبس��������اته 
وم��������ن ظروف املتهم الش��������خصيه ما يدع��������و الى االخذ 
بالرأفه باملدان وتخفي��������ف العقوبة لذا قررت تخفيف 
عقوبت��������ه ال��������ى الس��������جن املؤب��������د بداللة امل��������ادة 1/132 
عقوبات وتنظيم مذكرة سجن جديدة واشعار ادارة 
س��������جنه بذلك ورد الطع��������ن التمييزي وص��������در القرار 
باالتفاق اس��������تنادًا الحكام امل��������ادة 259/أ- 3 من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية في 24/ش��������عبان/1437 ه� 

املوافق 2016/5/31 م

المبــدأ:

دعوى تعرض املشتكي للسب والشتم 
والتهديد عن طريق جهاز الهاتف 

والفيس بوك وعن طريق رسائل صادرة 
من املشكو منه وهي رسائل خاصة مل 
يطلع عليها الغري ومل تكن علنية وبذلك 

تخرج عن اختصاص حمكمة قضايا 
النشر واالعالم وتدخل ضمن اختصاص 

حماكم التحقيق العادية .

القــرار:
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة الجزائية 

ملحكم��������ة التمييز االتحادية وج��������د ان قاضي محكمة 
تحقي��������ق الس��������ماوة ق��������رر بتاري��������خ 2016/2/10 إحالة 
األوراق التحقيقية الخاصة باملش��������تكي )ث.ن.ج( على 
محكمة قضايا النش��������ر واالعالم في رئاس��������ة محكمة 
اس��������تئناف الرصاف��������ة االتحادي��������ة إلكم��������ال التحقيق 
فيه��������ا حس��������ب االختص��������اص النوعي وحي��������ث ولدى 
ورود االضبارة الى املحكم��������ة املذكورة قررت بتاريخ 
2016/5/22 ع��������رض املوضوع عل��������ى محكمة التمييز 
االتحادي��������ة لتعي��������ني املحكمة املختص��������ة نوعيًا بنظر 
القضي��������ة ول��������دى إمعان النظ��������ر ب��������األوراق التحقيقية 
اتض��������ح له��������ذه الهيئ��������ة ان موض��������وع ه��������ذه الش��������كوى 
الخاصة باملش��������تكي املذكور هو ادع��������اءه تعرض الى 
الس��������ب والش��������تم والتهديد عن طريق جه��������از الهاتف 
والفيس بوك وعن طريق رس��������ائل صادرة من املشكو 
منه الى املشتكي وهي رسائل خاصة لم يطلع عليها 
الغير ولم تكن علنية وبذلك فان هذه الشكوى تخرج 
عن اختصاص محكمة قضايا النشر واالعالم وانها 
م��������ن اختص��������اص قاضي محكم��������ة تحقيق الس��������ماوة 
نوعيًا لذا قرر إي��������داع األوراق التحقيقية إليه إلكمال 
التحقيق فيها حس��������ب االختصاص النوعي واشعار 
محكمة قضايا النش��������ر واالعالم بذل��������ك وصدر القرار 
باالتف��������اق اس��������تنادًا لنص امل��������ادة )13/أواًل/ب/2( من 
قان��������ون التنظي��������م القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 في 

22/رمضان/1437ه� املواف�ق 2016/6/27م.

المبــدأ:

موضوع الدعوى ) ضبط كمية من احلبوب 
اخملدرة بحوزة املتهم( تخرج عن 

اختصاص احملكمة اخملتصة بغسيل 
االموال واجلرمية االقتصادية الوظيفي 

وتدخل ضمن االختصاص الوظيفي 
حملكمة التحقيق اخملتصة مكانيًا.

القــرار:
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة الجزائية 
في محكم��������ة التميي��������ز االتحادية وج��������د ان محكمة 
تحقي��������ق مدينة الصدر أحال��������ت األوراق التحقيقية 
محكم��������ة  إل��������ى  ص.(  ع.  ع.  )م.  باملته��������م  الخاص��������ة 
التحقي��������ق املختص��������ة بغس��������يل األم��������وال والجريمة 
االقتصادية والتي عرضتها على رئاسة استئناف 
الرصاف��������ة بصفته��������ا التمييزية لتحدي��������د املحكمة 
املختص��������ة والت��������ي بدوره��������ا عرضته��������ا عل��������ى هذه 
املحكمة للب��������ت بالتنازع بني املحكمتني وبالرجوع 
إل��������ى اضب��������ارة الدع��������وى واالطالع عل��������ى اإلجراءات 
التحقيقي��������ة املتخ��������ذة فيه��������ا وج��������د ان موضوعه��������ا 
يتعل��������ق بضبط كمية من الحب��������وب املخدرة بحوزة 
املته��������م وان ه��������ذه الجريمة ان ص��������ح وقوعها فانها 
تخرج ع��������ن اختصاص املحكمة املختصة بغس��������يل 
األم��������وال والجريمة االقتصادي��������ة الوظيفي وتدخل 
ضم��������ن االختص��������اص الوظيف��������ي ملحكم��������ة تحقيق 
مدين��������ة الص��������در عليه ق��������رر تعيني قاض��������ي تحقيق 
املحكم��������ة املذك��������ورة مختص��������ًا بنظر ه��������ذه الدعوى 
وإي��������داع األوراق التحقيقية لدي��������ه إلكمال التحقيق 
فيها وفق أحكام القانون وإشعار محكمة التحقيق 
املختصة بغس��������يل األموال والجريم��������ة االقتصادية 
بذلك وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادًا ألحكام املادة 
)13/أواًل/ب/2( قانون التنظيم القضائي رقم 160 
لسنة 1979 املعدل في 22/رمضان/1437ه� املواف�ق 

2016/6/27م.

المبــدأ:

على احملكمة اذا خففت العقوبة وفقا 
الحكام املواد 130 و 131 و 132 و 133 

من قانون العقوبات ان تبني يف اسباب 
حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا 

التخفيف عمال باحكام املادة 134 من 
قانون العقوبات .

القــرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئ��������ة املوس��������عة 
الجزائية ف��������ي محكمة التميي��������ز األتحادية وجد أن 
محكم��������ة جنايات ذي قار س��������ابقا وان قررت بتاريخ 
2011/6/30 وبالدعوى املرقمة 834/ج/2011 ادانة 
املتهم��������ني كل م��������ن )ج .ث.ن( و )س.ن.ع( و )ح.ن.ع( 
غياب��������ا عن ثالث ته��������م االولى والثاني��������ة وفق احكام 
امل��������ادة 1/406/أ من قان��������ون العقوبات وبداللة مواد 
االش��������تراك 47 ، 48 ، 49 منه اس��������تدالال بامر مجلس 
ال��������وزراء رق��������م 3 لس��������نة 2004 الفق��������رة اوال/4 من��������ه 
والثالثة وفق احكام امل��������ادة 1/406/أ/31 من قانون 
العقوبات وبداللة مواد االش��������تراك 47 ، 48 ، 49 منه 
وامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 الفقرة اوال/4 
منه وذلك لكفاي��������ة االدلة ضدهم عن جريمة قيامهم 
بتاريخ 2006/8/22 وباالشتراك مع متهمني مفرقة 
قضاياه��������م بقتل املجنى عليهم��������ا كل من )ج.ك.ح( و 
)ك.ح.ر( والشروع بقتل املشتكي )ك.ك.م( الذي حالت 
االسعافات الطبية االولية دون وفاته وذلك باطالق 
الن��������ار عليهم من االس��������لحة التي كان��������وا يحملونها 
عم��������دا مع س��������بق االص��������رار والترصد اث��������ر خالفات 
س��������ابقة بينهم وحكمت عل��������ى كل واحد منهم غيابا 
باالعدام ش��������نقا حتى املوت ع��������ن الجريمتني االولى 
والثاني��������ة وبالس��������جن املؤب��������د عن الجريم��������ة الثالثة 
واص��������دار امر القب��������ض بحقهم ولم تحك��������م املحكمة 
للمدعني بالحق الش��������خصي واملشتكي بالتعويض 
لتنازله��������م ع��������ن الش��������كوى وبتاري��������خ 2015/9/6 تم 
القب��������ض على املتهم )س.ن.ع( وت��������م اجراء محاكمته 
مج��������ددا حضوريا وق��������ررت املحكمة ذاته��������ا بتاريخ 
834/ج/2011  املرقم��������ة  وبالدع��������وى   2015/10/12
تعديل الحكم الغيابي املشار اليه انفا والحكم على 
املتهم املذكور عن التهمتني االولى والثاني بالسجن 
املؤب��������د بعد ادانت��������ه وفق احكام امل��������ادة 1/406/أ من 
قانون العقوبات وبداللة مواد االشتراك 47 ، 48 ، 49 
منه وامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 - الفقرة 
اوال/4 اس��������تدالال باح��������كام امل��������ادة 1/132 من قانون 
العقوب��������ات وذلك ع��������ن جريمة قتل املجن��������ى عليهما 
كل م��������ن )ج.ك.ح( و )ك.ح.ر( وحكمت عليه بالس��������جن 
ملدة خمس عشرة سنة بعد ادانته وفق احكام املادة 
1/406/أ/31 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات بدالل��������ة مواد 
االشتراك 47 ، 48 ، 49 منه عن جريمة الشروع بقتل 
املشتكي )ك.ك.ح( وتنفذ العقوبات الثالث بالتعاقب 
ول��������م تحك��������م املحكم��������ة للمدعني بالحق الش��������خصي 
واملش��������تكي بالتعوي��������ض لتنازله��������م ع��������ن الش��������كوى 
والقضية كما اظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقا 
ومحاكمة تشير الى انه بتاريخ 2006/8/22 تعرض 
املجن��������ى عليهم كل من )ك.ح( و )ج.ك( و )ك.ح.ك( الى 
حادث اطالق نار عندما كانوا في دارهم الواقعة في 
قضاء الشطرة وادى الحادث الى قتل املجنى عليهما 
)ك.ح.ر( و )ج.ك.ح( واصابة املشتكي )ك.ك.ح( والذي 
حالت االس��������عافات الطبية االولية دون وفاته اجري 
الكش��������ف واملخطط على محل الحادث والكشف على 
جثتي املجن��������ى عليهما وتم رب��������ط التقارير الطبية 
التش��������ريحية الخاصة باملجن��������ى عليهما املذكورين 

والتقري��������ر الطب��������ي الخ��������اص باملش��������تكي ب��������االوراق 
وضبطت الظروف الفارغة في محل الحادث ودونت 
اقوال املش��������تكي املصاب )ك.ك.ح( تحقيقا ومحاكمة 
وافاد بان��������ه بتاريخ الحادث وعندم��������ا كان في داره 
مع اف��������راد عائلت��������ه حضرت مجموعة م��������ن املتهمني 
ومن بينهم املحال وقاموا بتطويق الدار حيث دخل 
املتهم املحال الى الدار وقام باطالق النار عليهم من 
بندقية كالش��������نكوف كانت بحيازته وادى الحادث 
الى قتل املجنى عليهما )ج.ك.ح( و )ك.ح.ر( واصيب 
ه��������و نتيجة الح��������ادث وافاد بان س��������بب الحادث هو 
وج��������ود خالف��������ات س��������ابقة وطل��������ب الش��������كوى ابتداء 
ض��������د املته��������م واخرين وفي ملحق اقوال��������ه تنازل عن 
الشكوى وانه ال  يعرف الجناة كون الحادث حصل 
ليال دونت اقوال املدعني بالحق الش��������خصي كل من 
)م.ع.ر( ) زوج��������ة املجنى علي��������ه ك.ح.ر ووالدة املجنى 
علي��������ه ج.ك.ح ( و )ن.ج.ح( )زوجة املجنى عليه )ج.ك( 
كال على انفراد ف��������ي دور التحقيق وافادتا بان لهن 
ش��������هادة عيانية ح��������ول الحادث حي��������ث كانتا داخل 
ال��������دار م��������ع اف��������راد عائلتيهما وقد حض��������ر مجموعة 
م��������ن املتهم��������ني وم��������ن بينهم املته��������م املح��������ال وكانوا 
مسلحني باسلحة نارية مختلفة وقام املتهم املحال 
باطالق الن��������ار على املجنى عليهما املذكورين اعاله 
مما ادى ال��������ى قتلهما واصابة املش��������تكي )ك.ح( وان 
س��������بب الحادث هو خالفات سابقة نتيجة مشاجرة 
بني اطفال الطرفني س��������بقت وق��������وع الحادث وطلبتا 
الش��������كوى ضد املتهمني ولدى تدوي��������ن اقوالهن امام 
محكمة الجنايات تنازلتا عن الشكوى وان اقوالهن 
الس��������ابقة مبينة على الشك واالش��������تباه دونت اقوال 
الشاهدتني )ن.ع.ر( و)ح. ك. ح( وبينتا الوقائع على 
النح��������و املذكور انف��������ا وانه ال توجد لديهن ش��������هادة 
عياني��������ة ضد املته��������م املحال وان س��������بب الحادث هو 
خالفات س��������ابقة حول اراضي رزاعية وعند تدوين 
اقوال املتهم )س.ن.ع( ام��������ام محكمة الجنايات انكر 
الته��������م الثالث املوجه��������ة اليه وافاد ال يعرف س��������بب 
اته��������ام املدع��������ني بالح��������ق الش��������خصي ل��������ه وال توجد 
لدي��������ه خالفات س��������ابقة بينه��������م وان ه��������ذا االنكار تم 
دحضه بافادة املش��������تكي املصاب )ك.ك.ح( العيانية 

واملدعيتان بالحق الشخصي )م.
ع.ر( و )ن.ج.ح( ام��������ام القائم بالتحقيق وامام قاضي 
التحقيق االقرب لوقت الحادث وكذلك اقوال الشهود 
املع��������ززة بمحضر الكش��������ف واملخطط ملح��������ل الحادث 
ومحض��������ري الكش��������ف الظاهري عل��������ى جثتي املجنى 
عليهما والتقريرين الطبيني التشريحيني الخاصة 
باملجنى عليهم��������ا والتقارير الطبية العدلية االولية 
والنهائي��������ة للمش��������تكي املص��������اب ومحض��������ر ضب��������ط 
الظروف الفارغة واصل االخبار بالحادث وهي ادلة 
كافية ومقنعة الدانة املتهم والحكم عليه وفق مواد 
االتهام املشار اليها انفا فتكون قرارات املحكمة كافة 
صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها باستثناء 
قرار الحكم بالعقوبة اذ ان املحكمة اس��������تدلت باملادة 
1/132 م��������ن قان��������ون العقوبات ونزل��������ت بالعقوبتني 
بالجريمتني االولى والثانية الى السجن املؤبد كما 
نزلت بالعقوبة الى السجن املؤقت بالنسبة للجريمة 
الثالثة الش��������روع بقتل املصاب )ك.ك.ح( دون ان تبني 
اس��������باب الظروف املخففة لذلك بالنسبة للجريمتني 
االولى والثانية كما انها لم تستدل باملادة القانونية 
بالنسبة للجريمة الثالثة ورغم ذلك نزلت بالعقوبة 
الى الس��������جن خمس شعرة س��������نة وحيث يجب على 
املحكمة اذا خفف��������ت العقوبة وفقا الحكام املواد 130 
و 131 و 132 و 133 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات ان تبني 
في اس��������باب حكمها العذر او الظ��������رف الذي اقتضى 
ه��������ذا التخفيف عم��������ال باحكام امل��������ادة 134 من قانون 
العقوبات وبذلك اصبحت العقوبات املفروضة على 
امل��������دان غير قانونية لذهاب املحكمة الى االس��������تدالل 
باملادة 1/132 من قانون العقوبات دون بيان ذلك في 
اس��������باب حكمها لذا قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة 
واع��������ادة االوراق الى محكمته��������ا لفرضها على وفق 
القانون وفقا ملا تق��������دم بيانه وصدر القرار باالتفاق 

في 22/رمضان/1437ه� املوافق 2016/6/27 م .
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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
وتص��������ل "القضاء" ف��������ي ه��������ذا العدد إل��������ى الجزء 
األخي��������ر من الكتاب، الذي يتح��������دث فيه املحمود 
عن ش��������هداء القضاء بع��������د الع��������ام 2003، واصفًا 
إياه��������م ب�"قرابني العدال��������ة"، الفتًا إل��������ى أن هدفهم 
كان منصبا على إيجاد دولة دس��������تور وقوانني، 
مش��������ددًا على أن القضاء العراقي ما زال متماسكًا 

وملتزمًا باستقالله وحياديته.
كما أش��������اد الكاتب بدور املحاك��������م العراقية، مبينًا 
أن دورها كان فعااًل، مس��������تطردًا أن أجساد شهداء 
القضاء رحلت لكن أرواحهم بقيت كونها صنعت 
أس��������ماء منقوش��������ة ال يمك��������ن نس��������يانها، وق��������ال إن 
قافلتهم س��������تبقى تمد األحياء م��������ن القضاة أو من 
س��������يلتحق بركب الشهادة، بمداد العزم واإلصرار، 
منوه��������ًا إلى ان االره��������اب يحاول اف��������راغ البالد من 

طاقاته بشتى الوسائل.

استهداف إرهابي 
وق��������ال املحم��������ود إن "القض��������اء ت��������م اس��������تهدافه م��������ن 
التنظيمات اإلرهابية واملجاميع اإلجرامية، مبينًا 
أن ذلك حصل باعتبار ان املؤسسة القضائية "رم�زا 
وطنيًا وفاعاًل في عملية بناء دولة القانون وترسيخ 

أسس ومبادئ العدالة في العراق الجديد".
وع��������ّد املحم��������ود املحاكم في العراق فعالة في "حس��������م 

الدعاوى الخاص��������ة باإلرهاب وفقًا للقانون"، مش��������يرًا إلى 
أنه "كان البد من قرابني على درب البناء".

ويج��������د الكاتب أن "ه��������ذه القرابني جزء م��������ن روح القضاء، 
ورم��������وز س��������اهمت في ب��������ذل النفي��������س وبإص��������رار وتحٍد"، 
وأرجعه��������ا إلى هدف يتمث��������ل بأن "يك��������ون للعراقيني دولة 

ودستور وقوانني تليق بهم وبتاريخهم".

تضحيات غالية
وزاد ف��������ي الوق��������ت ذات��������ه "كانت تل��������ك التضحي��������ات الغالية 
والعزي��������زة التي اصطفت م��������ع بقية قوافل الش��������هداء التي 
ضحوا بأرواحهم من أجل الع��������راق من بني أبنائه البررة، 
خصوص��������ا من  القضاة الذين س��������اهموا في رفع س��������ارية 

العدل وترسيخ دولة القانون".
وي��������رى أن��������ه "لي��������س م��������ن دون س��������بب أن يك��������رس اإلرهاب 
واملجموعات اإلجرامية خططه��������م ومخططاتهم للقضاء 
على تلك األجس��������اد الطاهرة التي رحلت، وبقيت أرواحها 

ترفرف فوق سماء العراق".
وذك��������ر أن ه��������ذه األرواح "تتطلع ال��������ى حل��������م العراقيني في 
تأس��������يس دولة القانون التي يتس��������اوى بها الجميع مهما 
كان��������ت ديانته��������م او مذاهبهم ومهما اختلف��������ت قومياتهم 
وأفكاره��������م ووضعهم االجتماعي، والتي غابت عن الواقع 

العراقي منذ قرون".

انتصار قيم العدالة
وبرغم تأكيده أن "القضاء العراقي كان ولم يزل متمس��������كا 
باس��������تقالليته وحياديت��������ه، وع��������دم الخ��������وض ف��������ي غم��������ار 
السياس��������ة، والنأي ع��������ن االصطفاف مع الكتل السياس��������ية 
والفرق املتناحرة"، نبه املحمود إلى أن القضاء "بقي ايضًا 
متمسكا بتلك االستقاللية التي تتيح له أن يساهم جنبا 
الى جنب مع السلطتني التش��������ريعية والتنفيذية في بناء 
صرح دولة القانون وإرس��������اء قواعد العدالة وفقا ملا نص 

عليه الدستور العراقي". 
وفي هذا االط��������ار يربط املحمود "نهض��������ة العراق بتنامي 
انتص��������ار قيم العدال��������ة"، كما يرهن في الوق��������ت عينه "تقدم 
العراق بااللتزام بمنه��������ج النظام القانوني الذي أكد عليه 

الدستور وتلتزم به السلطات كافة".
وتابع الكاتب أن ذلك يأتي "مثلما يقاس التطور السياسي 
واالجتماعي بمدى قوة ومتانة الجهاز القضائي، ويؤدي 
القضاة في هذه املرحلة املهمة من مراحل تأسيس الدولة 

في العراق الجديد  دورا مهما وفاعال".
وش��������ّدد على أن "هذا الدور بوصفه يش��������كل ضمانة أكيدة 
على استقاللية املؤسسة القضائية التي ال يجوز التدخل 

في أعمالها القضائية او إدارتها في شؤون العدالة".
وطبقًا للمحمود فأنه "نتيجة لهذا الدور املهم والفاعل في 

ب�������ن�������اء 
ال�����������������������دول�����������������������ة 
العراقية طوال املدة السابقة 
من  مستهدفة  القضائية  امل��ؤس��س��ة  ك��ان��ت 

مجموعات اإلرهاب واإلجرام".

أفول أسماء المعة
ويأس��������ف املحم��������ود لرحيل "العدي��������د من األس��������ماء البهية 
الالمعة الت��������ي أعطت للعراق وللعدالة الش��������يء الكثير من 
املواق��������ف والقرارات واألحكام التي تس��������اهم في إغناء تلك 
املس��������يرة". لكنه في مقابل ذلك يفخر كون االجساد رحلت 
"غي��������ر أن أرواحها بقيت بيننا ترقب العطاء ومراحل بناء  

دولة القانون".
ويجزم الكاتب بأن "كل واحد من هذه األس��������ماء يمثل كما 
معرفي��������ا وثروة قانوني��������ة وطنية  وإخالص��������ا متميزا من 

الصعب  تعويضه بسهولة".
كما ذهب إلى أن "اإلرهاب واإلجرام يعي أن فقدان أي منهم 
إنما يش��������كل طعنة نجالء في خاص��������رة العراق"، مبينًا أنه 

"هدفهم األساس في إفقار العراق من فلذات 
كبده ورجاله املخلصني وثروته اإلنسانية  

التي يتباهى بها بني األمم".
وأضاف املحمود أن "أروقة املحاكم العراقية 
ق��������د عرف��������ت كل تلك األس��������ماء التي نقش��������ت 
تأريخها ومس��������يرتها فوق صفحات تاريخ 

املؤسسة القضائية الباهر".
ويسترس��������ل أن األس��������ماء الراحل��������ة "ترك��������ت 
خلفها س��������جال نظيف��������ا واس��������مًا بهيًا ضمن 
املسيرة القضائية التي يراد لها أن تستعيد 
عافيته��������ا وتاريخها وس��������معتها ومكانتها 

الالئقة في العراق".
ويواصل أن "كل واحد من الش��������هداء القضاة 
واملوظف��������ني يحمل تاريخ��������ه وتجربته التي 
صنعه��������ا من جه��������اده وتنقله ب��������ني مختلف 
املحاك��������م، وبني العدي��������د من امل��������دن العراقية 
يت��������رك خلف��������ه بصمات��������ه التي يري��������د بها أن 
يحصل على ثقة الناس بالعدالة وبمسيرة 

القضاء العراقي". 
ويش��������ير املحمود أيضًا إلى أس��������ماء كبيرة "دخلت الى 
سوح القضاء العراقي أرتقت سلم املجد، وغادرت أرواحها 

الطاهرة دنيانا، فافتقدتهم ساحة الجهاد القانوني".
وأك��������د الكتاب أن "القض��������اء العراقي لم ي��������زل يحتفظ بتلك 
األس��������ماء الكبي��������رة والتاريخ الناصع والنزيه، بس��������جالت 
منقوش فيها خلودهم". ويفتقد املحمود شهداء السلطة 
القضائي��������ة االتحادي��������ة بالقول "رحل��������وا والقضاء العراقي 
بأم��������س الحاجة ل��������كل منه��������م ولعطائهم ودوره��������م املؤثر 

واملساند في عملية تأسيس دولة القانون". 

مشيدو صرح الديمقراطية
وبنحو عام يص��������ف الكاتب "قضاة العراق بأحجار البناء 
التي تس��������اهم ف��������ي تش��������ييد ص��������رح الع��������راق الديمقراطي 

الفيدرالي، والتي تشكل  تحديًا قويًا ضد اإلرهاب".
وفيم��������ا ص��������ب الكات��������ب ج��������ام غضب��������ه عل��������ى "املجموعات 
اإلجرامية التي تريد ان تأكل لحم العراقيني وتش��������رب من 
دمه��������م الطاهر، وتعيدهم تحت س��������لطة الخنوع والخوف 
والدكتاتوري��������ة"، لف��������ت إل��������ى أن "القض��������اة صاروا س��������يوفًا 

مشرعة للتصدي للقتلة والسراق واملجرمني".

ويعود ليوضح أن "قافلة الش��������هداء من قضاة العراق تقف 
لتجس��������د عطاء تلك املس��������يرة الفاعلة واملهمة في التاريخ 
العراقي، وتس��������لط الضوء على أهمية الس��������لطة القضائية 
الت��������ي تري��������د تلك الجه��������ات الهمجي��������ة أن تعرقل س��������عيها 
في تأس��������يس أس��������س ومعال��������م العدالة وتطبي��������ق القانون، 
وتس��������تهدف رموزها لتثنيه��������م عن أداء دوره��������م الوطني 
واإلنس��������اني".\ أن كل واح��������د من هؤالء الراحلني، بحس��������ب 
ما يراه املحمود "يش��������كل س��������فرا قضائيا جديرا بالتقدير 

واالستذكار".
واس��������تطرد الكات��������ب أن "تلك القافلة س��������تبقى تمد األحياء 
من القضاة أو من س��������يلتحق بركب الشهادة، بمداد العزم 

واإلصرار على أن تكون كلمة العدل والحق هي العليا".
وذكر ان "الحق يعلو وال يعلى عليه، وال يمكن قطعا بأي 
شكل من األش��������كال أن تنتصر قوى الش��������ر واإلرهاب على 

قوى الخير والعدل".

خبرات قضائية مختلفة
وأف����اد امل��ح��م��ود ب���أن "م���ن ب��ني ه���ذه األس��م��اء م��ن الشهداء 
ال��ق��ض��ائ��ي وخبرتهم  ال��ع��م��ل  ف��ي  ال���ى تميزهم  ب��اإلض��اف��ة 
ودورهم في املحاكم التي عملوا بها زمنا ليس بالقصير، 

العراقية  م��واه��ب��ه��م  ف����أن 
ت����ج����ل����ت ف�������ي أش�����ع�����اره�����م 
وكتاباتهم  وق��ص��ائ��ده��م 
ودراساتهم  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
تعكسها  ال������ع������م������ي������ق������ة  
وكتاباتهم  ب����ح����وث����ه����م 
القانونية   ودراس����ات����ه����م 
قدراتهم  ع���ن  ت��ع��ب��ر  ال��ت��ي 

الثقافية".
"الش��������هادة  ان  إل��������ى  ونّوه 
التي نالها هؤالء القضاة 
التنحص��������ر ف��������ي  تحليق 
أرواحه��������م ال��������ى الخل��������ود، 
وليس��������ت أيض��������ا افتراضا 
انتص��������ار  مع��������ه  يتحق��������ق 

املج��������رم وقوى اإلرهاب في تمكنها من إصابة أجس��������ادهم 
الطاهرة بالرصاص".

بل تكمن، وفقًا للمحمود "في املعاني الحقيقية لش��������هادة  

قض��������اة العراق بالتصمي��������م الذي تعاه��������دوا عليه األحياء 
منهم ومن وجد س��������بيله الى الباري، في أعالء كلمة الحق 
والقض��������اء على الباط��������ل واالنتصار ال��������ى العدالة في كافة 

موازينها".
وذكر الكات��������ب أن "هؤالء القضاة صدورهم مش��������رعة وهم 
ع��������زل اال من كلم��������ة الحق ومتراس العدال��������ة  التحميهم اال 

رعاية الله وال يخشون في الحق لومة الئم".
واستطرد أنهم "ويعرفون حق اليقني أنهم سيالقوا ربهم 
يس��������ألهم عما أصدروه من أحكام وقرارات، وتلك اللحظة 
ي��������درك املجرم انه تعدى على ص��������وت الله في األرض حني 
يتج��������رد القاضي من ميوله ورغبات��������ه ويغيب في ملكوت 
الله يس��������تمد منه ج��������زء ضئيل من عدالته الواس��������عة نحو 
البش��������ر، يقولها القاضي بق��������رار أو حكم أو كلمة أو وجهة 
نظر". ومضى القاضي املحمود إلى أن "تلك الشهادة دليل 
على قوة القضاء العراقي وتأثيره في التأسيس، وفاعلية 
أحكامه ودوره في إطار االلتزام بنظرية فصل الس��������لطات 

اليوم، ولهذا تم استهداف القضاء بشكل مباشر".
وتح��������ّدث املحم��������ود عن "تع��������رض العديد م��������ن القضاة الى 
مح��������اوالت جبان��������ة وخسيس��������ة إليق��������اع األذى به��������م، كما 

تعرضت العديد من عائالتهم لألذى أو اإلرهاب".
ويج��������د أن "ه��������ذا كل��������ه بغية 
وعمله��������م  س��������عيهم  إيق��������اف 
وع��������دم النطق بكلم��������ة الحق، 
وكل ه��������ذا في س��������بيل عرقلة 
على  والح��������رص  وظيفته��������م 
إبق��������اء رأس الباطل مرفوعا 
وانتصار  الع��������دل،  وتنكيس 
الظال��������م م��������رة أخ��������رى عل��������ى 

املظلوم". 

البهائم المفخخة !
وينق��������ل املحمود ع��������ن قضاة 
إدراكه��������م  جميع��������ًا  الع��������راق 
"بأنهم الهدف الس��������هل لهذه 
القوى، غير أنهم بشجاعتهم 
وصموده��������م ومواقفه��������م يتحدون تل��������ك الزم��������ر الهمجية 

واإلجرامية".
وافاد بأنهم "يتصدون للبهائم املفخخة التي تنتحر غباء 
وجبنا ومرضا، وليس لهم إال الصدق والصبر واالنتصار 
في النتيجة، ألن قضيتهم تنبع من ترس��������يخ أسس العدل 

واالنتصار للحق، وتلك قضية إنسانية كبيرة". 
وزاد أن "اليوم إذ نستعيد استحضار بعض تلك األسماء 
الت��������ي نقف له��������ا إجالال ومهابة، وحق له��������ا ولعوائلها  أن 

تفتخر بعطائها".
ويقول لهم "لقد أوفيتم وأعطيتم، وعمدتم مسيرة القضاء 
العراق��������ي بتلك األرواح الكبيرة والدم��������اء الزكية، وما على 

اآلخرين سوى أن يستمروا في تدعيم أسس البنيان".
ويعلن املحمود "انتهاء االس��������اس ونقشت أسماؤكم فوق 
حجارت��������ه بأحرف من ش��������مس الع��������راق"، كم��������ا تحدث إلى 
شهداء القضاء بأنهم "النوارس التي تضيء الطريق لكل 
العامل��������ني في محاك��������م مجلس القضاء األعلى  الش��������امخة 
واملهيبة، وقد رفعت��������م رأس العراق عاليا أينما كنتم حني 

بذلتم أرواحكم بسخاء في أقصى غاية الجود".
وخت��������م القاض��������ي مدح��������ت املحم��������ود كتاب��������ه ع��������ن القضاء 
العراقي بالقول إن "شهادة القضاة تعطي دالئل ومعاني 
عديدة نحو تأس��������يس مجتمع جديد يرفل بالديمقراطية 

والفيدرالية وتحكمه دولة القانون".
وبه��������ذا انتهت صحيف��������ة القضاء االلكتروني��������ة منذ العدد 
األول النطالقه��������ا م��������ن توثيق كت��������اب القضاء ف��������ي العراق 
على سلس��������لة حلقات تناولت أقسامه بنحو مفصل بداية 
م��������ن تاريخ العدالة في االس��������الم ومن ثم يعرج على تاريخ 
القضاء في الع��������راق انطالقًا من الدولة العثمانية ومن ثم 
االحتالل البريطاني مرورًا بالعه��������د الوطني وصواًل إلى 

اعادة تشكيل السلطة القضائية في العام 2003.
حيث تطرق الكاتب على مدى فصول إلى مكونات السلطة 
القضائية االتحادية واحدة تلو االخرى، ومن ثم االجهزة 
العدلية غي��������ر املرتبطة بها، قبل أن يختمها بالحديث عن 

شهداء القضاء. 

شهداء القضاء قرابني العدالة ومداد عزم القضاة وإصرارهم

القاضي المحمود يوثق أضخم موسوعة لتاريخ "القضاء في العراق"
القضاء العراقي كان ومل يزل متمسكا باستقالليته وحياديته

في محاولة لإلحاطة 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  االخري

ّ

الئحة استذكار لشهداء السلطة القضائية االتحادية/ عدسة حيدر الدليمي

كتب

يأسف املحمود لرحيل "العديد من األسماء 
البهية الالمعة التي أعطت للعراق وللعدالة 

الشيء الكثير من املواقف والقرارات واألحكام 
التي تساهم في إغناء تلك املسيرة".

لكنه في مقابل ذلك يفخر كون االجساد 
رحلت "غير أن أرواحها بقيت بيننا ترقب 

العطاء ومراحل بناء  دولة القانون".
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