
بغداد/ سيف محمد 

أدت ضرب��������ة بآل��������ة ح��������ادة نفذه��������ا أح��������د املعالج��������ن 
الروحاني��������ن إلى وفاة س��������يدة بغدادي��������ة لجأت الى 
الع��������اج ب�"الدرباش��������ة" للتخل��������ص من حالة نفس��������ية 
عانت منها جراء صدمة، بينما قررت املحكمة إدانة 
صاحب التكية بجريمة الضرب املفضي إلى املوت. 

وتروي تفاصيل الحادثة نق��������ا عن أوراق تحقيقية 
إن محم��������ود ق��������رر اللج��������وء إل��������ى الروحاني��������ات التي 
تعتمدها قطاعات واس��������عة من املجتمع في معالجة 

االضطراب��������ات النفس��������ية والصحية بعد يأس��������ه من 
األطب��������اء، فأقدم بعد مش��������ورة من بع��������ض األصدقاء 
على اصطحابها إلى صاح��������ب إحدى التكيات لعله 
ينقذها م��������ن الحالة التي تعاني منه��������ا، ألنها بدأت 
تؤثر في تربية أوالدها ما س��������بب مش��������كات عائلية 

كادت أن تصل إلى الطاق.
محمود يس��������كن في بغداد، سبق أن تزوج من زهراء 
قب��������ل نحو خم��������س س��������نوات، وأنجبت من��������ه طفلن، 
ويعيشان في ظروف اقتصادية صعبة بسبب العوز 
والفقر.ونتيج��������ة لألحداث األمني��������ة، تعرضت زهراء 

إلى صدمة في رأس��������ها بعد س��������ماع احد االنفجارات 
القريبة، أدت في وقت الحق إلى اضطرابات نفس��������ية 

أثرت سلبيًا في سلوكياتها داخل األسرة.
حاول محم��������ود بقدر ما يتملكه م��������ن أموال معالجة 
زوجت��������ه من خ��������ال مراجع��������ة األطباء لكن��������ه لم يجد 
الع��������اج الش��������افي له��������ا، ب��������ل ازدادت حالتها س��������وءًا 
وكادت العاقة الزوجية أن تصل إلى الطاق نتيجة 
ضغوطات تعرض إليها الزوج من ذويه خوفًا على 
الطفلن. في أح��������د األيام همس في إذن محمود أحد 
أصدقائه ليخبره بوجود شخص يعالج هذا النوع 

م��������ن األمراض بواس��������طة )الرقي��������ة الش��������رعية وقراءة 
القرآن الكريم(، فلم يلبث أن ذهب إلى زوجته مسرعًا 
إلخبارها بأنه وجد الحل ملش��������كلة استمرت أكثر من 

عام ونصف العام. 
اصطح��������ب محم��������ود زوجت��������ه إل��������ى منطق��������ة "املعالج 
الروحي" في تكية تقع على أطراف العاصمة بغداد، 
فوجدا طابورًا من املراجعن، وانتظرا بعض الوقت 

قبل أن يأذن لهما مدير املكتب بالدخول.

التفاصيل ص4

"درباشة" معالج روحاني تنهي حياة سيدة عانت من مشكالت نفسية 
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القاضي عبد الستار بيرقدار

من��������ذ قديم  األزل هناك وس��������يلتان رئيس��������يتان للظفر 
بالح��������ق؛ اما بلج��������وء الف��������رد للقضاء بش��������كوى طالبا 
الحف��������اظ على حقوقه وفق��������ا للقان��������ون, او اللجوء الى 

القوة عند عدم وجود الوسيلة االولى.
والوسيلة االولى هي السائدة في املجتمعات البشرية 
املتحض��������رة, لذا أضحى مب��������دأ س��������يادة القانون هدفا 
تصب��������و الي��������ه املجتمعات واح��������د مرتكزات ه��������ذا املبدأ 

وجود قضاء عادل مستقل.
 فالقانون يس��������عى إلى جعل الضعف��������اء أقوياء وجعل 
األقوي��������اء عادل��������ن وبعب��������ارة أخ��������رى فإن م��������ا يعتبره 
املجتمع عادال وس��������ليما ينبغي أن يترجم إلى قانون 
من خال السلطة التشريعية املنتخبة من الشعب وأن 
ينعكس فيه وبذلك يكون القانون أساس��������ه املشروعية 

مطابقا للدستور ومتفقا معه وقابا للتنفيذ.
فالكثير من القضايا املطروحة علي املحاكم محفوفة 
باآلثار السياس��������ية ونفس الحكم املتعلق بها يصبح 
موضعا للجدل ويعلق املحررون والصحفيون عليها 
وتمارس مجموعات الضغط ضغوطها علي السلطة 
التش��������ريعية لنقضها، والتوعي��������ة الجماهيرية أفضل 
وسيلة لرد ما سبق وضمان اللتزام مؤسسات الدولة 
بمبدأ استقال القضاء وسيادة القانون بكافة مظاهره، 
فدائما يكون من األيس��������ر على الس��������لطة القضائية  أن 
تطبق القانون بنزاهة ب��������ن مواطن ومواطن، أما عند 
تطبي��������ق القانون بن مواطن والدول��������ة وكفالة مراعاة 
حقوق اإلنس��������ان وس��������يادة القانون فتحدث منازعات 
ال يمك��������ن تجنبه��������ا بن الس��������لطة القضائي��������ة من جهة 
والس��������لطتن التش��������ريعية والتنفيذية من جهة أخرى 
حيث ُتحاسب األولى على أنها مؤسسة غير مسؤولة 
ال يمكن أن ُيسمح لها بأن تفرض إرادتها أو معرفتها 

على الشعب أو ممثليه املنتخبن.
 وهنا أيضًا تظهر أهمية التوعية والفهم الجماهيري 
لدور القضاء في املجتمع الحديث حيث مبدأ استقال 
القض��������اء يجب أن يفهم��������ه صاحب الس��������لطة النهائية 
ف��������ي جميع الحكومات و هو "الش��������عب" وتعليم حقوق 
اإلنسان ومحو األمية القانونية هما األساسان الذي 
يمكن أن يقوم عليهما بأمان صرح اس��������تقال السلطة 

القضائية في العراق الحديث.

خواطر قضائية

satar_bayrkdar@yahoo.com

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

اإلفتتاحية

بغداد/ إياس الساموك

كش��������فت املحكم��������ة املتخصص��������ة بقضايا 
بالنزاهة في بغداد عن نتائج تحقيقاتها 
بخص��������وص س��������رقات مبالغ كبي��������رة من 
خ��������ال خروق لنظ��������ام مصرف��������ي متطور، 
وروت كيف تورط موظفون مس��������ؤولون 
بما يع��������رف ب�"املقاص��������ة االلكترونية" في 
عمليات س��������حب ام��������وال طائل��������ة بموجب 
صكوك ال تحمل ارصدة ادى قس��������م منها 

إلى افاس بعض املصارف.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة 
في بغ��������داد محم��������د س��������لمان إن "القضاء 

ات��������ه عال��������ج  العراق��������ي وم��������ن خ��������ال اجراء
لعمل  االلكتروني��������ة  املقاص��������ة  مش��������كات 

املصارف سواء االهلية أم الحكومية".
وتابع س��������لمان، في حديث مع "القضاء"،  
أن "التعامل مع النظام تسّبب في ضياع 
اموال طائلة نتيج��������ة االفادة من الخروق 

التي كانت تحصل فيه".
وأوض��������ح أن "مق��������دار ما ت��������م ايقافه ومنع 
سرقته طيلة املدة املاضية يصل إلى 800 
مليار دينار س��������واء من مصرف الرش��������يد 
أو الرافدين وذلك بالتنسيق مع الجهات 

ذات العاقة".
وف��������ي مقاب��������ل ذل��������ك، ش��������دد عل��������ى اهمية 
املقاصة االلكترونية، وعّدها "من االنظمة 

املتقدمة جدًا يج��������ري التعامل بموجبها 
عل��������ى الصعي��������د الداخلي فق��������ط" وتحّدث 
ع��������ن "ايجابيات كبي��������رة تحقق��������ه للنظام 
املصرفي العراقي، ل��������وال تاعب موظفن 

أدت إلى حدوث عمليات السرقة".
وتابع س��������لمان أن "اإلجراءات التحقيقية 
توصلت إلى حاالت فتح حسابات جارية 
ل��������دى املص��������ارف الحكومية  في األغل��������ب 

خالية من املبالغ الازمة لتحويلها".
ويسترس��������ل أن "ش��������خصًا يق��������وم بإعطاء 
الصك��������وك آلخرين لغ��������رض صرفها وقد 
يك��������ون بينهم تعام��������ل تج��������اري فعلي أو 
تواط��������ؤ م��������ع الس��������احب""، مس��������تطردًا أن 
"املس��������تفيد من الصك يقوم بايداعه لدى 

حس��������ابه في اح��������د املص��������ارف االهلية أو 
الحكومي��������ة وبعد اس��������تام قيمت��������ه يقوم 
املصرف بإرس��������ال الص��������ك الكترونيًا إلى 
مصرف الساحب". ونّوه إلى ان "الواجب 
يقع على عاتق املصرف بالتحقق من كون 
الساحب لديه رصيد يغطي مبلغ الصك 
م��������ن عدمه واش��������عار املصرف املس��������حوب 
عليه بذلك"، منبهًا إلى أن "االشعار يجب 
أن يحص��������ل خ��������ال م��������دة ثاثة اي��������ام فإذا 
انقض��������ت دون ورود ج��������واب يع��������د الصك 
متحققًا لدى املصرف الذي يقدم اليه ذلك 

الصك، وهو ملزم بدفع املبلغ".
وأش��������ار إلى أن "الثغرة تنحصر في هذه 
املدة التي اس��������تغلها بعض املوظفن من 

املتواطئن مع سراق بنهب املال العام".
من جانبه، يجّد املدعي العام في رئاس��������ة 
القاضي  الرصاف��������ة  بغ��������داد/  اس��������تئناف 
حيدر هش��������ام في تصريح إلى "القضاء"، 
أن "الجريم��������ة ل��������ن تتحق��������ق دون تواط��������ؤ 
يحصل من املوظف املسؤول عن املقاصة 
االلكترونية للمصرف الذي يروم السارق 

السحب منه".
وتاب��������ع هش��������ام أن "القض��������اء التف��������ت إلى 
الخ��������روق املوج��������ودة في النظ��������ام واتخذ 
اته بحق املس��������ؤولن عنها س��������واء  إجراء

السراق أو املوظفن الفاسدين".

التفاصيل ص3

"القضاء" تنفرد بنتائج تحقيقات خروق المقاصة االلكترونية
حمكمة النزاهة متنع سرقة مئات املليارات وتعالج خلاًل يف نظام مصريف متطور

بغداد/ سحر حسين

اف��������ادت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف الرصاف��������ة ب��������أن مبالغ 
التعويض��������ات عن دعاوى النش��������ر واالعام ليس��������ت لاثراء، 

مؤكدة أنها لجبر الخواطر.
وق��������ال القاض��������ي ش��������هاب أحمد ياس��������ن، وهو رئي��������س هيئة 

اس��������تئنافية ف��������ي الرصافة، ف��������ي حدي��������ث إلى "القض��������اء"، إن 
"القان��������ون يتي��������ح للمتضّرر م��������ن التصريح��������ات االعامية أو 
املنشورات اقامة دعوى س��������واء كانت جزائية أو مدنية أمام 

محكمة النشر واإلعام للمطالبة بالتعويض".
وتاب��������ع ياس��������ن أن "مبل��������غ التعويض ال يك��������ون مفتوحًا، بل 

يخضع إلى تقديرات الخبير القضائي".

م��������ن جانب��������ه، ذك��������ر الخبي��������ر القضائي ص��������ادق الام��������ي إلى 
"القضاء"، أن "دور الخبير في دعاوى النش��������ر يأتي بتحديد 
الض��������رر من عدم��������ه وقيمته". وأض��������اف الام��������ي أن "املحكمة 
تس��������عى ملعرفة اإلس��������اءة أو التش��������هير وتحيل الدعوى إلى 

الخبراء ليتولون دراسة الدعوى".
التفاصيل ص3

استئناف الرصافة: تعويضات دعاوى النشر واإلعالم ليست لإلثراء

بغداد/ دعاء آزاد

تحّدث��������ت محكم��������ة تحقي��������ق الرصافة 
الثانية ع��������ن ابرز الجرائم في ش��������ارع 
فلس��������طن، وقال قضاته��������ا  إن اهمها 
س��������رقة الحقائ��������ب النس��������ائية من قبل 
ارب��������اب س��������وابق يس��������تقلون دراجات 
ناري��������ة، مؤكدي��������ن وق��������وف عصاب��������ات 
منظم��������ة وراء عملي��������ات الس��������طو على 

املنازل.
وذكر قاضي تحقيق الرصافة مهدي 
عب��������ود في حدي��������ث إلى "القض��������اء"، إن 
"شارع فلسطن يعد من املناطق املهمة 
ف��������ي بغ��������داد ويقع ضم��������ن اختصاص 

محكمتنا". وأض��������اف عبود أن "مكتب 
تحقيق قضائي جرى استحداثه قبل 
نحو ع��������ام نجح في مضاعفة معدالت 
الحس��������م"، الفتًا إلى "تس��������جيل العديد 
من الجرائم ضمن هذا القاطع اهمها 
ننظرها  النس��������ائية  الحقائب  س��������رقة 

وفقًا للقانون".
ب��������دوره اف��������اد القاضي ع��������اء عبد الله 
ب��������أن "جرائ��������م الصكوك ب��������دون رصيد 
تأخذ حيزًا من عملنا بالنظر لوجود 
أكثر من مصرف في شارع فلسطن". 
وتاب��������ع عب��������د الله ف��������ي تصري��������ح إلى 
"القضاء"، أن "جرائم أخرى تش��������هدها 
املنطقة واغلبها من الجنح كاالحتيال 

واملشاجرات والتهديد".أما بخصوص 
جرائم السطو على املنازل، افاد بأننا 
"نسجل حالتن في االسبوع تنفذها 
الغال��������ب عصاب��������ات متخصصة  ف��������ي 

جرى القبض على البعض منها".
وأك��������د أن "جرائم التهديد العش��������ائري 
بدأت تأخ��������ذ منحى تصاعدي، فيقوم 
بع��������ض االف��������راد املنتم��������ن إل��������ى قبلية 
معين��������ة باط��������اق عي��������ارات نارية على 
بيت الضحية تح��������ت غطاء ما يعرف 
ب��������� )الدَك��������ة( الجب��������اره عل��������ى الفص��������ل 
العش��������ائري واس��������بابها ف��������ي الغال��������ب 

مالية".
التفاصيل ص5

أكثر من 30 عملية نشل حقائب 
نسائية في شارع فلسطين

تعطلت سيارة املدرسة.. فوجدت 
نفسها أسرية لعصابة بغاء 

أطباء وأساتذة يعنفون زوجاتهم يف 
24بابل وال تشريع للعنف األسري

رئيس استئناف كركوك: عاجلنا كرثة دعاوى 
االرهاب وال مشكالت يف "املتنازع عليها"

كتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد

القاضي عامر حسن شنتة

عالمات جتارية

األمن القضائي

املحاكم تسجل اقباال على الزواج بالتزامن مع اعياد رأس السنة .. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد/ عدنان صبيح

ذكر قضاة ومحامون أن املكاتب 
ح��������االت  ضاعف��������ت  الش��������رعية 
الطاق ف��������ي الع��������راق، ووجدوا 
أن لجوء املواطنن إليها يأتي 
للتخلص م��������ن االجراءات التي 
تتخذها املحكم��������ة قبل املضي 

بقرار انهاء العاقة الزوجية.
وق������������������ال ق���������اض���������ي االح������������������وال 
الكريم  ع��ب��د  س��ع��د  الشخصية 
"معدالت  إن  "ال����ق����ض����اء"،  إل�����ى 
ت����أخ����ذ منحى  ب�������دأت  ال����ط����اق 
اجتماعية  ألس����ب����اب  خ���ط���ي���رًا 
متابعًا  م����ت����ع����ددة"،  وث���ق���اف���ي���ة 
املحكمة  خ�������ارج  "ال�����ط�����اق  أن 
االعظم  السواد  على  يستحوذ 

النفصال االزواج".
ولف��������ت إل��������ى أن "القاضي وبعد 
انجاز الطاق لدى رجل الدين 
عل��������ى تصديقه  ينحصر دوره 
بعد تأكد تحقّقه من الناحيتن 

الشرعية والقانونية".
وي��������رى القاض��������ي، إي��������اد كاظم 
رشاد في تعليق إلى "القضاء"، 

العائ��������ات  بع��������ض  "لج��������وء  أن 
إلى الط��������اق بعيدًا عن القضاء 
للتخلص م��������ن الدور االيجابي 
للمحكمة كونها تتعامل بتأٍن 
وتسعى جاهدة للحيلولة دون 

تحّلل االسرة".
من جانبه، يؤكد القاضي غيث 
جبار أبو ناصرية إلى "القضاء"، 
أن "حصول بعض رجال الدين 
عل��������ى اج��������ازات الخب��������رات م��������ن 
محكمة االس��������تئناف ال تخوله 
بنحو مطلق ابرام عقد الزواج 

أو الطاق".
وأضاف أب��������و ناصرية أن "هذه 
باعط��������اء  تتعل��������ق  االج��������ازات 
للمحكمة بخصوص  الخب��������رة 
مسائل محددة كتقدير النفقات 

والقسامات الشرعية".
الحلي  ك��������رار  املحامي  ويلحظ 
أن "التنازل املبالغ عن الحقوق 
يعد من اس��������باب لجوء االزواج 
للط��������اق الخارجي وهو امر ال 

تسمح به املحاكم".

التفاصيل ص2

"المكاتب الشرعية" تضاعف 
ظاهرة الطالق

بغداد/ محمد سامي

اس��������فرت انتخابات جمعية القضاء العراقي 
عن فوز س��������بعة قضاة في عضويتها، فضا 

عن ثاثة اخرين بصفة اعضاء احتياط.
وجرت ف��������ي الس��������لطة القضائي��������ة االتحادية 
االس��������تئناف  محاك��������م  رئاس��������ات  وباق��������ي 

انتخاب��������ات جمعي��������ة القض��������اء العراقي التي 
ترشح اليها عدد من القضاة.

واس��������فرت النتائج عن فوز القاضي جاس��������م 
)830( صوت��������ا، والقاضي  محم��������د عب��������ود ب���������
صوت��������ا،   )586( ب��������� خل��������ف  حس��������ن  إدري��������س 
 )528( والقاض��������ي محمد كش��������يمش كزار ب���������
 )502( صوت��������ا، والقاضي محس��������ن جمي��������ل ب�

 )488( اصوات، والقاضي راضي علي عجر ب�
 )431( صوتا، والقاضي علي فاضل جاسم ب�
صوتا، والقاضي س��������االر عبد الستار محمد 
)387( صوتا. كما فاز ثاثة من املرش��������حن  ب�
بعضوية احتياط وهم القاضي أحمد هاشم 
)360( صوتا، والقاضي محمد كريم  عباس ب�
)356( صوت��������ا، والقاضي  جبار املوس��������وي ب�

)335( صوتا. حارث عبد الجليل ابراهيم ب�
وقد ت��������م تنظيم محضر أصول��������ي بالنتائج، 
فيما أشرفت على االنتخابات لجنة قضائية 
مركزية برئاس��������ة قاض في محكمة التمييز 
االتحادي��������ة، وعضوية مدع عام من رئاس��������ة 
االدع��������اء العام، ومش��������رف من رئاس��������ة هيئة 

االشراف القضائي.

فوز سبعة قضاة لعضوية جمعية القضاء العراقي

صفحة 
حوار خاص
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القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

م��������ن املتعارف علي��������ه ان وق��������وع الجريمة يلحق ض��������ررا باملجتمع لذلك 
وج��������دت العقوبة لتفادي وقوع الجريمة ع��������ن طريق  اقامة الدعوى، اال 
ان العفو العام يكون احد أس��������باب س��������قوط هذه العقوبة والتجاوز عن 
الذن��������ب او الجرم و ت��������رك تنفيذ العقاب بحقه و كذلك س��������قوط االحكام 
الجزائي��������ة  و العفو العام يزيل ع��������ن الفعل صفته الجرمية و يمحو كل 
النتائ��������ج التي يرتبها القانون عليه لجهة املاحقة الجزائية فتس��������قط 

الدعوى العامة نهائيا..
 كما يعرف بأنه إجراء تش��������ريعي والغرض منه ازالة الصفة االجرامية 
ع��������ن فعل هو في ذاته جريمة طبقا الح��������كام القانون تجريد الفعل عن 
صفت��������ه الجرمية بحيث يصبح له حكم األفعال التي يجرمها املش��������رع 
اصا  وهو اجراء يصدر من البرملان يترتب عليه محو الصفة الجرمية 

عن الفعل  وجعله بحكم االفعال املشروعة.
 وقد صدر قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 ويترتب على صدور 
قانون العفو العام مجموعة من االثار القانونية بالنسبة لاشخاص 
الذين ما زالت قضاياهم منظورة امام املحاكم سواء كانت قبل صدور 
الحك��������م ام بعده. و العفو يمحو عن الفعل الذي وقع صفته الجنائية و 
معنى ذلك يعطل احكام القوانن الجزائية على الفعل الذي يشمله وهو 
يعني الحكم بالبراءة على املس��������اهمن ف��������ي اقترافها وتنازل  املجتمع 
عن استعمال حقه الش��������خصي في معاقبة الجناة و ازالة جميع االثار 

املترتبة على ارتكابها.
 و للعف��������و العام اثر رجعي فه��������و يرتد من حيث تأثيره في نفي الصفة 
االجرامي��������ة للفع��������ل في لحظ��������ة ارتكابه و يعد وكأنه مش��������روع منذ تلك 
اللحظ��������ة التي حدث فيها و يتص��������ل العفو العام بالنظام العام ومن ثم 
ل��������م يكن مقبوال من املتهم ان يتنازل و العفو العام ال يقتصر اثره على 
فاع��������ل الجريمة فق��������ط بالنظام العام و انما يمتد اثره الى املس��������اهمن 
ف��������ي الجريمة اذ انه يزي��������ل الصفة الجرمية عن الفع��������ل ويلغي االحكام 
القضائي��������ة املتضمنة النظمة العقاب وم��������ن ابرزها نظام ايقاف تنفيذ 
العقوبة وقد نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لس��������نة 1969 على 
اثار قانون العفو العام في املادة 153 بان العفو العام يصدر بقانون و 
يترتب عليه انقضاء الدعوى و محو حكم االدانة الذي يكون قد صدر 
فيها حكم و س��������قوط جميع العقوبات التبعية و التكميلية و التدابير 
االحترازي��������ة حيث يس��������قط الحك��������م الجزائي الص��������ادر بعقوبة بصدور 
قان��������ون العفو العام  و اذا صدر عفو عن جزء من العقوبة اعتبر بحكم 

العفو الخاص و سرت عليه احكامه.
واليمس العفو العام الحقوق الش��������خصية للغير ووفقا لقانون العفو 
العام  رقم 27 لسنة 2016 فان العفو العام ال يؤدي باالخال باملسؤولية 
املدنية  او  التأديبية او االنضباطية و ان تش��������ريع قانون العفو العام 
هو التاحة الفرصة ملن جنح من ااعودة لاندماج في الحياة العامة و 
اش��������اعة روح التسامح و االصاح في املجتمع  و ان  الدستور العراقي 
لع��������ام 2005 لم يتط��������رق الى قانون العفو الع��������ام اال ان  من حق مجلس 
النواب تشريع القوانن و ان قانون العقوبات نظم احكام قانون العفو 

العام في املواد )150_153(  و في قانون اصول املحاكمات الجزائية.
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بغداد/ إيناس العبيدي

أرجع قضاة ب��������داءة كثرة االعتماد على 
وصوالت األمانة في تثبيت الديون إلى 
خوفه��������م من العنص��������ر الجزائي املتوفر 
في الصك��������وك، الفتن إل��������ى أن القرارات 
التي تصدر بشأن تلك الوصوالت فيها 
جان��������ب مدني فق��������ط، مش��������يرين إلى أن 

قرارات تمييزية أّيدت هذا التوجه.
وقال قاضي البداءة اس��������تبرق حمادي 
ف��������ي حديث مع "القض��������اء"، إن "الصكوك 
مستحقة الوفاء، وال ترتبط بزمن معن 
وبالتال��������ي يمكن املطالب��������ة بها بمجرد 

تحريرها".
وأضاف حمادي أن "عدم وجود رصيد 
الص��������ك ه��������و جريم��������ة بموج��������ب قانون 
العقوب��������ات العراق��������ي، كم��������ا أن��������ه ورق��������ة 
تجاري��������ة وفق قانون التج��������ارة العراقي 
الذي صنفه على أنه من ادوات الوفاء".

وأش��������ار إل��������ى أن "املواطن��������ن يفّضل��������ون 
وصوالت االمان��������ة بتثبت الديون لعدم 
وجود جانب جزائي فيها، واقتصارها 
على الجانب املدني حيث يصدر القرار 
بال��������زام املدين بدفع املبل��������غ دون اتخاذ 

االجراءات القانونية الجزائية بحقه".
وأوض��������ح حمادي أن "محكم��������ة التمييز 
عدت ف��������ي قراراتها أن وصوالت االمانة 
وبالتال��������ي  كوديع��������ة  الحك��������م  تع��������ادل 
انتف��������ى العنصر الجزائ��������ي فيها بعد أن 
كان��������ت تحرك دعوى عنه��������ا تحت مظلة 
خيان��������ة االمانة وه��������ي جريمة عقوبتها 

الحبس".
ة إل��������ى أن "الطعن  ون��������ّوه قاضي الب��������داء

بتزوي��������ر وص��������ل األمانة من قب��������ل كاتبه 
ق��������رارًا  املحكم��������ة  اتخ��������اذ  إل��������ى  ي��������ؤدي 
بمضاهاته ل��������دى خبراء متواجدين في 
االدل��������ة الجنائية للتثبت م��������ن صحته، 
ومعرف��������ة ه��������ل أن الوص��������ل حقيق��������ي أم 

مزّور".
ويواص��������ل بالق��������ول أن "قاض��������ي البداءة 
يحي��������ل الدعوى إلى محكم��������ة التحقيق 
ح��������ال ثب��������وت ع��������دم صح��������ة البصمة أو 
التوقي��������ع وهن��������ا نك��������ون أم��������ام واقع��������ة 

تزوير".
أم��������ا إذا تبن أن التوقي��������ع صحيح، ذكر 
حمادي أن "املحكمة تلزم صاحبه بدفع 
املبلغ ال��������ذي يتضمنه وص��������ل االمانة"، 
مستطردًا أن "وصل االمانة يتحول إلى 
سند رسمي بمجرد تصديقه من كاتب 

العدل".
م��������ن جانبه، ذكر قاضي الب��������داءة االخر 

جبار الام��������ي إلى "القض��������اء"،  أن "قرار 
املحكمة بشأن وصل االمانة بعد التثبت 
منه يذهب إلى دائرة التنفيذ التي تقوم 

بالحجز على االموال والسيارة فقط".
وأض��������اف الام��������ي أن "أدوات العم��������ل ال 
يمك��������ن الحجز عليه��������ا، وإذا ل��������م تتوفر 
للمدع��������ي علي��������ه ام��������وال كافي��������ة فيمكن 
حبسه ملدة أربعة اش��������هر فقط الجباره 

على التسديد".
وي��������رى أن "كث��������رة اللج��������وء إل��������ى وصل 
االمانة لحجز املركبات احتياطيًا لحن 
سداد مبلغ مدين به املدعي عليه، وهي 
دع��������اوى كثي��������رة تع��������رض أم��������ام محاكم 

البداءة".
تق��������وم  "املحكم��������ة  أن  الام��������ي  وتاب��������ع 
بمفاتحة دائ��������رة املرور لوضع إش��������ارة 
عل��������ى العجل��������ة املطلوب الحج��������ز عليها 

وفقًا للسياقات القانونية".

حمكمة متخصصة: الرجال يتعّرضون لعنف النساء أيضًا

أطباء وأساتذة يعنفون زوجاتهم في بابل
وال تشريع للعنف األسري

  

وعن س��������بب تش��������كيل محاك��������م متخصصة 
بالعنف األس��������ري من قبل مجلس القضاء 
األعلى يقول القاضي حسن مبدر حداوي 
أن "القضاء رأى أن الحاجة ملحة لتش��������كيل 
هذه املحاكم بسبب اإلرهاصات والظروف 

العامة التي يعيشها املجتمع".
وأض��������اف حداوي في مقابل��������ة مع "القضاء" 
أن "املجتمع تغّير بفعل العوامل السياسية 
واالقتصادية والح��������روب التي أفرزت هذه 
الحاجة على عكس ما كان في السبعينات 
والس��������تينات حي��������ث كانت ح��������وادث العنف 
ن��������وادر  كونه��������ا  ع��������ن  تع��������دو  ال  األس��������ري 

يتحدثون بها".
وال يختلف األمر بالنسبة للعنف األسري 
عل��������ى املس��������توى الطبق��������ي واالجتماعي، إذ 
يذك��������ر قاضي تحقيق محكمة األس��������رة في 
بابل إن "كل الطبقات تقدم ش��������كاوى سواء 
كان��������وا ذوي مس��������تويات ثقافي��������ة املتدنية 
أو م��������ن املثقفون، فاملاحظ أن املس��������تويات 
الطبقي��������ة املتعلم��������ة كاألطب��������اء واملحام��������ن 
وأساتذة الجامعات ال يقف العنف عندهم، 
ألنه س��������لوك إنس��������اني بالنهاي��������ة والعنف 
أصب��������ح ظاهرة وانس��������حبت على األس��������رة 

سواء األسر املتعلمة أو غير املتعلمة".

وعندم��������ا يبل��������غ العنف ح��������دا ال يمكن معه 
مواصل��������ة العيش، تلجأ املرأة إلى املحكمة، 
النس��������اء  واصف��������ًا  ح��������داوي  يق��������ول  هك��������ذا 
املش��������تكيات، ويؤكد قائًا "تتج��������اوز املرأة 
أحيان��������ا أكث��������ر م��������ن حال��������ة عنف م��������ن دون 
ش��������كوى ثم تتخذ قرار اللجوء الى املحكمة 
عندما يطفح الكيل". وال تنتهي أغلب هذه 
الدع��������اوى بالصل��������ح، كما يؤش��������ر حداوي 
مس��������تنتجًا أن "الزوجن وصا إلى طريق 
الارجعة وقد تستخدم املرأة هذه الدعاوى 

كدليل في دعاوى التفريق تستند إليه".
ويرجع س��������بب عدم إقبال معظم الزوجات 
املعنف��������ات عل��������ى تحري��������ك الش��������كاوى إل��������ى 
خوف املرأة وقلقها على مستقبل حياتها 
الزوجي��������ة، ويق��������ول "قب��������ل أن ترف��������ع امل��������رأة 
الشكوى ضد زوجها تفكر بالعواقب التي 
قد تتلقاها من املجتمع، فاملرأة دائما تبقى 
هي الط��������رف األضعف ف��������ي املعادلة، وحن 

تلجأ إلى القضاء تحسم أمر مستقبلها".
وأكد "ع��������دم وج��������ود ضمان��������ات اجتماعية 
للمرأة التي يقاطعها زوجها، فليست هناك 
مجمع��������ات إيواء لهؤالء النس��������اء وال نفقة"، 
ودعا إلى "معالجات تشريعية وتنظيمية، 
لحماية النس��������اء من التش��������رد"، مشيرا إلى 

أن "هن��������اك رجاال يطّلقون نس��������اءهم ملجرد 
الشكوى واملرأة ليست مستعدة أن تخسر 
حياته��������ا الزوجي��������ة، فمعظم النس��������اء تلجأ 
للش��������كوى كآخر الع��������اج وعندما ال تطيق 
الحياة مع هذا الرجل حتى أن هناك نساء 

يلجأن لانتحار".
وفي ما يخص العنف النفس��������ي أش��������ار إلى 
أن "إثبات��������ه أصعب، وعل��������ى الرغم من ندرة 
الدعاوى لكن االضطهاد والعنف النفسي 
موج��������ود ف��������ي املجتمع بكل ص��������وره وقد ال 
يكاد أن يخلو بيت منه، غير أن قليلن من 
يقدمون على تحريك مثل هذه الشكاوى". 

وعن عمل محكمة األس��������رة يؤش��������ر حداوي 
نقص��������ًا تش��������ريعيا تعانيه الب��������اد في هذا 

الجانب، مؤكدا أن 
"أه��������م معان��������اة يعانيه��������ا قاض��������ي تحقيق 
األس��������رة عدم وجود تش��������ريع يحدد نطاق 
األس��������رة والجرائ��������م التي تق��������ع تحت نطاق 
العن��������ف األس��������ري وع��������دم وج��������ود تعري��������ف 
لهذه الجريم��������ة"، الفتا إلى أن عملهم يكون 
طبقا للقوانن الناف��������ذة كقانون العقوبات 
وأص��������ول  العقابي��������ة  والق��������رارات  العراق��������ي 

املحاكمات الجزائية.
وعند س��������ؤاله حول ما يمكن اعتباره عنفا 

عند افتراض إجب��������ار الفتاة على الزواج أو 
عنده إجباره��������ا على ت��������رك التعليم، يعود 
مب��������در ليل��������وم التش��������ريع، مش��������يرا إل��������ى أن 
"التش��������ريعات لم تورد تعريفا للعنف، لكن 
تبقى مهم��������ة القاضي هي تطبيق القانون، 
وحتى إذا لم يكن للعنف األس��������ري قانون، 

ليس له أن يعتذر عن ذلك".
ويلفت إلى أن "هذه القضايا ستبقى محل 
اجته��������اد للقاضي الذي يحك��������م عقله فيها، 
وينظرها وفق القوان��������ن النافذة األخرى"، 
مطالبا ب�"تش��������ريع قانون خ��������اص بالعنف 
األسري أس��������وة بقوانن اإلرهاب واألطباء 

واالتجار بالبشر وغيرها".
وعن من��������ع االبناء عن الدراس��������ة عند ورود 
ش��������كاواها يرى ح��������داوي أن "املن��������ع اذا كان 
بصيغ��������ة التهدي��������د يعتب��������ر عنف��������ا ألن حق 
التعلي��������م مت��������اح ل��������كل البش��������ر ف��������ي جميع 
واالتفاقي��������ات  الدس��������اتير  وكل  القوان��������ن 
اإلج��������راءات  اتخ��������اذ  وممك��������ن  الدولي��������ة، 
القانونية، وهذه الحالة قد تنس��������حب على 

الزواج اإلجباري".
وبش��������أن نطاق عمل محكمة األس��������رة يقول 
إن القاض��������ي ينظر الدع��������اوى التي طرفاها 
"األبوان واألخ��������وان أي األقرباء من الدرجة 

األول��������ى، ألن املحكم��������ة تنظ��������ر العنف خال 
األس��������رة الواح��������دة وفي البي��������ت الواحد وال 
يتع��������دى نطاقها إلى األعم��������ام وأوالد العم، 
ويبق��������ى هذا اجته��������اد ألن ال قان��������ون ينظم 

ذلك".
أما عن اإلجراءات القانونية أكد أن محكمته 
"تنظر الدع��������اوى في مرحل��������ة التحقيق، إذ 
نجمع األدلة والش��������هود والتقارير الطبية 

إن وجدت ونحيلها على محكمة الجنح".
ولكن م��������ا يحتاج إلى مراجع��������ة، كما يقول 
قاض��������ي األس��������رة "ه��������و موضوع الش��������هود 
فالقان��������ون ال يس��������مح بش��������هادة الفرع على 
األصل والزوجة على زوجها، بينما لدينا 
األمر محدود بنطاق األس��������رة فنصبح هنا 

أمام معضلة أخرى".
وعلى الرغم من أن إثبات الجريمة سيكون 
صعب��������ا ولك��������ن ح��������داوي يق��������ول إن "األدل��������ة 
تتدرج بحس��������ب قوته��������ا فالض��������رب يثبته 
التقري��������ر الطب��������ي والذي مض��������ى عليه فترة 
بعيدة يحال عل��������ى الطبابة العدلية ويأتي 
بعدها الش��������هود، إضافة إل��������ى أقوال املتهم 

الذي يعترف في الغالب".
ويوضح حداوي أن "العنف غالبه ذكوري، 
ولك��������ن هن��������اك ح��������االت ج��������اء األزواج فيها 
كمش��������تكن بسبب العنف من قبل نسائهم، 
فمنهم يتعرضون للسب والشتم والضرب 

والتهديد أيضًا".
م��������ن جانبها أكدت أس��������تاذة علم االجتماع 
ف��������ي جامعة بغداد الدكتورة فوزية العطية 
"حاجة املجتمع ملحاكم أس��������رة ألن املجتمع 
من��������ذ الثمانينات إل��������ى اآلن يتع��������رض الى 
ح��������روب ونزاع��������ات وجهت اإلنس��������ان نحو 

استخدام العنف".
وقالت العطية إلى "القض��������اء" إن "مكونات 
اإلنس��������ان النفس��������ية وثقافت��������ه االجتماعية 
وع��������دم  الداخل��������ي  باالغت��������راب  وش��������عوره 
ش��������عوره بالراحة داخل البي��������ت واإلحباط 
الذي يعيشه كلها عوامل تصب في تكثيف 
العنف األس��������ري"، مش��������يرة إل��������ى أن "كل ما 
يصل إلى املحاكم قليل بالنسبة للخيارات 
األخ��������رى الس��������لبية التي يوفره��������ا املجتمع 

كاللجوء إلى العشيرة".
وأكدت أن "خطوة تش��������كيل محاكم لألسرة 
جيدة لكن هذه الظاهرة تحتاج إلى جهود 
مع القضاء أيضًا كدور اإلعام واملنظمات 
اإلنسانية وبرامج توعوية من قبل املدارس 

والجامعات".

بابل/ مروان الفتالوي

ال يتوقف العنف األسري كما 
يبدو عند مستوى طبقي معن، 
فنظرة إلى محاكم األسرة كافية 

لتجد أن جميع املستويات 
املجتمعية تمارس هذا العنف 

الذي أصبح ظاهرة في 
الشارع وانسحب إلى البيوت، 

بحسب الوقائع القضائية 
وعلم االجتماع. إلى ذلك، 

شكل القضاء العراقي محاكم 
تحقيق خاصة للعنف األسري 

لخصوصية هذه الدعاوى، 
وهي خطوة للحد من هذه 

الظاهرة التي تحتاج الى وقفة 
أكبر على جميع املستويات 

السيما في الجانب التشريعي.

■ الواجهة الرئيسية ملبنى محكمة استئناف بابل

خوفًا من العنصر اجلزائي املتوفر يف الصكوك

بغداد/ عدنان صبيح

ضاعفت ظاهرة الطاق الخارجي 
حاالت انفصال االزواج في العراق 
حتى وصلت إل��������ى اعلى املعدالت، 
في ح��������ن يؤكد قض��������اة ومحامون 
أن لجوء بع��������ض املواطنن إلى ما 
يعرف ب� "املكاتب الش��������رعية" يأتي 
للتخل��������ص م��������ن االج��������راءات الت��������ي 
تتخذها املحكمة قبل املضي بقرار 
انهاء العاقة الزوجية، الفتن إلى 
أن حصول رجل الدين على اجازة 
خبرة قضائية ال تخوله ابرام عقد 

الزواج أو إنهاءه.
وقال قاضي االحوال الش��������خصية 
س��������عد عبد الكريم ف��������ي حديث مع 
الط��������اق  "مع��������دالت  إن  "القض��������اء"، 
بدأت تأخذ منحى خطيرا السباب 

اجتماعية وثقافية متعددة".
وتاب��������ع عب��������د الكري��������م أن "الط��������اق 
خ��������ارج املحكم��������ة يس��������تحوذ على 
الس��������واد االعظم لح��������االت انفصال 

االزواج".
ولفت إلى أن "القاضي وبعد انجاز 
الطاق لدى رج��������ل الدين ينحصر 
دوره عل��������ى تصديق��������ه بع��������د تأكد 
الش��������رعية  الناحيتن  م��������ن  تحقّقه 

والقانونية".

وأشار عبد الكريم إلى أن "املحكمة 
تتخ��������ذ ف��������ي ح��������ال تقدي��������م طلبات 
الطاق إليها كافة الحلول املناسبة 
م��������ن أجل الوصول إل��������ى حلول بن 

الزوجن".
وشدد على أن "اغلب حاالت الطاق 
الخارجي��������ة تأخذ منحى الخلعي"، 
في ح��������ن يش��������ير إل��������ى أن "انجازه 
بش��������كل رجع��������ي يمّك��������ن للمحكمة 
اتها على صعيد  اتخاذ كامل إجراء

املصالحة بن الطرفن".
كم��������ا ذكر عبد الكري��������م أن "املحكمة 
اج��������راءات رجال  بس��������رعة  تفاج��������أ 
الدين ف��������ي انجاز الطاق كونهم ال 
يفس��������حون املجال للصل��������ح، فاملدة 
ال تس��������تغرق أكثر من ي��������وم واحد، 
في حن تس��������تمر االجراءات داخل 

سوح القضاء ألكثر من شهرين".
"الباحث��������ن  أن  عل��������ى  وش��������ّدد 
يعتم��������دون  الذي��������ن  االجتماعي��������ن 
القضاء العراقي قب��������ل اصدار قرار 
الطاق أو التفريق لهم دور واضح 
في عملية رأب الصدع بن االزواج 

املختلفن".
"منظم��������ات  الكري��������م  عب��������د  ودع��������ا 
املجتم��������ع املدني ووس��������ائل االعام 
إل��������ى ممارس��������ة دورها ف��������ي توعية 
املواطن بأن الحق��������وق ُتكفل داخل 

املحكمة".
ويرى قاضي االحوال الش��������خصية 
اآلخ��������ر، إي��������اد كاظ��������م رش��������اد ف��������ي 

تعلي��������ق إل��������ى "القض��������اء"، أن "لجوء 
الط��������اق  إل��������ى  العائ��������ات  بع��������ض 
بعي��������دًا عن القض��������اء للتخلص من 
الدور االيجاب��������ي للمحكمة كونها 
تتعام��������ل مع  ما مع��������روض امامها 
بتأٍن وتس��������عى جاه��������دة للحيلولة 

دون تحّلل األسرة".
وأضاف رش��������اد أن "انه��������اء الزواج 
خارجيًا يكون مقتصرًا على صيغ 
التلف��������ظ بالط��������اق س��������واء رجعيًا 
أو خلعي��������ًا ويأت��������ي دور املحكم��������ة 

للتصديق فقط".
ولف��������ت إلى أن "القاض��������ي ينظر في 
الش��������روط الش��������رعية املتوفرة عند 
الطاق ويتخذ القرار وفقها طبقًا 

للقانون".
من جانبه، يؤك��������د قاضي االحوال 
غي��������ث  النج��������ف  ف��������ي  الش��������خصية 
جبار أبو ناصري��������ة إلى "القضاء"، 
أن "حص��������ول بع��������ض رج��������ال الدين 
عل��������ى اجازات الخبرات من محكمة 
االستئناف ال تخوله بنحو مطلق 

ابرام عقد الزواج أو الطاق".
وأض��������اف أب��������و ناصري��������ة أن "هذه 
بإعط��������اء  تتعل��������ق  االج��������ازات 
بخص��������وص  للمحكم��������ة  الخب��������رة 
مس��������ائل محددة كتقدي��������ر النفقات 

والقسامات الشرعية".
ويأس��������ف كون "الكثي��������ر من حاالت 
م��������ن  بتش��������جيع  ج��������اءت  الط��������اق 
املكات��������ب الخارجية الت��������ي غايتها 

الرب��������ح وبالتال��������ي ش��������هدت الباد 
حاالت انفصال ازواج من س��������ن 18 
عامًا أو ما دون ذلك بعد ش��������هرين 

أو ثاثة من الزواج".
املحام��������ي ضرغام  يج��������د  ب��������دوره، 
الساعدي في تعليق إلى "القضاء"، 
أن "لج��������وء مواطن��������ن إل��������ى رج��������ال 
الدين يأتي للتخلص من اجراءات 
املحاكم وإتباعها االطر القانونية 
الحال��������ة  انه��������اء  ف��������ي  الس��������ليمة 

الزوجية". 
الس��������اعدي أن "أصحاب  وأض��������اف 
الخارجي  الزواج والطاق  مكاتب 
واالرش��������اد،  النصح  يعتم��������دون  ال 
وبالتال��������ي ال يتأخ��������رون في انجاز 

الطاق".
ولفت إلى أن "اغلب الدعاوى التي 
ترد الى املحام��������ن لغرض التوكل 
ع��������ن أصحابها تتعل��������ق بتصديق 

الطاق الخارجي".
وعل��������ى صعي��������د متص��������ل، يلح��������ظ 
املحام��������ي كرار الحلي ف��������ي حديثه 
إلى "القض��������اء"، أن "التنازل املبالغ 
بهع��������ن الحق��������وق يعد من اس��������باب 
لج��������وء االزواج للط��������اق الخارجي 

وهو امر ال تسمح به املحاكم".
وطال��������ب الحل��������ي "مجل��������س النواب 
بأن يأخذ دوره في سن تشريعات 
تعالج ظاه��������رة املكاتب الخارجية 
وتف��������رض عقوب��������ات مش��������ددة على 

اصحابها".

مواطنون يلجأون إليها للتخلص من تدقيقات احملكمة

قضاة ومحامون: "المكاتب الشرعية" 
تضاعف ظاهرة الطالق في البالد

البداءة: العراقيون يفضلون توثيق 
ديونهم بـ "وصوالت األمانة"

القاضي جبار الاميالقاضي استبرق حمادي



استئناف الرصافة: تعويضات دعاوى النشر جبر للخواطر.. وليست لإلثراء

ال����ق����اض����ي ش����ه����اب أحمد  وق��������ال 
هيئة  رئ������ي������س  وه���������و  ي�������اس�������ن، 
استئنافية في محكمة الرصافة، 
ف����ي ح����دي����ث إل�����ى "ال�����ق�����ض�����اء"، إن 
"ال���ق���ان���ون ي��ت��ي��ح ل��ل��م��ت��ض��ّرر من 
ال����ت����ص����ري����ح����ات االع������ام������ي������ة أو 
امل���ن���ش���ورات اق���ام���ة دع����وى سواء 
أمام  م���دن���ي���ة  أو  ج���زائ���ي���ة  ك���ان���ت 
محكمة النشر واإلعام للمطالبة 

بالتعويض".
"مبلغ  أن  ي������اس������ن  وأض���������������اف 

بل  يكون مفتوحًا،  ال  التعويض 
الخبير  ت���ق���دي���رات  إل����ى  ي��خ��ض��ع 
القضائي"، متابعًا أنه "بعد اقامة 
ال���دع���وى امل��دن��ي��ة ت��دع��و املحكمة 
وتلزم  املرافعة  وتباشر  الطرفن 
امل���دع���ي ب��ت��ق��دي��م أدل�����ة م���ا يدعي 

به".
وزاد أن "الدعوى وبعد وصولها 
تجري  م����ع����ي����ن����ة  م�����رح�����ل�����ة  إل���������ى 
للقاضي  ق��رار  بموجب  إحالتها 
تنتخبه  ق���ض���ائ���ي  خ���ب���ي���ر  ع���ل���ى 
الضرر  وج��ود  لتحديد  املحكمة 

وقيمته".
وب�����ّن ي���اس���ن أن "امل��ح��ك��م��ة غير 
ملزمة بما يطلبه املدعي بل أنها 
قناعتها  وف�����ق  ق����راره����ا  ت���ص���در 
ومقدار ما يتضح لها من ضرر".

الهيئة  رئ�������ي�������س  واس�������ت�������ط�������رد 
الخبير  "رأي  أن  االس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة 
أسباب  اح�������د  اع�����ت�����ب�����اره  ي���م���ك���ن 
"تقرير  أن  إل����ى  م��ن��وه��ًا  ال���ح���ك���م"، 
وللمحكمة  للطعن  قابل  الخبير 
ثاثة خبراء  إل��ى  القضية  إحالة 
ومن ثم خمسة، وسبعة، وتسعة، 
وص�����واًل إل���ى 11 خ��ب��ي��رًا بحسب 

مقتضى الحاجة".
"محكمة  ب��������أن  ي�����اس�����ن  وأف�����������اد 
التمييز أوردت في قراراتها بأن 
النشر  ف����ي دع�������اوى  ال���ت���ع���وي���ض 
واإلع������ام ل��ي��س ل���غ���رض اإلث�����راء، 
إنما لجبر الخواطر ورد اعتبار 
ال���ن���ظ���ر ع����ن ق��ي��م��ة املبلغ  ب���غ���ض 

املحكوم به".
وان�����ت�����ه�����ى ي�����اس�����ن ب�����ال�����ق�����ول إن 

اهتمامًا  يولي  العراقي  "القضاء 
الرأي  ع��ن  التعبير  بملف  كبيرًا 
املعلومة،  إل����ى  ال����وص����ول  وح����ق 
وأنه حريص على دعم الحريات 
النشر  م���ح���ك���م���ة  وان  ال�����ع�����ام�����ة، 
لهذا  اس�����ت�����ح�����دث�����ت  واإلع�����������������ام 

الغرض".
من جانبه، ذكر الخبير القضائي 
ص���ادق ال��ام��ي ف��ي تصريح إلى 
في  ال��خ��ب��ي��ر  "دور  أن  "ال���ق���ض���اء"، 
بتحديد  ي���أت���ي  ال���ن���ش���ر  دع�������اوى 

الضرر من عدمه وقيمته".
"املحكمة  أن  ال����ام����ي  وأض��������اف 
ت����س����ع����ى مل�����ع�����رف�����ة اإلس���������������اءة أو 
ال����ت����ش����ه����ي����ر وت�����ح�����ي�����ل ال������دع������وى 
إل����ى ال���خ���ب���راء ل��ي��ت��ول��ون دراس����ة 

الدعوى".

"امل���دع���ي بطبيعة  أن  إل���ى  ول��ف��ت 
ال�������ح�������ال ع����ل����ي����ه ت�����ق�����دي�����م األدل���������ة 
ال���ت���ي ي��س��ت��ن��د إليها  واألس����ب����اب 
في دع���واه"، موضحًا أن "حاالت 
االع�����ت�����داء ع���ل���ى ال���غ���ي���ر ف����ي هذا 
بالوسائل  أم����ا  ت���ك���ون  ال���س���ي���اق 
أو  امل�����س�����م�����وع�����ة  أو  امل�����ك�����ت�����وب�����ة 

املرئية".
القذف  جريمة  "وق���وع  أن  وأورد 
وال���ت���ش���ه���ي���ر ت����ع����د م�����ش�����ددة اذا 
ارتكبت بأي وسيلة كانت سواء 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة أو مواقع  ق��ن��اة  ف���ي 
اية  أو  االج���ت���م���اع���ي  ال����ت����واص����ل 

وسيلة أخرى تعتبر إعامية".
وأشار الامي إلى أن "املادة 434 
 )111( رق��م  العقوبات  قانون  من 
من  ك����ل  ت���ح���اس���ب   1969 ل���س���ن���ة 
رمى الغير بما يخدش شرفة أو 
اع��ت��ب��اره أو ي��ج��رح ش��ع��وره وأن 
لم يتضمن إسناد واقعة معينة 
ويمكن  ال���غ���رام���ة،  أو  ب��ال��ح��ب��س 
اعتباره ظرفًا مشددًا ح��ال تمت 
الجريمة بطرق النشر كالصحف 

واملطبوعات".
وأوض��ح أن "مبالغ التعويضات 
ال����ت����ي ي����ج����ري ال����ع����م����ل ب����ه����ا في 
البدائية  ال��ق��ض��ائ��ي��ة  ال�����ق�����رارات 
واإلع���ام بحدود  النشر  ملحكمة 
النظر  ب��غ��ض  دي���ن���ار  م���اي���ن   3

عما يطلبه املّدعي".
وي���رى ال��ام��ي أن "ك��ث��رة دعاوى 
ال����ن����ش����ر واالع�������������ام ي�����ع�����ود إل����ى 
ضعف الثقافة القانونية والفهم 
بنحو  التعبير  لحرية  الخاطئ 
ي����ص����ل إل��������ى ت������ج������اوز ال����ق����ان����ون 
والتعدي على االخرين بالكام".

حتديد املبالغ يخضع إىل تقدير اخلرباء بغض النظر عّما يطلبه املدعي

الطب العدلي وميزان العدالة )3( 

قضية
للمناقشة

قد تس��������تغربون ح��������ن تعلمون أن امكاني��������ة التعرف الى االش��������خاص مواضيع 
االته��������ام باالعتماد على انماط من حمظهم النووي فقط )أي الش��������فرة الورائية 
التي نكسبها عن أبوينا(، لم تطورها مؤسسات إنفاذ القانون، بل طورها عالم 

الوراثة البريطاني )أليك جيفريس( بالصدفة عام )1984(. 
وقد ش��������كل اكتش��������اف )جيفريس( ذلك املنطلق الى اختبارات الحمض النووي. 
فقد حلل مختبر )جيفريس( عام )1987( الحمض النووي لش��������اب في السابعة 
عش��������رة اش��������تبه بضلوعه في جريم��������ة اغتصاب مراهقتن وقتلهما في وس��������ط 
انكلترا. ووجد ان عينة الحمض النووي لذلك الشاب ال تتطابق مع املني الذي 
عث��������ر عليه في جثتي الضحيتن. ف��������كان أول توظيف لتحليل الحمض النووي 
ف��������ي قضية جنائية قد أفضى الى نفي إدانة مته��������م، ال إدانته. )بعد ذلك اعترف 
الجاني الحقيقي بجرمه، إذ حاول التملص من اختبار الحمض النووي من بن 

مجموعة من رجال في منطقة وقوع الجريمة(. 
وس��������رعان م��������ا اس��������تعملت اختب��������ارات أدق. فمع حل��������ول ع��������ام 1997 كان مكتب 
التحقيق��������ات الفدرالي يس��������تخدم اختبارا يظه��������ر تقطعات متكررة في ش��������فرة 
الحمض النووي في )13( موضعا بالجينوم. علما أن احتمال تش��������ابه األنماط 
كلها لشخصن غير مرتبطن هو )واحد( من )مئات املليارات( على أقل تقدير 

)أي صفر تقريبا(.
 وهذه االنماط هي التي ش��������كلت في نهاية املطاف أساس قاعدة بيانات مكتب 
التحقيقات الفدرالي )FBI(. لذلك يعكف ذلك املكتب )حاليا( على مراجعة مئات 
القضايا التي يحتمل انها حس��������مت بناءا على نتائج تحليل شعر او غير ذلك 
م��������ن االدلة. فم��������ن ذلك ان )كيرك أودوم( كان قد أدي��������ن بجريمة اغتصاب، بعد أن 
أدل��������ى خبير بش��������هادة مفادها ان ش��������عرة وجدت على ف��������راش الضحية تطابق 
شعره ، فأمضى أكثر من )22( سنة في السجن )و8( سنوات من اطاق السراح 
املش��������روط، قبل أن تثبت براءته من خال تحليل حمضه النووي، ويكش��������ف عن 
املجرم الحقيقي. ويقال الشيء نفسه بالنسبة آلثار العض على جسد الضحية، 
فقد قرر طبيب جنائي متخصص في األس��������نان أن أثر العضة على جثة أحدى 
الضحايا تعود الى )ستيفن مارك تشاني(، الذي أدين عام 1987 بناًء على ذلك 
التقري��������ر، وقد بن ذلك الطبيب في تقريره )ان نس��������بة الخطأ في هذا االحتمال 
هي واحد من مليون(. اال انه ما من أس��������اس علمي يدعم مصداقية ذلك التقرير. 
ففي احدى الدراس��������ات قام )30( طبيب أس��������نان بتحليل آث��������ار عضات صناعية 
استحدثت بآلة خاصة على جلد خنزير، فوقع في الخطأ خبراء محنكون. وقد 
أخلي س��������بيل )ستيفن( في شهر تش��������رين األول املاضي بعدما تم تفنيد الدليل 

املستند الى تقرير طبيب االسنان. 
مع حلول تس��������عينات القرن العش��������رين اتسع نطاق اس��������تعمال تحليل الحمض 
الن��������ووي في قضايا معروضة على أنظار املحاكم في مختلف انحاء العالم. إال 
اننا يجب ان نضع في بالنا ان قرائن الحمض النووي ليست لها الكمال املطلق. 
إذ تتأثر قيمتها بعوامل خارجية، من مسرح الجريمة الى املختبر الذي تجري 
في��������ه التحلي��������ات. فتحليل حمض ن��������ووي من مني او لعاب او نس��������يج أخذ من 
املشتبه به قد يقلص احتمال الخطأ في املطابقة الى صفر تقريبا. لكن تحليل 
حمض نووي متروك على ش��������يء ملس��������ه املش��������تبه به قد يفضي الى نتائج غير 
دقيقة. إضافة لذلك فان نتائج التحليل تتأثر بمدى خبرة من يقوم بالتحليل. 
ففي ش��������هر )نيس��������ان من عام 2015( علق العمل بتحلي��������ل الحمض النووي في 
املختبر الجنائي في واشنطن عشرة أشهر، وأعيد تحليل أكثر من مئة قضية 

تبن منها ان املحللن كانت تعوزهم الكفاءة. 
املق��������ال بقل��������م )فيرونيك غرين��������وود( – منش��������ور باللغ��������ة االنكليزي��������ة في مجلة 
)NATIONAL GEOGRAPHIC ( – املجلد 18 – العدد 70 – ش��������هر تموز 2016 – 
ترجم بتصرف من قبل )فتحي الجواري( – للبحث تتمة في االعداد القادمة من 

صحيفة القضاء االلكترونية.

 

وقال قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة 
ف��������ي بغداد محم��������د س��������لمان إن "القضاء 
ات��������ه عالج  العراق��������ي وم��������ن خ��������ال اجراء
مش��������كات املقاص��������ة االلكتروني��������ة لعمل 

املصارف سواء االهلية أم الحكومية".
وتابع س��������لمان، في حديث مع "القضاء"،  
أن "التعامل مع النظام تسّبب في ضياع 
ام��������وال طائلة نتيجة االفادة من الخروق 

التي كانت تحصل فيه".
وأوض��������ح أن "مقدار ما ت��������م ايقافه ومنع 
س��������رقته طيل��������ة املدة املاضي��������ة يصل إلى 
800 ملي��������ار دين��������ار س��������واء م��������ن مصرف 
الرشيد أو الرافدين وذلك بالتنسيق مع 

الجهات ذات العاقة".

وأشار سلمان إلى "القبض على العديد 
م��������ن املوظف��������ن املتواطئن"، مش��������يرا إلى 
أن "أحكام��������ًا قضائي��������ة طال��������ت متورطن 
بعقوبات وصلت في بعض األحيان إلى 

السجن املؤبد".
وف��������ي مقاب��������ل ذل��������ك، ش��������دد عل��������ى اهمية 
"م��������ن  وعّده��������ا  االلكتروني��������ة،  املقاص��������ة 
االنظم��������ة املتقدمة جدًا يج��������ري التعامل 
بموجه��������ا على الصعي��������د الداخلي فقط" 
وتحّدث ع��������ن "ايجابي��������ات كبيرة تحققه 
للنظ��������ام املصرفي العراق��������ي، لوال تاعب 
عملي��������ات  ح��������دوث  إل��������ى  أدت  موظف��������ن 

السرقة".
كما لفت قاضي تحقيق النزاهة االول في 

بغداد إلى أن "النظام يس��������هم في مواكبة 
التطور في العمليات املصرفية السيما 
على صعي��������د الصك��������وك بوصفه��������ا اداة 

وفاء، ويتم معاملتها أسوة بالنقود".
االلكترونية  املقاص��������ة  س��������لمان  ويعّرف 
على أنها "نظام يمّكن املصارف املشاركة 
في��������ه وفروعها م��������ن تبادل أوام��������ر الدفع 
فيم��������ا بينه��������ا بطريقة آلي��������ة، دون املرور 
باإلج��������راءات املعقدة والروتن الس��������ابق 
اخت��������زااًل للوق��������ت والجه��������د م��������ن خ��������ال 

االعتماد على التطور التكنولوجي".
ولفت القاضي س��������لمان إل��������ى أن "النظام 
املتقدم يس��������تخدم ألغ��������راض عدة: أهمها 
في تب��������ادل الصكوك االلكترونية املرمزة 

بالحبر املمغنط".
ويتم العم��������ل بالنظام وفق س��������لمان من 
"خ��������ال االحتف��������اظ بالنس��������خة األصلية 
من الصك في الفرع املودع فيه وإرس��������ال 
ص��������ورة من��������ه وبياناته إلى مق��������ر اإلدارة 

العامة للمصرف".
وأفاد بأن "تشغيل املقاصة االلكترونية 
ب��������دأ فعليًا داخ��������ل العراق ف��������ي أيلول من 
الع��������ام 2006، للمس��������اهمة ف��������ي تحوي��������ل 
املبال��������غ بن الحس��������ابات بنحو آلي دون 
اللج��������وء إلى التعام��������ل املباش��������ر بالنقد 
الس��������يما إذا كانت املبالغ كبيرة ويتعذر 

نقلها مباشرة".
وتابع سلمان أن "اإلجراءات التحقيقية 

توصلت إلى حاالت فتح حسابات جارية 
ف��������ي األغلب ل��������دى املص��������ارف الحكومية 

خالية من املبالغ الازمة لتحويلها".
ويسترس��������ل أن "ش��������خصًا يقوم بإعطاء 
الصك��������وك آلخرين لغ��������رض صرفها وقد 
يك��������ون بينه��������م تعامل تج��������اري فعلي أو 

تواطؤ مع الساحب".
واستطرد سلمان أن "املستفيد من الصك 
يق��������وم بايداع��������ه لدى حس��������ابه ف��������ي احد 
املص��������ارف االهلي��������ة أو الحكومية وبعد 
اس��������تام قيمته يقوم املصرف بإرس��������ال 
الصك الكترونيًا إلى مصرف الساحب".

ونّوه إل��������ى ان "الواجب يق��������ع على عاتق 
املص��������رف بالتحق��������ق من كون الس��������احب 
لديه رصيد يغطي مبلغ الصك من عدمه 
واشعار املصرف املسحوب عليه بذلك".

ونب��������ه س��������لمان إل��������ى أن "االش��������عار يجب 
أن يحص��������ل خال م��������دة ثاثة اي��������ام فإذا 
انقض��������ت دون ورود ج��������واب يعد الصك 
متحققًا ل��������دى املصرف ال��������ذي يقدم اليه 

ذلك الصك، وهو ملزم بدفع املبلغ".
وأك��������د أن "فوات املدة دون حصول جواب 
يعد دليًا لدى املصرف الذي سيصرف 
الص��������ك بتحق��������ق الرصيد ل��������دى املصرف 
املودع لديه وعدم حصول اعتراض وأنه 

سيحول املبلغ املطلوب الحقًا".
وأش��������ار إلى أن "الثغرة تنحصر في هذه 
املدة التي اس��������تغلها بعض املوظفن من 

املتواطئن مع سراق بنهب املال العام".
وعن دور املوظفن، ذكر "أنهم يتعمدون 
تأخي��������ر إيص��������ال اإلجابة إل��������ى املصرف 
الذي يعط��������ي املبالغ بعدم وجود رصيد 
كاٍف لدى الساحب"، مبينًا أن "ذلك يكون 
باحتفاظهم بنس��������خة م��������ن الصك وعدم 
تحويل��������ه إلى الحس��������اب الج��������اري لحن 

انتهاء مدة الثاثة ايام".
ونّوه سلمان إلى أن "قسمًا من املصارف 
ابوابه��������ا  واغلق��������ت  افاس��������ها،  اعلن��������ت 
بع��������د وقوعها فريس��������ة اخط��������اء املقاصة 
االلكتروني��������ة م��������ن خ��������ال س��������رقة أموال 
ضخمة جدًا من أرصدتها بصكوك غير 

صحيحة".
م��������ن جانب��������ه، يج��������ّد املدع��������ي الع��������ام في 
رئاس��������ة اس��������تئناف بغ��������داد/ الرصاف��������ة 
القاضي حيدر هش��������ام ف��������ي تصريح إلى 
"القض��������اء"، أن "الجريمة لن تتحقق دون 
تواطؤ يحصل من املوظف املسؤول عن 
املقاص��������ة االلكتروني��������ة للمص��������رف الذي 

يروم السارق السحب منه".
وتاب��������ع هش��������ام أن "القض��������اء التف��������ت إلى 
الخ��������روق املوج��������ودة في النظ��������ام واتخذ 
اته بحق املس��������ؤولن عنها س��������واء  إجراء

السراق أو املوظفن الفاسدين".
وكش��������ف عن "اجراءات اتخذتها املحكمة 
مؤخ��������رًا أدت إل��������ى اعتماد آلي��������ة جديدة 
وه��������ي عدم اط��������اق اي مبلغ من املصرف 
دون التأك��������د بنحو واضح بتوفر رصيد 

لدى من يحرر الصك".
ويواصل أن "توصيات رئيس الس��������لطة 
القضائي��������ة االتحادي��������ة القاضي مدحت 
املحم��������ود إلى القض��������اة تأتي مس��������تمرة 
بمتابعة جمي��������ع ملفات الفس��������اد وهدر 
امل��������ال الع��������ام وتافي أي ثغ��������رة يمكن أن 
تحصل ينفذ م��������ن خاله��������ا املتواطئون 

ويقومون بنهب املبالغ".
ولف��������ت املدع��������ي الع��������ام ف��������ي اس��������تئناف 
الرصاف��������ة إل��������ى أن "محاك��������م النزاهة في 
الع��������راق حريص��������ة على ادام��������ة التواصل 
والتنسيق مع جميع الجهات املختصة 
بدعم النظام املصرف��������ي العراق ملعالجة 
أي اخطاء والحيلولة دون سرقة االموال 

بأي طريقة كانت".
وانتهى هشام بالقول إن "معالجة اخطاء 
نظام املقاصة ليس اإلجراء الوحيد الذي 
اتخذه القضاء العراقي ملواجهة الفساد، 
بل إنه عمل طوال السنوات املاضية على 
إيقاف هدر اموال كبيرة سواء من خال 
املس��������تندات املزورة، أو تل��������ك التي تمنح 
بدون ضمانات أساس��������ًا، كما أنه اس��������هم 
في اس��������ترداد مبالغ ضخم��������ة من خارج 

الباد".

كيف تسببت "ثغرة" يف افالس مصارف عراقية؟

"القضاء" تنفرد بنشر نتائج تحقيقات خروق 
"المقاصة االلكترونية"

بغداد/ إياس الساموك

أفصحت املحكمة املتخصصة بقضايا بالنزاهة في بغداد عن نتائج 
تحقيقاتها بخصوص سرقات مبالغ كبيرة من خال خروق لنظام 
مصرفي متطور، وروت كيف تورط موظفون مسؤولون بما يعرف 

ب�"املقاصة االلكترونية" في عمليات سحب اموال طائلة بموجب 
صكوك ال تحمل ارصدة ادى قسم منها إلى افاس بعض املصارف، 

مبينة في الوقت ذاته أن إجراءاتها اسهمت في معالجة الخلل 
وايقاف صرف نحو 800 مليار دينار.

■ موظفون مسؤولون عن املقاصة يشتركون في عمليات السرقة

■ القضاء حريص على حرية واالعام والنشر بما ال يتعدى القانون

ترجمه بتصرف/ فتحي الجواري *
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ميسان/ محمد أحمد

مثل امام املحاكم العراقية في محافظة ميس��������ان 
عدد م��������ن املتهمن عن جريمة تج��������اوز الحدود، 
وأك��������د قض��������اة أن اغل��������ب ه��������ؤالء م��������ن العامل��������ن 
ف��������ي املصانع والش��������ركات  اآلس��������يوين والعرب 
بعضهم دخل بنحو غير شرعي واآلخرين نفدت 
س��������مات دخولهم إلى الباد، وفيما اشاروا إلى 
تس��������جيلهم حاالت فردية لبعض زوار العتبات 
املقدسة، أكدوا في الوقت ذاته، أن الجميع جرى 
اس��������تبعادهم م��������ن االراضي العراقي��������ة كونهم ال 

يملكون السند القانوني للتواجد عليها.
وقال رئيس محكمة استئناف ميسان االتحادية 
القاضي محمد حيدر في تصريح إلى "القضاء"، 
إن "املحافظة سجلت خال 2016، بعض حاالت 

التجاوز على الحدود العراقية".
وتاب��������ع حيدر، عض��������و مجلس القض��������اء االعلى، 
أن "اغل��������ب تل��������ك التج��������اوزات حاصلة م��������ن عمال 
 أنه��������م ينوون العمل 

ّ
اس��������يوين ومصرين تبن

في الباد ووصلوا عبر دول الجوار".
وأش��������ار إلى أن "ح��������االت أخرى فردية ش��������هدتها 
املحافظة الغرض منها زيارة العتبات املقدسة"، 
مبين��������ًا ان "وج��������ود ه��������ذه الخ��������روق س��������ببه طول 
الش��������ريط الحدودي مليس��������ان مع الدول املجاورة 
على امتداد هضاب واس��������عة ومسطحات مائية 

وأهوار".
وفيم��������ا ذك��������ر حي��������در أن "قانون اقام��������ة االجانب 
حدد كيفية التعام��������ل مع املتجاوز على الحدود 
بمنح��������ه صاحية ابعاده من قبل املحافظ"، لفت 
إلى إمكانية "عرض املتهم على املحاكم الجزائية 

ليتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه".
وفي مقابل ذلك، أفاد رئيس اس��������تئناف ميسان 

ب��������أن "ح��������االت أخ��������رى معروض��������ة ام��������ام القضاء 
العراقي في ميس��������ان تتعلق بعدم تجديد إقامة 
آس��������يوين عاملن في ش��������ركات ومصانع داخل 

املحافظة وخارجها".
وتح��������دث القاض��������ي حيدر ع��������ن "وجود تنس��������يق 
مستمر وبأعلى املس��������تويات بن رئاسة محكمة 
االس��������تئناف والحكوم��������ة املحلي��������ة ف��������ي ميس��������ان 
ملتابعة ح��������االت التجاوز على الح��������دود والعمل 

على تقويضها".
ب��������دوره، ذك��������ر قاض��������ي محكمة تحقي��������ق العمارة 
االولى، لؤي الياس��������ري في تعليقه إلى "القضاء"، 
أن "القض��������اء ف��������ي ميس��������ان ل��������م يس��������ّجل أي حالة 

لتجاوز حدود من قبل ارهابي".
وأض��������اف الياس��������ري، املخت��������ص بنظ��������ر ملف��������ات 
االقام��������ة، أن "اغل��������ب القضايا املعروض��������ة امامنا 
تتعلق بانتهاء سمات الدخول لاجانب ومنهم 
زوار العتبات املقدس��������ة"، منوهًا إلى أن "البعض 
منهم يدخلون الباد من دون س��������مة ويتم اتخاذ 
االج��������راءات بحقهم وفق  امل��������ادة )24( من قانون 
إقامة األجانب رقم 118 لسنة 1987 وتعدياته".

وأش��������ار إلى أن "املتهم وبعد اس��������تكمال التحقيق 
معه يحال على محكمة املوضوع بحسب التهمة 
املس��������ندة اليه"، منبهًا إل��������ى أن "االحالة قد تكون 
عل��������ى الجنح اذا كان��������ت الواقعة هي نفاد س��������مة 
الدخ��������ول حي��������ث يتخذ الق��������رار بح��������ق املتهم بعد 

ثبوت االدلة".
واس��������تطرد "أما في حالة الدخول غير الشرعي و 
من دون سمة دخول فأن احالة املتهم تكون على 

محكمة الجنايات".
ويتف��������ق الياس��������ري م��������ع رئيس االس��������تئناف بأن 
املعروض��������ة تتعل��������ق بعم��������ال  الدع��������اوى  "اغل��������ب 
آس��������يوين ومصري��������ن إضافة إلى بع��������ض زوار 

العتبات املقدسة".

أغلبها ملتهمني نفدت سمات دخولهم إىل البالد

ميسان تسجل تجاوزات على الحدود 
العراقية لعمال عرب وآسيويين

بغداد/ سحر حسين

حّدد القضاء العراقي 
سقوفًا معينة لتعويضات 

دعاوى النشر، وأكدت 
قراراته أن مبالغها 

تحتسب على اساس 
جبر الخواطر وليست 

وسيلة إلثراء املتضررين 
مما يعرض في وسائل 

اإلعام بمختلف انواعها 
سواء مرئية أو مكتوبة 
أو مسموعة، وأن تقدير 

وجود الضّرر وقيمته 
يخضع في الغالب 
إلى تقارير الخبراء 

املتخصصن.
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هل الحمض النووي دليل يقيني ؟



حوار خاص

حاوره/ عدنان صبيح 

متحدثًا عن امللف القضائي هناك يؤكد رئيس 
محكمة اس��������تئناف كركوك االتحادية القاضي 
عبدالكري��������م خضر عزيز في مقابلة خاصة مع 
"القضاء" ع��������دم وجود مش��������كات تعيق عجلة 
تطبي��������ق القان��������ون ف��������ي املحافظة، وف��������ي حال 

وجودها فأن الحلول البديلة باملتناول.
وضع القاضي عزيز في أولوياته عند تكليفه 
بمهمة رئاسة االستئناف قضية إعادة ترميم 
البيت الداخلي فقد أجرى وبشكل مدروس كما 
يقول "تغييرات بتشكيات املحاكم والهيئات 
وكل م��������ا اقتض��������ى األمر ذلك م��������ن خال وضع 
الش��������خص املناس��������ب في املكان املناسب سواء 
بالنس��������بة للقضاة أو حت��������ى املوظفن كل ذلك 
من أجل حس��������ن تطبيق القان��������ون"، إضافة إلى 
أولوي��������ة دعم وترميم البن��������ى التحتية العائدة 

لدور القضاء.
ومع��������روٌف أن كرك��������وك أكثر املحافظ��������ات التي 
تش��������هد تعددا دينيا وعرقي��������ا وقوميا ويقول 
عزيز بهذا الش��������أن إن "والقض��������اء عموما يقف 
على مس��������افة واحدة من جمي��������ع األطراف ومن 
جميع مكونات الش��������عب العراق��������ي دون النظر 
الى العراق او الجنس، فاملواطنون متساوون 

أمام القانون".

فيما يلي نص الحوار كامًا: 

* ما هي املحاكم املوجودة يف 
حمكمة ا�ستئناف كركوك، وعدد 

املكاتب التحقيقية، وكيف هو التوزيع 
اجلغرايف للمحاكم يف املحافظة؟

- ف��������ي م��������ا يتعل��������ق باملحاك��������م املوج��������ودة ف��������ي 
رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف كركوك االتحادية 
فأنها تتكون من التش��������كيات اآلتية: الهيئات 
التمييزية الجزائي��������ة واملدنية وكذلك محكمة 
االس��������تئناف بصفته��������ا االصلي��������ة ومحكمتي 
الجنايات بهيئتيها االولى والثانية ومحكمة 
لألح��������داث ومحاكم للتحقي��������ق وأخرى للجنح 
الش��������خصية  واألح��������وال  الب��������داءة  ومحاك��������م 
ومحكمة العمل ومحكمة تنظيم التجارة. كما 
اود ان اشير الى وجود أربعة مكاتب للتحقيق 
القضائي، ثاثة في مركز االستئناف والرابع 

في محكمة تحقيق داقوق.

* ما هي ابرز املناطق اخلا�سعة 
ملحكمة ا�ستئناف كركوك؟

اس��������تئناف  ملحكم��������ة  الخاضع��������ة  املناط��������ق   -
كركوك تش��������مل مركز مدينة كركوك واالقضية 
والنواحي التابعة له��������ا ومنها محكمة بداءة 
ة ت��������ازة ومحكمة بداءة  داق��������وق ومحكمة بداء
الدبس ومحكم��������ة بداءة التون كوبري، وكذلك 
محكمة ب��������داءة الحويجة ومحكم��������ة الرياض 

ومحكمة العباسي ومحكمة الزاب.

* هل تعمل هذه املحاكم يف مقراتها 
الأ�سلية؟

- ال، معظ��������م هذه املحاكم تباش��������ر أعمالها في 
املوق��������ع البدي��������ل في مقر رئاس��������ة االس��������تئناف 
كون املناطق التي تقع فيها مقراتها األصلية 
تخضع لسيطرة تنظيم داعش االرهابي، على 
أمل أن تعود الخدمة القضائية إلى هناك بعد 

انتهاء عمليات التحرير. 

* ماذا عن املناطق املتنازع عليها 
مع اإقليم كرد�ستان هل هي من مهام 

املحكمة؟ وهل هناك �سغوطات مور�ست 
على املحكمة بهذا اخل�سو�ص؟

- ال توج��������د مش��������كلة ف��������ي ما يتعل��������ق باملناطق 
املتن��������ازع عليه��������ا م��������ع إقلي��������م كردس��������تان، فان 
اختص��������اص املحاكم يمتد ال��������ى كامل الحدود 
اإلدارية ملحافظة كركوك وال توجد ضغوطات 

مورست مع املحكمة بهذا الخصوص.

* هل تواجه حمكمة كركوك م�سكالت 
يف طريقة اإح�سار املتهمني املوجودين 
يف املناطق الأخرى وخ�سو�سا اإقليم 

كرد�ستان؟
- يتم إحضار املتهمن املوجودين في املناطق 
االخرى وف��������ق الطرق القانوني��������ة املعتمدة وال 
توجد مش��������كات تذكر سوى ان بعض املحاكم 
تشكو من التأخير في هذه العملية والتنسيق 
جار مع الجهات املعنية لتجاوز كل العقبات.

*  كيف يتم التعامل مع م�سكالت 
تهريب النفط خ�سو�سا اأنها من 
امل�سكالت الكبرية واملعروفة يف 

حمافظة  كركوك؟
- م��������ن املعروف إن مدينة كرك��������وك مدينة غنية 
بالنفط، إال أنها ليس��������ت مدين��������ة حدودية وان 
الحقول النفطية تقع ضم��������ن الحدود اإلدارية 
ملحافظ��������ة كركوك وه��������ي تحت الس��������يطرة وال 
مش��������كلة ف��������ي ه��������ذا املج��������ال، وان وج��������دت فان 
التعامل يجري وفق القانون حيث يتم اتخاذ 
اإلج��������راءات القانونية وفق أحكام القانون رقم 
41 لس��������نة 2008 ومن املعلوم إن الفقرة )6( من 
القانون املذكور تختص بها محكمة الجنايات 
وتك��������ون العقوبة وفق قانون مكافحة االرهاب 
أيضًا، اما باقي الفقرات فتختص بها املحكمة 

الكمركية.

* ما هي ابرز الدعاوى واأكرثها يف 
حمكمة ا�ستئناف كركوك ؟

- ابرز الدعاوى واكثرها هي املتعلقة بقضايا 
اإلرهاب وذل��������ك لوجود مناط��������ق كثيرة تابعة 
ملحافظ��������ة كرك��������وك تخض��������ع لس��������يطرة تنظيم 
داعش االرهابي، لذلك فأن معدالت ورود هذه 

الدع��������اوى أكثر من غيره��������ا، واملحكمة عالجت 
املوضوع بوض��������ع قاض كفوء ملحكمة تحقيق 
اإلره��������اب وتوفير كل املعطيات التي تس��������اهم 

بسرعة حسم هذه الدعاوى.

* هل هناك حماكم متخ�س�سة يف 

املحافظة وكيف هو ن�ساطها؟
-نعم، س��������عيا من القضاء العراقي لدعم عامل 
التخصص القضائي ولغرض حسم أكبر عدد 
من الدعاوى فأن هناك محاكم تختص بقضايا 
مختلفة شكلت في كركوك كما هو شأن باقي 
املحافظ��������ات ومن هذه املحاكم محكمة تحقيق 
االره��������اب ومحكمة تحقي��������ق النزاهة ومحكمة 
الجن��������ح املختصة بقضاي��������ا النزاهة ومحكمة 
التحقيق املختصة بشكاوى األطباء ومحكمة 
الجنح املتخصصة باملخالفات التي تقع على 
املي��������اه في كل وحدة إداري��������ة، ومحكمة تحقيق 
مختصة بالعنف األس��������ري وأخ��������رى مختصة 
بدع��������اوى عقود املق��������اوالت ومحكمة مختصة 
بالنظ��������ر ف��������ي دع��������اوى التج��������اوز عل��������ى اموال 
الدولة ومحكم��������ة مختصة بالنظر في قضايا 
االس��������تثمار ومحكمة تحقي��������ق دعاوى حقوق 
اإلنس��������ان ومحكمة مختصة بدعاوى النش��������ر 

واإلعام التي تشكلت مؤخرَا.

* هل هناك ق�سايا يف حمكمة كركوك 
متعلقة بتجارة املخدرات؟ ومن اأي 

الأماكن تتم املتاجرة؟
- نع��������م توجد هك��������ذا دع��������اوى إال أنها ال تصل 
إل��������ى درجة كبيرة أما بالنس��������بة لاماكن التي 
يتم املتاج��������رة من خالها ف��������ان مدينة كركوك 
ليس��������ت مدينة حدودية حي��������ث يتم إدخال تلك 
املواد من املناطق الحدودية س��������واء الجنوبية 

أو الشمالية.

* كيف تتعاملون كمحكمة وكجهة 
متثل القانون يف املحافظة مع الق�سايا 

الثنية يف حمافظة كركوك؟
 - بخص��������وص التعام��������ل مع القضاي��������ا االثنية 
في املحافظة نود االش��������ارة الى ان كركوك أكثر 
املحافظات التي تش��������هد تعددا دينيا وعرقيا 

وقوميا، واملحكمة والقضاء عموما يقف على 
مسافة واحدة من جميع األطراف ومن جميع 
مكون��������ات الش��������عب العراق��������ي دون النظ��������ر الى 
العراق او الجنس فاملواطنون متساوون امام 
القانون وان القضايا في هذا الخصوص تكاد 

تكون معدومة.

* وهل متثل ق�سايا النتماء القومي 
واملذهبي م�سكلة يف التعاطي مع 

الق�سايا بالن�سبة للمحكمة؟
- ال اب��������دا، ال تش��������كل ه��������ذه القضاي��������ا مش��������كلة 
حتى ان تركيبة هيئات رئاس��������ة االس��������تئناف 
وقضاته��������ا تعتمد في األس��������اس عل��������ى معيار 
الكفاءة واملهني��������ة دون اي اعتبار آخر فهم من 

مشارب متعددة.

* هل هناك ق�سايا متعلقة بالنزاعات 
الع�سائرية وما هي الكيفية للتعامل 

معها بالن�سبة للمحكمة؟
- في ما يتعلق بالنزاعات العش��������ائرية نود ان 
نشير الى ان مدينة كركوك ذات طابع حضري 
ولم يؤش��������ر مؤش��������ر املحاكم نزاعا عش��������ائريا 
فيها وان هذه النزاعات تكاد تنحصر بنسبة 
قليلة في محاكم األط��������راف واملناطق الزراعية 

وال تشكل ظاهرة وهي بنطاق محدود جدا.

* هل ت�سكل الق�سايا املرتبطة بالإرهاب 
رقما كبريا يف حمافظة كركوك؟

- الحدود اإلداري��������ة ملحافظة كركوك تمتد إلى 
مناط��������ق كبيرة وبع��������ض ه��������ذه املناطق تحت 
س��������يطرة املجامي��������ع اإلرهابي��������ة م��������ا انعك��������س 
بشكل واضح على حجم قضايا اإلرهاب وقد 
تش��������كل رقما كبيرا باملحصل��������ة، وعموما فأن 
قضايا اإلرهاب أصبحت الش��������غل الشاغل في 
كل محافظات العراق وه��������ذا واضح من خال 

إحصائيات القضايا املتعلقة باإلرهاب.

*  وماذا بخ�سو�ص عمن يلقى القب�ص 
عليهم خالل العمليات الع�سكرية يف 

اأطراف كركوك؟
- م��������ن يلقى القب��������ض عليهم خ��������ال العمليات 
العس��������كرية في أطراف كرك��������وك تجري بحقهم 
كل اإلج��������راءات الطبيعية فإن املحاكم تباش��������ر 
بعمله��������ا بع��������د تقدي��������م األوراق إل��������ى القض��������اء 
وتجري إحالة املتهمن الى املحاكم املختصة 
بعد إكم��������ال التحقيق في هذه القضايا وتوفر 

األدلة التي تدين املتهمن.

* هل من �سكاوى �سجلت بخ�سو�ص 
هجوم تنظيم داع�ص على كركوك 

واحتاللهم لبع�ص مناطق املدينة قبل مدة؟
- بع��������د حصول الهج��������وم اإلرهابي الداعش��������ي 
عل��������ى كرك��������وك وتمركزهم في بع��������ض مناطق 
املدينة فقد ق��������ام أبناء مدينة كركوك بمختلف 
مكوناتهم بالتصدي له��������ذا الهجوم اإلرهابي 
وق��������د أعطت املدينة عدة ش��������هداء م��������ن أبنائها 
كما تم إلقاء القبض على قسم من اإلرهابين 
وجرى تس��������جيل ش��������كاوى من ذوي الضحايا 

والش��������هداء ضده��������م وت��������م اتخ��������اذ اإلج��������راءات 
القانونية بحق املتهمن وفق قانون مكافحة 

اإلرهاب النافذ.

* هل اأثرت العمليات الإرهابية على 
عمل املحكمة، وهل هناك فرتات معينة 

مت فيها التوقف عن العمل ؟
- بخصوص تأثي��������ر العمليات اإلرهابية على 
عم��������ل املحكمة فن��������ود أن نوضح أن��������ه لم تؤثر 
ه��������ذه العمليات على عمل املحاكم في رئاس��������ة 
االستئناف ومحاكمها ولم يتوقف العمل الن 
هذه الرئاسة اتخذت التدابير املناسبة إلدامة 
العم��������ل وتقديم التس��������هيات إلنج��������از قضايا 
املواطنن بعد األخذ بالتحوطات األمنية وإن 
اس��������تعراض اإلحصائي��������ات بع��������د األحداث في 

املحاكم خير دليل على ذلك.

*  مو�سوع الأبنية التابعة للمحكمة 
بعد العمليات الإرهابية التي تتعر�ص 

لها املحافظة ؟ كيف متت املحافظة 
عليها، وهل هناك ما تعر�ص منها اإىل 

اأعمال اإرهابية ؟
- بخص��������وص األبني��������ة التابع��������ة للقض��������اء في 
كرك��������وك وكيفي��������ة حمايته��������ا بع��������د الهجمات 
الت��������ي تعرضت لها املحافظة م��������ن قبل تنظيم 
داع��������ش اإلرهابي من املع��������روف إن كافة دوائر 
الدول��������ة ومنها املحاك��������م هي أه��������داف لتنظيم 
داع��������ش اإلرهابي إال أنه وبعد علمنا بحصول 
الهجوم اإلرهابي تم اتخ��������اذ كافة التحوطات 
األمني��������ة وكان ح��������راس املحاكم له��������م دور مهم 
في منع وصول اإلرهابين إلى بناية رئاس��������ة 

االستئناف.

* بعد ت�سنمكم رئا�سة ا�ستئناف 
كركوك حديثا اأي املهام التي تعتقدون 

بان لها الأولوية بالن�سبة لكم؟
-  مضت مدة تقل عن الس��������نتن على تس��������لمنا 
املنصب ونرى أنه للقضاء مهمة أساسية في 
املجتم��������ع وهي تطبيق القان��������ون وهذه املهمة 
ليس��������ت باألمر اليس��������ير بالطب��������ع خاصة بعد 
س��������نة 2003 حي��������ث ب��������رزت من القضاي��������ا ما لم 
تكن معروفة س��������ابقًا أهمها مش��������كلة اإلرهاب 
وكذل��������ك الفس��������اد ويق��������ع عل��������ى القض��������اء مهمة 
التص��������دي لهذه القضاي��������ا وكانت األولوية في 
إعادة ترميم البيت الداخلي لذلك فقد أجرينا 
وبشكل مدروس تغييرات بتشكيات املحاكم 
والهيئات وكل ما اقتضى األمر ذلك من خال 
وضع الش��������خص املناس��������ب في املكان املناسب 
سواء بالنس��������بة للقضاة أو حتى املوظفن كل 

ذلك من أجل حسن تطبيق القانون.

* كيف يعمل من يت�سدى مل�سوؤولية 
الق�ساء يف خ�سم هذه ال�سعوبات؟

- أنن��������ي اعتقد أن كل مس��������ؤول يج��������ب أن يترك 
بصم��������ة واضحة من خال حس��������ن أدائه لعمله 
وأن يك��������ون ق��������دوة لآلخري��������ن حي��������ث إن بن��������اء 
اإلنس��������ان ليس باألمر السهل وهو أولوية من 
حيث السلوك الوظيفي وحسن األداء واحترام 
الزم��������ن واملحافظة على املال الع��������ام واالبتعاد 
ع��������ن كل ما يثير الش��������بهات ولذل��������ك كانت هذه 
أولوية لنا وقد أثم��������رت بنتائج إيجابية على 

حسن أداء القضاة وكل املنتسبن.

* هل من اأولوية لق�سية البنى التحتية 
للق�ساء؟

- نعم، عل��������ى الصعيد اآلخر م��������ن البناء هو ما 
يتعلق بإج��������راء الترميمات واإلصاحات فهي 
أخ��������ذت جانبا آخر من األولويات وأن من يزور 
رئاس��������ة االس��������تئناف واملحاك��������م التابع��������ة لها 
يش��������هد بأن بصمة التغيي��������ر واضحة جدا وقد 

اعتمدنا في ذل��������ك على اإلمكانيات الذاتية وما 
ت��������م تخصيصه ف��������ي موازنة مجل��������س القضاء 

األعلى.

* كيف هو املقر الرئي�سي ملحكمة 
ا�ستئناف كركوك وهل هناك مقر 

جديد مزمع اإن�ساوؤه.
-مبن��������ى رئاس��������ة االس��������تئناف الحالي يخضع 
للتطوي��������رات املس��������تمرة، وأود ان أش��������ير إل��������ى 
وجود بناية جديدة لقصر العدالة في كركوك 
وه��������ي تحت اإلنش��������اء )هيكل متكام��������ل( وذلك 
بجه��������ود من الس��������يد محاف��������ظ كرك��������وك حيث 
ج��������رى صرف األم��������وال التي تتكف��������ل بناءه من 
ميزاني��������ة البترودوالر املخصص��������ة للمحافظة 
وقد أوعدن��������ا خيرًا بتخصيص املبالغ الازمة 
إلكمال البناء وسيتم ذلك بمجرد توفر الدعم 

املالي الكافي إلنشائه.

* هل كان للم�سكالت ال�سيا�سية يف 
املحافظة اأي تاأثري على عمل املحكمة؟

- ف��������ي م��������ا يتعلق باملش��������كات السياس��������ية في 
املحافظة فأنه��������ا لم تؤثر عل��������ى عمل املحكمة 
وإن قن��������وات الح��������وار مفتوحة م��������ع اإلدارة في 
املحافظة وخاصة محافظ كركوك وإن اإلدارة 
املحلية ال تتدخل في عمل القضاء ولم تؤش��������ر 

لدينا حالة من هذا القبيل.

* ما هي اأنواع ملفات الف�ساد التي 
تنظر فيها حمكمة ا�ستئناف كركوك؟

- الفس��������اد أصبح آفة املجتمع وهو يكاد يكون 
متساويًا مع اإلرهاب في تخريب البلد وعادة 
ما يكون الفس��������اد ف��������ي مجال العق��������ود وإحالة 
املش��������اريع إضافة إلى القط��������اع املصرفي، وقد 
س��������جلت لدى محاكم كركوك حاالت فساد في 
أح��������د املصارف وه��������و )مصرف عرف��������ة( بمبلغ 
مال��������ي كبي��������ر واملحكمة املتخصص��������ة بقضايا 
النزاهة قام��������ت بجميع اإلج��������راءات القانونية 
وأصدرت أوامر قبض بحق املتهمن وأحالتهم 

على املحاكم املتخصصة األخرى.

* هل هناك م�سوؤولون يف املحافظة 
م�ستبه بتورطهم يف ق�سايا ف�ساد، اأو 

وردت اأ�سماوؤهم يف التحقيقات؟ 
املحافظ��������ة  ف��������ي  املس��������ؤولن  بخص��������وص   -
واالش��������تباه بتورطهم في الفساد فإننا نشير 
إل��������ى أن مجرد ورود اس��������م مس��������ؤول غير كاف 
كدلي��������ل لتورط��������ه بالفس��������اد الن هن��������اك بعض 
األشخاص يحاول تقديم شكاوى كيدية ضد 
اآلخ��������ر وإن املحاكم تج��������ري التحقيق في هذه 
القضاي��������ا ومن يتوفر الدلي��������ل ضده يحال إلى 

املحكمة املختصة.

* هل من جرد توقعي لأعداد الذي 
ميكن �سمولهم بقانون العفو العام يف 

ا�ستئناف كركوك؟ وكم عدد امللفات التي 
اأجنزت بخ�سو�ص ق�سية العفو العام؟

- في م��������ا يتعلق بأع��������داد املش��������مولن بقانون 
العفو الع��������ام فقد بلغ الع��������دد )2246( موقوفا 
مش��������موال حتى اآلن، ومازالت املحاكم في طور 
التحقيق واملحاكمة تستقبل طلبات الشمول 
والعف��������و من قب��������ل املتهمن مم��������ن تتوفر فيهم 
شروط شمولهم بقانون العفو العام رقم )28( 
لس��������نة 2016، وأتوق��������ع أن تزداد ه��������ذه األعداد 

خال املدة القليلة املقبلة.

* ماذا تقول ككلمة اأخرية ؟
 - في الختام أود أن أش��������كر صحيفة "القضاء" 
لتس��������ليطها الضوء على إح��������دى أهم املناطق 
االس��������تئنافية في الباد وعم��������ل القضاء فيها، 
كم��������ا ننوه أخي��������رًا إلى أن القض��������اء في كركوك 
بالرغم م��������ن كل التحديات ف��������أن مهمة تطبيق 
القان��������ون كان��������ت األولوي��������ة بالنس��������بة له تحت 
أي ظ��������رف وزم��������ان، ونأمل أن تتح��������رر مناطق 
كركوك التي تقع تحت س��������يطرة تنظيم داعش 
اإلرهاب��������ي وبقية مناط��������ق الب��������اد قريبًا لكي 
تع��������ود إليها الخدمة القضائية بأس��������رع وقت 

ممكن وفي مقرها األساس.

ال ينحو الحديث عن استئناف كركوك منحى مختلفًا عما هو الحال في بقية محاكم املحافظات األخرى، إال أن ما يواجهها 
قد يكون أصعب بالنسبة لواقع الحال، فاملدينة التي تقع شمالي الباد تتميز بوقوعها جغرافيًا بن اقليم كردستان والوسط 

والغرب، إضافة إلى أن مناطق واسعة من أطرافها ما زالت مغتصبة من قبل تنظيم داعش اإلرهابي.
هذه الجغرافيا، وبعضها تسمى مناطق متنازع عليها قد تشكل تحديات عدة سواء بعمليات إحضار املتهمن أو غيرها، ومع 

أن مدينة كركوك في الغالب حضرية ال تختلف جرائمها عما يرتكب في مراكز املدن األخرى إال أن قضايا اإلرهاب تشكل النسبة 
األكبر من دعاواها السيما مع وجود هذه التنظيم املتطرف في بعض مناطقها، ما اضطر رئاسة االستئناف إلى نقل مقرات 

محاكم تلك املناطق إلى مبناها الرئيس في مركز املدينة لغرض تمشية معامات املواطنن وإنجاز قضاياهم.
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* القضاء يقف على مسافة واحدة من جميع األطراف ومن 
جميع مكونات الشعب العراقي دون النظر الى العراق او الجنس 

فاملواطنون متساوون امام القانون

* أجرينا وبشكل مدروس تغييرات بتشكيات املحاكم والهيئات 
وكل ما اقتضى األمر ذلك من خال وضع الشخص املناسب في 

املكان املناسب سواء بالنسبة للقضاة أو حتى املوظفن

* مدينة كركوك ذات طابع حضري ولم يؤشر مؤشر املحاكم نزاعا عشائريا 
فيها وان هذه النزاعات تكاد تنحصر بنسبة قليلة في محاكم األطراف

تسجيل فساد مببلغ مايل كبري يف مصرف عرفة

■ من اروقة املحاكم العراقية/ عدسة فاح املالكي

عالجنا كثرة دعاوى االرهاب
وال مشكالت في "المتنازع عليها"

■ القاضي عبد الكريم خضر عزيز
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..

قانون االدعاء العام 
مهام جسيمة وواجبات عظيمة

رؤية
قانونية

من يقرأ قانون االدعاء العام الجديد يخرج بنتيجة ان االدعاء الجديد جهاز 
يختلف عن االدعاء الس��������ابق فلقد منحه القانون صاحيات واختصاصات 
وس��������لطات تصل الى حد ان س��������لطات دائرة االدعاء تطال الوزير  والدرجات 
الوظيفي��������ة األق��������ل وحتى مفتش عام ال��������وزارة في الوزارة الت��������ي توجد  فيها 
دائرة ادعاء عام ذلك ان قانون االدعاء العام الجديد اس��������تحدث دوائر جديدة 
لادع��������اء العام محددة مه��������ام وواجبات لم تكن موجودة ف��������ي قانون االدعاء 
العام السابق رقم )159( لسنة 1979 وهذه املهام والواجبات الجديدة كبيرة 
وكثي��������رة وخطيرة ج��������دا ذلك انه طبقا للقانون الجدي��������د مثا انه منح جهاز 
االدعاء العام الش��������خصية املعنوية مع ما يترتب على هذه الش��������خصية من 
صاحيات واختصاصات والتزامات وواجبات عما كان عليه سابقا حيث 
كانت شخصية جهاز االدعاء العام جزءًا من شخصية مجلس القضاء االعلى 
فا يمك��������ن مخاصمة االدعاء العام اال من خ��������ال مجلس القضاء االعلى في 
ح��������ن يجوز حاليا وطبقا للقانون الجدي��������د مخاصمة االدعاء العام وتوليه 
لاختصاص��������ات والصاحيات املقررة بالش��������خصية املعنوي��������ة حاله كحال 
اي وزارة م��������ن وزارات الدولة مثا اما الواجبات الجس��������يمة واملهام العظيمة 
الت��������ي قررها القانون الجديد على الجه��������از الجديد فهي عديدة ونذكر منها 
ان القانون الجديد جعل االدعاء العام خصما في الدعوى التي تكون الدولة 
طرفا فيها الى جانب املمثل القانوني للدائرة املعنية واعتبار االدعاء العام 
خصم��������ا تترتب عليه اثار بالغة االهمية في س��������ير الدعوى ونتائجها كذلك 
اناط القانون الجديد في الجهاز اقامة الدعوى للحق العام في قضايا الفساد 
املالي واالداري وهذه خطوة خطيرة كانت تتوالها هيئة النزاهة واملفتشون 

العموميون.
 وبمعن��������ى اخ��������ر ان اختصاص االدع��������اء العام يقدم على ه��������ذه الجهات كون 
القانون االحدث او قاعدة القانون الاحق وواجب القانون الجديد على هذا 
الجهاز الحضور في الدعاوى املدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة 
بحقوق مدنية ناش��������ئة للدولة من دعاوى جزائية لبيان االقوال واملطالعات 
ومراجع��������ة طرق الطعن في الق��������رارات واالحكام الصادرة ف��������ي هذه الدعاوى 
املدنية في حن ان القانون الس��������ابق ال يمنح االدعاء هذا الحق اي الطعن اال 
في الدع��������اوى الجزائية فقط كذلك جعل القانون الجديد مهمة التحقيق في 
جرائم الفساد املالي واالداري والجرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة من 

اختصاص جهاز االدعاء العام مما لم يكن موجودا سابقا.
 وزاد القان��������ون الجدي��������د من واجبات االدعاء العام ل��������دى دوائر جهات عديدة 
كالقاصرين والضريبة واالحداث وسوى ذلك ال بل ان القانون الجديد اضاف 
دورا جديدا لادعاء عند تشكيل اللجان والهيئات ايضا وزاد القانون الجديد 
من مدة الطعن ملصلحة القانون من حيث حاالت الطعن التي اصبحت عديدة 
ومن حيث مدة الطعن اذ اصبحت خمسة سنوات واستحدث القانون الجديد 
هيئات ومناصب جديدة مما لم يكن موجودا سابقا كمنصب معاون االدعاء 
الع��������ام ودائرة املدعي الع��������ام االداري واملالي وقضايا املال العام واس��������تحدث 
القانون مكاتب ادعاء عام في كل دائرة من دوائر الدولة مما لم يكن موجودا 
سابقا واس��������تحدث تشكيل لتنفيذ املهام املناطة في هذا الجهاز وهذا االمر 
باجمعه ال بد ان يدعم ماليا وبالتالي ال بد للبرملان وللحكومة من اتخاذ ما 
يلزم من وضع تخصيصات مالية لجهاز االدعاء العام طبقا لقانونه الجديد 

لكي يتولى هذا الجهاز تنفيذ احكام القانون الجديد.

إل��������ى  اللج��������وء  محم��������ود  ق��������رر 
الروحاني��������ات الت��������ي تعتمده��������ا 
قطاعات واس��������عة م��������ن املجتمع 
االضطراب��������ات  معالج��������ة  ف��������ي 
النفسية والصحية، فأقدم بعد 
بع��������ض األصدقاء  مش��������ورة من 
على اصطحابه��������ا إلى صاحب 
إحدى التكيات لعله ينقذها من 
الحالة التي تعاني منها، ألنها 
ب��������دأت تؤثر ف��������ي تربية أوالدها 
ما سبب مشكات عائلية كادت 

أن تصل إلى الطاق.
محمود يسكن في بغداد، سبق 
أن ت��������زوج من زه��������راء قبل نحو 
خم��������س س��������نوات، وأنجبت منه 
طفلن، ويعيش��������ان ف��������ي ظروف 
اقتصادية صعبة بسبب العوز 

والفقر.

انفجار وصدمة
األمني��������ة،  لألح��������داث  ونتيج��������ة 
إل��������ى صدمة  تعرض��������ت زه��������راء 
ف��������ي رأس��������ها بع��������د س��������ماع احد 
االنفج��������ارات القريب��������ة، أدت في 
إل��������ى اضطرابات  وق��������ت الح��������ق 

ف��������ي  س��������لبيًا  أث��������رت  نفس��������ية 
سلوكياتها داخل األسرة.

ح��������اول محمود بقدر ما يتملكه 
م��������ن أموال معالج��������ة زوجته من 
خال مراجع��������ة األطباء لكنه لم 
يجد الع��������اج الش��������افي لها، بل 
ازدادت حالته��������ا س��������وءًا وكادت 
العاقة الزوجي��������ة أن تصل إلى 
ضغوط��������ات  نتيج��������ة  الط��������اق 
تع��������رض إليها ال��������زوج من ذويه 

خوفًا على الطفلن.
في أح��������د األيام هم��������س في إذن 
ليخبره  أحد أصدقائه  محمود 
بوج��������ود ش��������خص يعال��������ج هذا 
النوع م��������ن األمراض بواس��������طة 
القرآن  )الرقية الشرعية وقراءة 
الكري��������م(، فلم يلبث أن ذهب إلى 
زوجته مس��������رعًا إلخبارها بأنه 
وج��������د الحل ملش��������كلة اس��������تمرت 

أكثر من عام ونصف العام. 

معالج روحي
اصطحب محم��������ود زوجته إلى 
منطق��������ة "املعال��������ج الروحي" في 
تكية تقع على أطراف العاصمة 

م��������ن  بغ��������داد، فوج��������دا طاب��������ورًا 
بع��������ض  وانتظ��������را  املراجع��������ن، 
الوقت قب��������ل أن يأذن لهما مدير 

املكتب بالدخول.
كان الترق��������ب يحي��������ط بمحمود 
وزوجت��������ه وهم��������ا يدخ��������ان إلى 
املعال��������ج فوج��������دا رج��������ًا مس��������ّنًا 
يرتدي مابس بيضاء، ملتحيا 
يحمل مسبحة ومن خلفه آيات 
قرآنية تش��������ير إلى الش��������فاء من 

االمراض.
بدأ املعالج بقراءة بعض اآليات 
في  املس��������تخدمة  والتعوي��������ذات 
هذا الن��������وع من العملي��������ات، مع 
إش��������عال البخور م��������ن فوق املرأة 
بوصفها كما يدعي "مس��������كونة 
وهو بانتظ��������ار إخراج الجن من 

داخلها". 

آخر العالج
اس��������تمرت الجلس��������ات ولكن من 
دون نتيج��������ة واضح��������ة ما حدا 
باملعال��������ج إخب��������ار الرج��������ل بأنه 
س��������وف يضرب زوجت��������ه فوافق 
األخي��������ر وكل��������ه أم��������ل ب��������أن هذه 

الضربة س��������تكون نهاية املرض 
النفسي.

اس��������تخدم املعال��������ج آل��������ة ح��������ادة 
مدببة تسمى )درباشة( وضرب 
املريض��������ة على رقبته��������ا وفمها 
وذهبت إلى دارها لكنها عانت 
فيم��������ا بعد من نزي��������ف حاد أدى 
إلى وفاتها، ما دفع زوجها إلى 

طلب الشكوى ضد املتسبب.
جاء تقرير الطب الش��������رعي إلى 
املحكمة يفيد بأن س��������بب الوفاة 
هو تمزق ف��������ي األوعية الدموية 
اث��������ر إصابته��������ا بواس��������طة ه��������ذا 

اآللة.
بع��������د إلق��������اء القبض علي��������ه ذكر 
صاحب التكية في اعترافاته أن 
املريضة كانت تعاني من مرض 
يدع��������ي "امل��������س بالج��������ن"، وأنها 
تراجعه منذ أربعة أش��������هر وقد 

تحسنت حالتها.
األخي��������رة  الجلس��������ة  أن  ويؤك��������د 
كانت الس��������تكمال الع��������اج، وأن 
إل��������ى  الت��������ي وجهه��������ا  الضرب��������ة 
الضحي��������ة حصل��������ت بموافقتها 
وبكام��������ل إرادته��������ا، وأنه��������ا على 

ني��������ة لضربه��������ا  بوج��������ود  عل��������م 
بواس��������طة آلة حادة "حربة"، كما 
أش��������ار إلى أنه "ال يعرف أسباب 
وفاتها ألن نيته كانت تنصرف 
إلى عاجها وأنه متأكد سامة 
أفعال��������ه"، وش��������ّدد أيضًا على أنه 
"يم��������ارس هذه املهن��������ة منذ مدة 

طويلة وتوارثها من أجداده".
وق��������د وجهت محكم��������ة جنايات 
الك��������رخ التهم��������ة إل��������ى صاح��������ب 
التكي��������ة ع��������ن جريم��������ة الض��������رب 
املفضي الى موت، وادانته وفقًا 
لادلة املتواف��������رة وقررت الحكم 

عليه بالحبس.

رواج المهنة
التحقيق فاضل  ويؤكد قاضي 
ش��������اكر رس��������ن ف��������ي حدي��������ث إلى 
إل��������ى  "اللج��������وء  إن  "القض��������اء"، 
والعرفاني��������ات  الروحاني��������ات 
مس��������ألة رائجة ف��������ي املجتمعات 
الش��������رقية وم��������ن بينه��������ا العراق 

ايضًا".
وأض��������اف رس��������ن أن "احصاءات 
والجه��������ات  املتح��������دة  االم��������م 

املتخصص��������ة تفيد ب��������أن العاج 
بهكذا اس��������اليب ترتفع معدالته 
كلما اتجهنا في دول آسيا إلى 

الشرق".
ويتفق قاضي التحقيق مع قرار 
محكم��������ة الجنايات ب��������أن "املدان 
ل��������م يتوف��������ر لديه قص��������د جنائي 
بجريم��������ة القتل العم��������د"، وعده 

"صائبًا وموفقًا".
امل��������دان  "ه��������دف  أن  رس��������ن  وزاد 
قانوني  املعالجة بطري��������ق غير 
وغير طبيعي بما ال ينسجم مع 
الوسائل الطبيعية للمعالجات 
الطبي��������ة  بالوس��������ائل  العلمي��������ة 

الحديثة".

أفكار خرافية
بدورها ترى أستاذة علم النفس 
بغداد  ف��������ي جامع��������ة  الترب��������وي 
شيماء عبد العزيز في تعليقها 
إل��������ى "القضاء"، أن "ه��������ذه الحالة 
موجودة في الس��������ابق وما زالت 
مستمرة في مجتمعاتنا بسبب 

بساطتها".
"ضع��������ف  إل��������ى  ترجعه��������ا  كم��������ا 
واالجتماعي  الثقافي  املستوى 
واالقتص��������ادي  والترب��������وي 
وانغ��������اق املجتم��������ع على بعض 
الع��������ادات والتقالي��������د املتوارث��������ة 
املس��������ماة ب��������� )االف��������كار الخرافية 
التسلطية( وهي افعال تتحول 
إل��������ى معتقدات يج��������ري االيمان 
املطل��������ق بها برغ��������م أنها منافية 

لافكار العلمية".
كم��������ا وجهت عب��������د العزيز اللوم 
يس��������تغلون  "اش��������خاص  إل��������ى 
املواطن��������ن مادي��������ًا ويتاج��������رون 
باوجاعهم تحت مظلة الشعوذة 
مس��������تغلن ارتفاع نسبة األمية 
االوس��������اط  لدى بعض  والجهل 
املجتمعية وتوفر بيئة خصبة 
لنمو وانتع��������اش هكذا نوع من 

الجرائم".
ودع��������ت عب��������د العزيز "وس��������ائل 
االعام إلى تسليط الضوء على 
هكذا حاالت لكي يطلع املجتمع 
جي��������دًا عل��������ى حقيقة م��������ا يجري 
للقانون  انته��������اك  ح��������االت  م��������ن 
بحجة الرقية الش��������رعية وكذلك 

الشعوذة".

جنايات الكرخ تدين "صاحب تكية" اجهز على ضحيته بـ "الدرباشة"

معالج روحاني ينهي حياة سيدة بحثت 
عن عالج لمشكالتها النفسية

بغداد/ سيف محمد 

على الرغم من املراجعات 
الطبية ملعالجة حالة 

زوجته التي تعاني من 
مشكات نفسية، إال أن 

أيًا من األطباء لم يساعد 
في تخفيف حالتها التي 

أخذت تتفاقم.

■ العاج الروحاني يجد بيئة مناسبة في املجتمعات الشرقية

تعطلت سيارة المدرسة.. فوجدت نفسها أسيرة 
لعصابة بغاء في العاصمة!

ينهي حياة أخيه المدمن على الكحول 
بكالشينكوف على سرير النوم

بغداد/ إيناس العبيدي

تعطلت سيارة الخط التي 
تقلها مع صديقتها يوميا 

إلى املدرسة في طريق 
العودة، فطلب السائق 

منهما انتظار سيارة نوع 
)كاميري( تقلهما الى املنزل، 

لكن صديقتها فضلت الذهاب 
سيرا كون منزلها قريبا، 

بعد برهة من الزمن حضرت 
السيارة املحددة داخلها 

شخص يقودها والى جانبه 
امرأة حتى تطمئن لهما، 

فانطلقوا ليقاها للمنزل كما 
أوصاهم سائق الخط وكما 

هو مفترض.

ل��ك��ن ال���س���ي���ارة ل���م ت��ت��وج��ه الى 
الفتاة  أدخلت  الضحية،  منزل 
ع����ن����وة ال�����ى م����ن����زل آخ�����ر برغم 
والهرب،  امل��ق��اوم��ة  محاوالتها 
أدرك����ت ال��ض��ح��ي��ة إن��ه��ا أسيرة 
اخ����ت����ط����اف، م���ت���أم���ل���ة اإلف��������راج 
عنها لقاء فدية او االتفاق مع 

ذويها.
الصدمة،  م����ن  ال���ف���ت���اة  أف����اق����ت 
فكرت ولكن لم تجد سببًا يبرر 
جريمة اختطافها فهي تعتبر 
فتاة عادية من ناحية  نفسها 
ال��ش��ك��ل وال����ق����وام وه����ي ليست 
او غني او حتى  ابنة مسؤول 
رجل مطلوب عشائريا،  فكرت 
يكون  وك��ي��ف  بوضعها  كثيرا 
ال����خ����اص؟ م����ا ح�����ال ذوي����ه����ا ؟ 
ك��ي��ف س��ي��ج��دون��ه��ا ؟ ك���ل ذلك 

لم تجد له اجوبة، بدأت االيام 
ب�����امل�����رور ك���أن���ه���ا اع��������وام وهي 
فقدت  أن  إل���ى  ب��ال��ح��زن  مثقلة 

األمل بأن يجدها ذووها. 
ي����وم أس�����وأ م���ن سابقيه  وف����ي 
طلبت املرأة من الفتاة ان تنفذ 
أوامرها وتوافقها على العمل 
معها في البغاء!! مدركة أخيرا 
النوايا والغاية من اختطافها 
ل��ي��س��ت سوى  امل�����رأة  وان ه����ذه 
س���م���س���ارة ب���غ���اء وه�����ي إحدى 
تتاجر  ع�����ص�����اب�����ة  ض�����ح�����اي�����ا 

بالرقيق األبيض.

ذووها يبحثون
أخبر  ج����ان����ب����ه،  م�����ن  ال����س����ائ����ق 
ذويها أن ابنتهم ذهبت سيرا 
ت��أت سيارة  ل��م  للمنزل عندما 
لتقلها في اليوم الذي تعطلت 
والداها  ع���ان���ى  س����ي����ارت����ه،  ب����ه 
ط��وال اي��ام البحث في األحياء 
مراكز  وإخ��ب��ار  واملستشفيات 
ال��ش��رط��ة او ح��ت��ى ال���س���ؤال في 
األمل  ب��ن  األخ���رى  املحافظات 

امل  اي  ف����ق����دا  ث����م  واالن����ت����ظ����ار 
منهم  أخ���ذت  بعدما  بعودتها 
مآخذ  وال�����وس�����اوس  ال���ظ���ن���ون 
االستسام  إل�������ى  اض����ط����ره����م 
أصابتها  او  م���وت���ه���ا  ل���ف���ك���رة 

بمكروه.
 ب��ص��ي��ص أم����ل ب��ق��ي لدى 

ّ
ل���ك���ن

ال���وال���د ب����ان ي��ج��د اب��ن��ت��ه يوما 
ف����������راح ي����ه����ي����م ف������ي ال����ط����رق����ات 
يعثر  عله  البغدادية  واألحياء 
ع��ل��ى ض��ال��ت��ه وراح ي��س��أل في 
بيوت البغاء والسمسرة عندما 

التغرير بها  ملحت بباله فكرة 
او خطفها.

 رب��م��ا أن ح��ب��ه ل��ه��ا أوص����ل له 
إح���س���اس���ا ب���م���ا ت��ع��ان��ي��ه فراح 
إل����ى أن توصل  ك��ث��ي��را  ي��ب��ح��ث 
ألحدهم وهو يريه صورة لها 
على أن��ه��ا ع��اه��رة، ص��دم وكاد 
ل��ك��ن��ه تظاهر  ي��ن��ف��ج��ر  ق��ل��ب��ه أن 

بالقوة ألجل انتشالها. 
أم����ام ناظريه  امل���ف���ق���ودة  اب��ن��ت��ه 
ويصطحبها  م��ن��ك��س��رة  وه����ي 
ص��اح��ب ال���دار ع��ن��وة لكن األب 
مصمم على إنقاذها، وباالتفاق 
مع املخبرين وأبناء عمومتها 
استطاع سحب الفتاة من هذا 

املستنقع وإنقاذها بحكمته.

التحقيق والمحاكمة
املتهمة  ع���ل���ى  ال���ق���ب���ض  أل����ق����ي 
أث������ن������اء دور  اع�����ت�����رف�����ت  ال�����ت�����ي 
املجنى  ب���خ���ط���ف  ال���ت���ح���ق���ي���ق 
الدار  الى  عليها واصطحابها 
باالتفاق مع السائق وإجبارها 
على العمل في البغاء وأخذها 
ال����ى األس������واق واألم����اك����ن التي 
قامت  وأن��ه��ا  املتهمة،  تعرفها 
وأنها  الفتاة  على  بالسمسرة 
ك��ان��ت ت����روم ت��أج��ي��ره��ا للوالد 
ب��اع��ت��ب��اره زب���ون���ا وك���ان���ت في 
أقررن  أخ��ري��ات  ال���دار متهمات 
وتشغيلها  االختطاف  بواقعة 
أنكرت  ث�����م  ب����ال����ب����غ����اء،  رغ�����م�����ا 
املتهمتان الواقعة واالعترافات 
امل����ذك����ورة ف���ي امل��ح��ك��م��ة إال ان 
عدالة املحكمة تقصت الوقائع 
أفراد  لينال  إجرامهم  وأثبتت 
بالرقيق  االت������ج������ار  ع����ص����اب����ة 
األبيض والبغاء عقابهم وفق 

قانون العقوبات العراقي.

ميسان/ محمد سامي

مرًة أخرى تطرق جرائم الشرف أبواب 
املجتمع لتوقع ضحية أخرى من عائلة 
على يد عضو في العائلة نفسها، لكن 
هذه املرة تأتي بشكل مختلف حيث أن 

القاتل والقتيل شقيقان ذكران.
العروبة بمحافظة ميسان  في منطقة 
ع��ن حصول  ال��ش��رط��ة  م��رك��ز  يستخبر 
حادث قتل في ساعة متأخرة من الليل 
والقتيل شقيقان،  القاتل  أن  يتبن  ثم 
ولم تجد الجهات التحقيقية صعوبة 
القاتل بعد اعتراف األخير  في معرفة 

ووجود الشهود وكل األدلة.
ب��ال��ع��ودة ال���ى ال��ت��ف��اص��ي��ل ف��ق��د درجت 
ال���ع���ائ���ل���ة ع���ل���ى وج������ود شقيقن  ه�����ذه 
الكحول  تعاطي  على  م��دم��ن  أح��ده��م��ا 
حتى أن��ه ك��ان يدعو إل��ى البيت أناس 

غرباء للسهرة.
ف����ي ي������وم ال�����ح�����ادث ط���ل���ب ال����ق����ات����ل من 
امل��ج��ن��ى ع��ل��ي��ه م��ب��ل��غ��ا م���ن امل����ال لشراء 
امل���ش���روب���ات ال��ك��ح��ول��ي��ة، ع��ن��ده��ا خرج 
من الدار وعاد بعد ساعة وهو يحمل 
علبتي مشروبات وسلمها إلى شقيقه 
الذي قام بتعاطيها، ثم خرج األول من 

الدار.
التحقيقية  األوراق  خ���ال  م��ن  وي��ب��دو 
النّية  أن  الشاهدة  شقيقتهما  وإف���ادة 
للقتل كانت مبيتة لدى شقيق املجنى 
الخافات  ت�����راك�����م  خ�������ال  م�����ن  ع���ل���ي���ه 
القاتل  ال���ش���ق���ي���ق���ن  ب������ن  امل����س����ت����م����رة 
يشرب  ك�����ان  األخ����ي����ر  أن  اذ  وال���ق���ت���ي���ل 
الى  الغرباء  ويدعو  ب��إس��راف  الكحول 
البيت حتى أنه كان يطلب من شقيقته 
ال��ص��غ��رى ج��ل��ب األم������وال ل��ك��ي تغطي 
نفقات سهرتهم املعتادة في الدار، وكل 
هذه املعطيات أث��ارت حفيظة الشقيق 
النهاية وضع  ن��وى في  ال��ذي  األصغر 
ال���ك���ي ك���آخ���ر ال���ع���اج وق�����رر ق��ت��ل أخيه 

النفسي  لغرض الخاص من الضغط 
والحرج الذي يسببه له ولعائلته.

وبالعودة الى يوم الحادث فانه عندما 
سلمه املشروبات وخرج لم يعد إال في 
ساعة متأخرة من الليل ثم استيقظت 
نارية  إط��اق��ات  دوي  على  شقيقتهما 
ف���ه���رع���ت إل�����ى م���ص���در ال����ص����وت لترى 
امل��ش��ه��د أم��ام��ه��ا : أح���د أش��ق��ائ��ه��ا يقتل 

شقيقا آخر.
ت��ق��ول ف���ي م��ح��ض��ر إف��ادت��ه��ا "شاهدت 
كاشينكوف  بندقية  يحمل  شقيقي 
م����ن س����ري����ر شقيقي  ب����ال����ق����رب  وي����ق����ف 
اآلخر الذي كان مطروحا على الفراش 

والدماء تسيل منه".
ت��ك��ن ش���ه���ادة ع��ي��ان��ي��ة للشقيقات  ول���م 
األخريات على الحادث كونهن كن في 
دور أزواجهن فقد حضرن بعد الحادث 
من  الرواية  املشهد وسمعن  وشاهدن 

الشقيقة الصغرى.
 أما املتهم بالقتل فقد اعترف بقيامه 
بإطاق النار على املجنى عليه شقيقه 
وبرر ذلك بقيام األخير بإدخال غرباء 
املشروبات  احتساء  لغرض  ال���دار  ال��ى 

الكحولية وأنه حذره من دون جدوى.
امل��ح��ك��م��ة م���ن ج��ان��ب��ه��ا ات���ض���ح ل��ه��ا أن 
األدل�������ة امل��ت��ح��ص��ل��ة ض����د امل���ت���ه���م وهي 
اعترافه الصريح املعزز بأقوال الشهود 
والتقرير  الشخصي  بالحق  وامل��دع��ن 
ال��ط��ب��ي ال��ت��ش��ري��ح��ي ه���ي أدل�����ة كافية 

ومقنعة إلدانة وتجريم املتهم.
الجنايات في ميسان  وق��ررت محكمة 
الحكم على املتهم بالسجن ملدة خمس 
عشرة سنة استنادا ألحكام امل��اد 406 
وبداللة  العراقي  العقوبات  قانون  من 
ال�����وزراء رق���م 3 / أوال/ 4  أم���ر مجلس 
 )1/132( امل�����ادة  وب���دالل���ة   2004 ل��س��ن��ة 
م��راع��اة لظروفه  العقوبات  ق��ان��ون  م��ن 
وأشارت  امل��دع��ن،  وت��ن��ازل  الشخصية 
قابل  اب��ت��دائ��ي  الحكم  أن  إل��ى  املحكمة 

للطعن التمييزي.

طارق حرب
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
5شؤون قضائية
..

استئناف ذي قار تفاتح دائرة الصحة لتنسيب طبيب عدلي في المحافظة

"الطليعة" تقدم خدمة قضائية آلخر نقطة سكانية في بابل 

ذي قار/ محمد عباس

ق��������ّررت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف ذي ق��������ار االتحادية، 
مفاتح��������ة دائرة صحة املحافظة لغرض تنس��������يب طبيب 
مختص بالط��������ب العدلي، وفيما أرجعت س��������بب االجراء 
إلى تسريع حسم الدعاوى التحقيقية، دعت القضاة إلى 
متابعة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأوامر القبض 

وتأشير ما يتم تنفيذه لدى الجهات املختصة.
 وقال االستئناف القاضي فاضل جابر في تصريح إلى 
"القضاء"، إن "اجتماعا عقد مؤخرًا في مجلس االستئناف 
بحض��������ور جميع اعضائه من قضاة مختصن ومعنين 

بالنظر في الدعاوى السيما التحقيقية".
وأض��������اف جاب��������ر، عض��������و مجل��������س القض��������اء االعل��������ى، أن 
"االجتماع ناقش سبل تس��������ريع حسم ملفات املوقوفن، 
واس��������تكمال مش��������روع الضبط االلكتروني ال��������ذي اطلقه 

مجلس القضاء االعلى منذ نهاية العام 2013".
وأوضح أن "القضاة أرجعوا س��������بب تعطيل حسم بعض 
الدعاوى التحقيقية، إلى تأخر ورود استمارة التشريح 
الطب��������ي للمجني عليه��������م، لعدم وج��������ود طبيب مختص 

منسب إلى دائرة الطب العدلي في ذي قار".
ونّوه جابر إلى ان "ذلك ادى الى إرسال الجثث إلى دائرة 
الط��������ب العدلي ف��������ي بغداد وإعادة اإلجاب��������ة تتطلب وقتًا 

طوي��������ًا، وأن هذا االم��������ر يمكن تافيه بإج��������راءات تتخذ 
 أن "رئاس��������ة االس��������تئناف 

ّ
في اطار املحافظة". وفيما بن

قّررت مفاتحة صحة ذي قار لتنسب طبيب مختص في 
الدائرة من اجل تس��������هيل أمر املوطنن باستام الجثث"، 
وأردف ف��������ي الوق��������ت ذاته أن "االجراء من ش��������أنه تس��������ريع 
حسم الدعاوى املعروضة السيما وأن السلطة القضائية 
االتحادية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف املوقوفن وتعجيل 

حسم دعاواهم وفقًا للقانون".
وأشار جابر إلى أن "اللقاء تضمن ايضًا مناقشة تأخير 
 أن ذلك سببه تواجد 

ّ
حسم القضايا الكمركية، حيث تبن

املمثل القانون��������ي ملديرية كمارك املنطق��������ة الجنوبية في 

البصرة وأن تبليغه وحض��������وره امام املحكمة املختصة 
يتطلب بعض الوقت".

وزاد رئي��������س االس��������تئناف أن "املجتمع��������ن حّث��������وا عل��������ى 
اعط��������اء اولوية واهتمام كبير النج��������از قضايا التحقيق 
بالنس��������بة ملنتس��������بي ال��������وزارات املح��������ال موظفيه��������ا إلى 
محاك��������م التحقيق بعد اس��������تكمال التحقيق االداري وفقًا 
للسياقات القانونية". واستطرد جابر ان "الجلسة دعت 
قض��������اة التحقي��������ق والجناي��������ات إلى تحدي��������ث املعلومات 
عن اوامر القبض باس��������تمرار والتي تم تعميمها سابقًا 
ونتيجة حسم القضايا الصادرة بموجبها تلك املذكرات 
وإش��������عار الجهات املختصة حال تنفيذ اوامر القبض او 

حس��������م القضية الصادرة فيها لغرض تأشيرها لتافي 
أي خطأ قد يقع مستقبًا". 

وبن القاضي جابر بان "االجتماع وّجه املحاكم بإعطاء 
اهمية خاصة لسجات الرسوم واألمانات اثناء الجوالت 
التفتيش��������ية ومعرفة رصيد كل محكمة وما صرف منها 

ألصحابها الشرعين وما تبقى". 
ولف��������ت جاب��������ر ال��������ى ان "الجلس��������ة اك��������دت عل��������ى تصعي��������د 
نس��������ب الحس��������م قضايا فضا عن س��������رعة انجاز قضايا 
املخطوفن"، وأكمل بالقول باإلش��������ارة إلى "ضرورة ربط 
قس��������ام شرعي في القضايا التحقيقية املختلفة للمجنى 

عليه وخاصة جرائم القتل".

قضائيًا ينظر دع��اوى ه��ذه املحكمة قاض 
منفرد يتولى النظر في الشؤون الجزائية 

واملدنية والشرعية.
والتقى  املحكمة  ه��ذه  زار  "القضاء"  مراسل 
إي����اد م��ري��ح سليمان  ف��ي��ه��ا  ال��ق��اض��ي األول 

للوقوف على أهم القضايا هناك.
يقول القاضي سليمان إن "قضايا التحقيق 
تشكل النسبة األكبر بالنظر لبقية الدعاوى 

كما هو حال معظم املحاكم في الباد".
املشكات  "اغ����ل����ب  أن  س���ل���ي���م���ان  وأض��������اف 
ت���ت���راوح ح���ول ال���ن���زاع���ات ال��ش��خ��ص��ي��ة على 
األراضي واملياه بسبب طبيعة املدينة"، إال 

أنه ينفي وجود صراعات عشائرية.
يروي  األخ����رى  التحقيقية  ال��ق��ض��اي��ا  وم���ن 
ال��ق��اض��ي أن "امل��دي��ن��ة ت��ح��ت��ض��ن م��رق��د أحد 
األول���ي���اء وه���و اإلم�����ام ع���ون ال����ذي انضمت 

العامة للمراقد  إل��ى األم��ان��ة  إدارت���ه مؤخرا 
والعتبات ما وفر مردودات مالية".

وأك����د س��ل��ي��م��ان أن "ه����ذه امل������ردودات املالية 
للخدمة ص��ارت محل خاف  التي تصرف 
م����ن األهالي  امل����رق����د  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ن  ب����ن 
امل��ح��ي��ط��ن ب���ه، ف�����وردت ل��ن��ا دع�����اوى كثيرة 
بهذا الشأن لم تكن موجودة قبل انضمام 
ال��ع��ام��ة للعتبات"، لكنه  األم��ان��ة  إل��ى  امل���زار 
التي تصل  الخافات  ه��ذه  "معظم  أن  ي��رى 
إل���ى ال��ق��ض��اء ه��ي ات��ه��ام��ات م��ت��ب��ادل��ة وغير 
ص��ح��ي��ح��ة ت��ك��ون ب���داف���ع ال��ط��م��ع م���ا يسيء 

لقدسية املرقد".
ودعا اإلدارة املحلية واملسؤولن إلى "إيكال 
إدارة هذه املراقد إلى أشخاص أكفاء بغية 
ال��ت��خ��ل��ص م���ن ه����ذه امل��ش��ك��ات ال��ت��ي تعكر 

هدوء املدينة".
وبالنسبة لتداخل حدود املدينة اإلدارية مع 
محافظة القادسية وكيفية ورود الدعاوى 
ق��ال إن "معظم ال��دع��اوى ت��أت��ي أح��ي��ان��ا من 

منطقة السنية املجاورة التي تتبع محافظة 
الديوانية إداريا"، الفتا إلى أن "الدعوى اذا 
ك��ان��ت ج��زائ��ي��ة ان��ظ��ر االخ��ت��ص��اص املكاني 
التمييز  م��ح��ك��م��ة  وإن  ف��ي��ه��ا،  ال��ن��ظ��ر  ق��ب��ل 
املكاني  باالختصاص  البت  ف��ي  الحق  لها 
بعد ان تخاطب ال��وح��دات اإلداري���ة املحلية 

للمحافظات".
وف������ي ش������أن األح�����������وال ال���ش���خ���ص���ي���ة ارج�����ع 
سليمان "عدم ظهور نسب مرتفعة لحاالت 
الكثافة  ان���خ���ف���اض  ال����ى  وال����ط����اق  ال�������زواج 
السكانية". من جهة أخرى ال تتعدى دعاوى 
ة ال��ق��ض��اي��ا االع��ت��ي��ادي��ة ك��أج��ر املثل  ال���ب���داء
ق��اض��ي الطليعة  امل��ع��ارض��ة، بحسب  وم��ن��ع 
ال��ذي يؤكد أن أكثر عقارات املدينة زراعية 

مملوكة للدولة على الشيوع.
العفو  "ق����ان����ون  أن  إل����ى  وخ���ل���ص س��ل��ي��م��ان 
ال��ع��ام ال��ذي أق��ر م��ؤخ��را ساهم ف��ي تخفيف 
املرور  الدعاوى السيما قضايا  الكثير من 

وغيرها".

الحكم القضائي وأسبابه

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

 الحكم في اللغة هو القضاء وجمعه أحكام وللحكم في اللغة معان 
أخرى منه��������ا العلم والتفق��������ه والحكمة، ويقال للحاك��������م بن الناس 

حاكم النه يمنع الظلم بن الناس.
وهن��������اك ع��������دة تعاري��������ف للحكم القضائ��������ي، نذكر منه��������ا )هو فصل 
ف��������ي نزاع قضائي بن طرف��������ن أو أكثر يصدر ع��������ن محكمة أي كان 
تش��������كيلها أو درجتها ( ويمر الحك��������م القضائي بثاث مراحل قبل 
كتابت��������ه؛ املرحلة األولى: املداول��������ة اذا كانت املحكمة تتألف من عدة 
قض��������اة بقصد تكوين ال��������رأي الذي ينتهون الي��������ه، واملرحلة الثانية 
إص��������دار القرار ش��������فاها وعلنا من قب��������ل املحكمة بحض��������ور أطراف 
القضية، ام��������ا املرحلة الثالثة فهي كتابة مس��������ودة القرار والتوقيع 
عليه من قبل املحكمة ث��������م بعد ذلك طباعة القرار على اآللة الكاتبة 
والتوقيع عليه من املحكمة واعطاء نس��������خ مصدقة منه الى اطراف 

القضية.
ويتك��������ون الحك��������م القضائي من ديباج��������ة ثابتة في كاف��������ة القرارات 
تحت��������وي عل��������ى اس��������م املحكمة الت��������ي أص��������درت القرار وأن��������ه البد أن 
يحتوي القرار على عبارة ان القرار صدر باس��������م الشعب ويحتوي 
على أس��������ماء القضاة الذين ش��������اركوا ف��������ي إصداره وتاري��������خ القرار 
وأس��������ماء الخص��������وم وصفاتهم كم��������ا تلخص فيه املحكمة أس��������باب 
النزاع وحيثياته وتس��������تعرض فيه املحكمة نصوص القانون التي 
تنطب��������ق على الواقعة محل النزاع ثم تقوم املحكمة بمناقش��������ة ادلة 
الخصوم وتزن األدلة بميزان املش��������روعية وتفصل بالنزاع بعد ان 
تطبق القانون لكن النقطة املهمة في قرار الحكم هو تسبيب القرار 
حيث من خاله تعرض املحكمة في قرارها األسباب التي استندت 
اليها في إصدار القرار مس��������تندا في ذلك ال��������ى مواد قانونية في ما 

يخص األدلة الثبوتية.
 وهذه االس��������باب هي التي كونت قناع��������ة املحكمة في إصدار القرار 
ويجب أن يكون التس��������بيب واضحا وال يشبوه الغموض بالنسبة 
ألط��������راف الدعوى وعضو االدعاء العام الذي يمثل الحق العام امام 
املحكمة باعتباره يراقب املش��������روعية وياحظ مدى مطابقة القرار 
الح��������كام القانون وكذلك املحكم��������ة املختصة بنظ��������ر الطعن تمييزا 
امامها وتس��������بيب املحكم��������ة لحكمها ق��������د يكون يتعل��������ق بالوقائع 
محل النزاع فيس��������مى تس��������بيبا واقعيا وقد يكون التسبيب للمواد 

القانونية التي استندت اليها املحكمة فيكون التسبيب قانونيا.
 وفي هذا الصدد فأنه اذا وردت اس��������باب الق��������رار املتعلقة بالوقائع 
مناقض��������ة لبعضها يكون الق��������رار معيبا وعرض��������ة لإلبطال وكذلك 
الحال مخالفة اس��������باب الق��������رار فيما يتعل��������ق بالوقائع مع منطوق 
القرار بحيث اليمكن معه ان يفهم االساس التي قضت على اساسه 

املحكمة.
والبد ان يكون للقرار اسباب اس��������تند اليها وبعكسه يكون عرضة 
لإلبط��������ال. اما االس��������باب القانونية فانها اذا ما ش��������ابه الغموض او 
القصور مثل عدم ذكر النص القانوني الصحيح او عدم ذكر املادة 
القانوني��������ة ف��������ان ذلك ال يؤثر ف��������ي القرار اذا ماكان��������ت النتيجة التي 
خلص��������ت اليها املحكمة ف��������ي قرارها صحيحة..اخيرا فان تس��������بيب 
الق��������رار يبن مدى صح��������ة القرار القضائي واس��������تيفائه للش��������روط  

القانونية من عدمه.

إل��������ى  القض��������اة  اش��������ار  وفيم��������ا 
القب��������ض على مجموع��������ة تّدعي 
بأن أفرادها موظفون في إحدى 
دوائ��������ر الدولة وله��������م تأثير في 
الجهات  دع��������وا  القروض،  ملف 
االمني��������ة إلى تعزي��������ز تواجدها 
في املناطق املكتظة ملتابعة اي 

تحركات مريبة للنشالن.
وقال قاض��������ي تحقيق الرصافة 
مه��������دي عب��������ود في حدي��������ث إلى 
"القضاء"، إن "ش��������ارع فلس��������طن 
يعد م��������ن املناط��������ق املهم��������ة في 
بغ��������داد ويقع ضمن اختصاص 

محكمتنا".
وتابع عبود أن "مكتب تحقيق 
قضائي جرى اس��������تحداثه قبل 
نحو ع��������ام نجح ف��������ي مضاعفة 
معدالت الحسم لقضايا شارع 
فلسطن بعد سحبها جميعها 

من مركز الشرطة".
ولف��������ت إل��������ى "تس��������جيل العديد 
من الجرائ��������م ضمن هذا القاطع 
اهمها سرقة الحقائب النسائية 
نظرًا لكثرة االسواق التجارية".
وأشار قاضي تحقيق الرصافة 

إل��������ى "النس��������اء يحض��������رن إل��������ى 
املحكم��������ة لغرض الش��������كوى عن 
فقدان وثائقهن الرس��������مية لكن 
بع��������د التعم��������ق ف��������ي التحقي��������ق 
يتبن أنهن تعرضن إلى سرقة 

حقائبهن في السوق".
وتح��������دث عب��������ود ع��������ن "مفاتحة 
وزارة  ع��������دة  ومل��������رات  املحكم��������ة 
الداخلية ملتابعة جرائم س��������رقة 
الحقائ��������ب والتوصي��������ة بتعزيز 
الجهد االمني في منطقة شارع 
فلس��������طن ول��������م ترد لن��������ا اجابة 

حتى اآلن".
وفيما انتقد "اس��������تمرار انتشار 
الجريمة بالتزامن مع االنتشار 
املكثف لدوري��������ات النجدة"، رأى 
أن "مركز شرطة واحدا ال يكفي 
لتغطي��������ة جمي��������ع ان��������واع ه��������ذه 

الرقعة الجغرافية".
إل��������ى  عب��������ود  القاض��������ي  ون��������وه 
أن "املحكم��������ة تلق��������ت إخب��������ارات 
عن س��������رقات متفرق��������ة ملحاالت 
س��������كنية  ودور  تجاري��������ة 
وبأس��������اليب بعضه��������ا ملتوي��������ة 
كأن ترتدي العصابة زي قوات 

امنية وتدخل إلى الدور بذريعة 
وث��������م يقومون بنهب  التفتيش 

االموال واملصوغات الذهبية".
ومض��������ى عبود إل��������ى أن "الجهد 
التحقيقي أفض��������ى إلى القبض 
عل��������ى العدي��������د م��������ن عصاب��������ات 
التنس��������يق مع  الس��������طو نتيجة 

القوات االمنية".
اف��������اد قاض��������ي تحقيق  ب��������دوره 
الرصاف��������ة الثاني عاء عبد الله 
ب��������أن "جرائ��������م الصك��������وك بدون 
رصي��������د تأخذ حيزًا م��������ن عملنا 
بالنظر لوجود أكثر من مصرف 

في شارع فلسطن".
وتاب��������ع عبد الله في تعليق إلى 
"القض��������اء"، أن "جرائ��������م أخ��������رى 
تش��������هدها املنطقة واغلبها من 
الجنح كاالحتيال واملشاجرات 
والتهدي��������د وأننا نتعامل معها 
وفق��������ًا للقان��������ون ويت��������م اتخ��������اذ 
املتهم��������ن  بح��������ق  االج��������راءات 

مباشرة".
ويؤش��������ر القاض��������ي عب��������د الل��������ه 
الجرائ��������م  بع��������ض  "وج��������ود 
الفروع،  الحاصلة بن االصول 

وكان احده��������ا يتعل��������ق بقتل عم 
الب��������ن اخي��������ه وإصابة ش��������قيقه 

بسبب خاف على ارث".
وفيما ذكر أن "دعاوى معروضة 
امامن��������ا ع��������ن تزوي��������ر الوثائ��������ق 
الدراس��������ية"، أكد "ع��������ودة جرائم 
النص��������ب ع��������ن عم��������ات اجنبية 
وأخذت باالنتش��������ار مرة اخرى 

بعد انحسارها".
وأوض��������ح أن "اح��������دى الضحايا 
سيدة يتجاوز عمرها 70 عامًا 
ت��������م االحتيال عليه��������ا بمبلغ 16 
ملي��������ون دينار عراق��������ي، وأخرى 
ب12 ملي��������ون دينار، وثالثة ب� 5 

آالف دوالر".
تحقي��������ق  قاض��������ي  وأس��������تطرد 
الرصافة أن "الجريمة تتم على 
دفعات يتوزع اف��������راد العصابة 
على أدوار"، مبين��������ًا أن "احدهم 
يدخل على ضحية بزي خليجي 
ويس��������أل ع��������ن وجود فق��������راء في 

الحي بحجة مساعدتهم".
يأت��������ي  الحدي��������ث  "اثن��������اء  وزاد 
ش��������خص اخ��������ر بحج��������ة أن لديه 
عملة يري��������د تصريفها باقل من 

س��������عرها الحقيقي كونه مقبًا 
على س��������فر وبالتالي تقع املرأة 
ضحي��������ة له��������ذه الحيل��������ة فأنها 
تق��������وم بتصري��������ف العملة وهي 
الصاحية  منتهية  باالس��������اس 
لغرض مس��������اعدة الفقراء الذين 
يبح��������ث عنه��������م مرت��������دي ال��������زي 

الخليجي".
ويتف��������ق عبد الله م��������ع القاضي 
"ظاه��������رة س��������رقة  ب��������أن  عب��������ود 
الحقائب من ش��������ارع فلس��������طن 
تأت��������ي ف��������ي املرتب��������ة االولى من 
الجرائم حيث سجلت املحكمة 
خال العام الحالي اكثر من 31 
حالة بواس��������طة دراجات نارية 

أو سيارة مسرعة".
وتابع أن "القوات االمنية القت 
ف��������ي مرات ع��������دة القب��������ض على 
متهم��������ن بع��������د أن اس��������تنجدت 
الضحي��������ة باملف��������رزة املوجودة 
بقربه��������ا، وتب��������ن أن املتهم��������ن 
هم م��������ن ارب��������اب الس��������وابق وال 
ينتمون إلى عصابات منظمة 
وأن املبالغ التي يسرقونها من 
الحقائب هي قليلة تكفي فقط 

للتبضع".
وأورد القاض��������ي عب��������د الله أن 
ف��������ي  املوج��������ودة  "الكامي��������رات 
الشارع ساعدتنا في التوصل 
إلى العديد من املجرمن"، الفتًا 
إلى ان "قاطع شارعي فلسطن 
والقناة يس��������جان يوميًا نحو 
15 اخب��������ارًا عن جرائم مختلفة 

األنواع".
وشدد على أن "تعاون املحاكم 
م��������ع الجه��������ات االمنية يس��������ير 
بنحو جيد إال أنه يتطلب بذل 
ملواجهة  الجه��������ود  م��������ن  املزيد 

الجرائم".
وم��������ن الجرائ��������م الغريب��������ة التي 
س��������جلتها املحكمة، يقول عبد 
الل��������ه "ايهام املش��������تكي بوجود 
مشروع تجاري ويكتشف بعد 
ذل��������ك أنه وقع ضحي��������ة جريمة 

نصب واحتيال".
أما بخصوص جرائم السطو، 
افاد بأننا "نسجل حالتن في 
الغالب  االس��������بوع تنفذها في 
عصاب��������ات متخصص��������ة جرى 
القب��������ض على البع��������ض منها"، 
تس��������جيل  "ن��������درة  أك��������د  فيم��������ا 
س��������رقات للس��������يارات في شارع 

فلسطن".
التهدي��������د  "جرائ��������م  أن  وأك��������د 
العش��������ائري بدأت تأخذ منحى 
تصاعدي، فيقوم بعض االفراد 
قبلي��������ة معينة  إل��������ى  املنتم��������ن 
باط��������اق عي��������ارات ناري��������ة على 
بيت الضحي��������ة تحت غطاء ما 
يعرف ب��������� )الدَكة( الجباره على 
العش��������ائري واسبابها  الفصل 

في الغالب مالية".
وفي اط��������ار الجرائم املس��������ّجلة، 
ذكر قاضي تحقي��������ق الرصافة 
أن "ضحية ح��������رك دعوى بحق 
اشخاص زعموا أنهم موظفون 
ف��������ي وزارة العم��������ل والش��������ؤون 
من��������ه  وطلب��������وا  االجتماعي��������ة 
رش��������وة لقاء تس��������هيل معاملته 

بالحصول على قرض".
واض��������اف أن "املش��������تكي وبع��������د 
مراجعته إلى الوزارة أكتش��������ف 
الجهود  حيلته��������م، وأس��������همت 
التوص��������ل  ف��������ي  التحقيقي��������ة 
إل��������ى املتهمن والق��������ي القبض 

عليهم".

الطبيعة التجارية للمكان أسهمت يف زيادة معدالت جرائمه

عصابات نشل وسطو واحتيال بأساليب 
محترفة تستهدف "شارع فلسطين"

■ شارع فلسطن واحد من ابرز املراكز التجارية في بغداد

بغداد/ دعاء آزاد

يعّد شارع فلسطن من 
مناطق بغداد الحيوية، 
وهو مركز تجاري مهم 
مزدحم باملواطنن، 
وانسحبت هذه 
الخصوصية على نسب 
الجرائم املسّجلة فيه، حيث 
تحدث قضاة عن كثرة 
حاالت سرقة الحقائب 
النسائية، مبينن أن 
املتهمن بها هم من ارباب 
السوابق، لكنهم أكدوا 
وقوف عصابات منظمة 
وراء عمليات السطو على 
املنازل.

دعت القضاة إىل متابعة حتديث بيانات مذكرات القبض

بابل/ مروان الفتالوي

يقدم دار القضاء في الطليعة الخدمة القضائية آلخر وحدة إدارية في محافظة 
بابل والتي يمكن أن يكون امللف القضائي فيها هادئا نسبيا بالنظر إلى قلة 

السكان وطابعها الزراعي. إلى أقصى جنوب محافظة تقع ناحية الطليعة حيث 
تحدها محافظة القادسية، وبقي الطابع الريفي يخيم على املدينة التي تمتاز 

بانخفاض الكثافة السكانية على الرغم من احتكاك السكان باملدن الحضرية 
ودخول وسائل االنفتاح والتواصل االجتماعي.

■ دار الطليعة للقضاء في بابل
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ومن ثم لم يطلق الدستور هذه الحرية وانما 
اب��������اح للقان��������ون تنظيمه��������ا بوض��������ع القواع��������د 
والضوابط التي تبن كيفية ممارسة الحرية 
بما يكفل صونها في إطارها املشروع دون ان 
تتجاوز الى االض��������رار بالغير او املجتمع كما 
جاء في احكام املحكمة الدستورية العليا في 
مصر، وعانية تحس��������ن االمور التي تش��������كل 
جرائ��������م وتمجيد مرتكبها واح��������دة من جرائم 
ال��������رأي املجرمة قانونا كونه��������ا تضر بأهداف 
القان��������ون ومش��������روعيته ف��������ي تحقي��������ق ال��������ردع 
العام وتأكيد مش��������روعية الجرائم والعقوبات 
املنصوص عليه��������ا قانونا وهي من الخطورة 
بحي��������ث  تتجاوز الرؤى وتص��������ب في الترويج 
لجرائم االرهاب والقتل والكراهية والبغضاء 
والفتنة الطائفية والقومية واالثنية والدينية  

لذالك انبرى لها املشرع وجعلها فعا مجرما 
يعاقب مرتكبها بالحبس وبالغرامة كما جاء 
في ن��������ص امل��������ادة )213( من قان��������ون العقوبات 
العراق��������ي رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل، والتي 
تنص : )يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على 
ثلثمائ��������ة دينار او باح��������دى هاتن العقوبتن 
من ح��������رض باحدى طرق العاني��������ة على عدم 
االنقياد للقوانن او حسن امرًا يعد جناية او 
جنحة.( و تحس��������ن الجرائم هي نتاج قصور 
الوعي القانوني  ال��������ذي نرى ضرورة  تحققه 
في جع��������ل القان��������ون عقيدة تنظيمي��������ة قبل ان 
تكون مادة قانونية  وجريمة تحسن الجرائم 

تتكون من ثاثة اركان هي:

الرك��������ن االول : العانية او النش��������ر وهو  الركن 

امل��������ادي للجريم��������ة ويتحق��������ق ذل��������ك بتحس��������ن 
الجرائم وتمجيد افعال مرتكبيها واالش��������ادة 
بهم وتصويرهم باستخدام وسائل العانية 
الت��������ي نص عليها قان��������ون العقوبات في املادة 

)3/19( وهي:
أ – االعمال او االشارات او الحركات إذا حصلت 
في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح 
او مط��������روق او معرض ألنظار الجمهور او إذا 
حصلت بحيث يس��������تطيع رؤيتها من كان في 
مث��������ل ذلك املكان او إذا نقل��������ت إليه بطريقة من 

الطرق اآللية.
ب – الق��������ول او الصي��������اح إذا حص��������ل الجهر به 
او تردي��������ده في م��������كان مما ذك��������ر او إذا حصل 
الجهر به او إذا أذيع بطريقة من الطرق اآللية 
وغيره��������ا بحي��������ث يس��������معه من ال دخ��������ل له في 

استخدامه.
ج� – الصحاف��������ة واملطبوعات األخرى وغيرها 

من وسائل الدعاية والنشر.
د – الكتاب��������ة والرس��������وم والص��������ور والش��������ارات 
واألفام ونحوها عرض��������ت في مكان مما ذكر 
او إذا وزع��������ت او بيع��������ت إلى أكثر ش��������خص او 

عرضت للبيع في أي مكان.
فاس��������تخدام اي من هذه الوسائل في تحسن 
امل��������ادي  الس��������لوك  يع��������د  املرتكب��������ة  الجريم��������ة 
للجريمة الذي خرج فيه الرأي املجرم من رؤى 
الجاني النفسية الغير محسوسة الى الظهور 
املادي الواقعي املجرم عبر الوس��������يلة التي تم 
استخدامها في ارتكاب الجريمة وهي صورة 

العانية التي اشار اليها النص العقابي.
الركن الثاني : تحسن الجرائم :

ان تحس��������ن الجريمة يعن��������ي تصوير األفعال 
الجنائية في صور افعال محمودة وتستحق 
التمجيد والباس الصف��������ة الجنائية للجريمة 
صف��������ة االباحه واالش��������ادة بتحققه��������ا وتهنئة 
مرتكبيه��������ا بطرق من ش��������أنها اث��������ارة خواطر 
العق��������ول  وافس��������اد  الع��������ام  ال��������رأي  ومش��������اعر 
والتش��������جيع على ارت��������كاب مثل تل��������ك الجرائم 
وه��������ي تحريض بص��������ورة غير مباش��������رة على 
ارت��������كاب الجريم��������ة لكنها ال تش��������ترط العقاب 
عن��������د تحق��������ق الجريمة املح��������رض عليها فعًا، 
وق��������د ورد ف��������ي النص تحس��������ن االم��������ر املجرم 
والذي يعده القانون جناية او جنحة بمعنى 
ان ال عق��������اب على تحس��������ن  جرائ��������م املخالفات 
وه��������و امر لم يوفق فيه املش��������رع بعكس قانون 
العقوبات البغدادي امللغي الذي جرم تحسن 

االمر الذي يعد جريمة بحس��������ب القانون دون 
تحديد نوع الجريمة فهناك جرائم مخالفات 
لها اثارها الس��������لبية عل��������ى املجتمع  وتمجيد 
مرتكبيها يعد جريمة كجريمة التسول مثًا. 
وال يش��������ترط لتحقق جريمة تحسن الجرائم  
وق��������وع العقاب على الجريم��������ة بل تتحقق ولو 
كانت الجريمة قيد التحقيق بش��������رط  تمجيد 

الفعل ومرتكبه.
الركن الثالث : القصد الجنائي 

يتحقق القصد الجنائي بالفعل الذي يرتكبه 
الجان��������ي وه��������و تمجي��������د مرتك��������ب الجريم��������ة 
وتحس��������ن الفع��������ل الجرم��������ي عمدا وه��������و فعل 
يعد بذاته قصدا في ارتكاب جريمة تحس��������ن 
الجرائم وال يش��������ترط دفع الن��������اس الى ارتكاب 

الجرائم او الجريمة املمجدة.

عالنية تحسين الجرائم 

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

الحق في الخصوصية الزمة مهمة في ممارسة الحياة اإلنسانية وهو شرط ملمارسة غيره من الحقوق والحريات 
وبرهنة حية لشخصية املرء في املجتمع وال تناقض يمكن تصوره بن الفرد واملجتمع، إال أن هذا التصور يمكن تحققه 

بن الفرد والدولة  وحرية التعبير ال يقتصر اثرها على صاحب الرأي وحده بل يتعداه الى غيره والى املجتمع.
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وان إص��������اح مؤسس��������ات الدول��������ة 
وجعله��������ا اكثر كفاءة ومس��������اءلة 
وش��������فافية يعد ركنا أساسيا من 
أركان الحك��������م الصال��������ح ويتطلب 
اإلص��������اح الفعال ل��������إلدارة العامة 
ولعملية التنمية التزاما سياسيا 
يجب ان يحظى بمساندة املجتمع 
املدني واملواطن والقطاع الخاص 
على ان تكون مؤسسات املجتمع 
املدن��������ي م��������ن جهتها مؤسس��������ات 
ديمقراطية منظمة إداريا وقابلة 
للمساءلة ويخضع كل من صناع 
الق��������رار ف��������ي الحكوم��������ة واملجتمع 
لة  املدن��������ي على الس��������واء للمس��������اء
من قب��������ل الجمه��������ور إضاف��������ة الى 
أصح��������اب  ام��������ام  مس��������ؤولياتهم 
املصلحة في مختلف املؤسسات.

ويمكن ملنظم��������ات املجتمع املدني 
القي��������ام ب��������دور مه��������م ف��������ي توفير 
الحكومة  الضوابط على س��������لطة 
تعزيز قيم النزاهة والديمقراطية 
والش��������فافية في عملها واملشاركة 
في صياغ��������ة السياس��������ات العامة 
وحماية الحقوق وتعزيز املشاركة 
في الش��������ؤون العامة وتقوية حكم 
القان��������ون إضافة إل��������ى دورها في 

رف��������ع الوع��������ي الع��������ام بموض��������وع 
الرقابة  الفس��������اد ومحاربته وفي 

على القطاع العام.
 وان مبدأ املس��������اءلة والش��������فافية 
يع��������د األس��������اس لعاق��������ة س��������ليمة 
م��������ا بن الدول��������ة واملجتمع املدني 
فالدولة مسؤولية أمام مواطنها 
البيان��������ات  تقدي��������م  وعليه��������ا 
والتقاري��������ر املوثقة ع��������ن أعمالها 
واملجتم��������ع املدني مس��������ؤول أمام 
الدول��������ة وأمام الهيئات وأي نظام 
ش��������امل للمس��������اءلة يج��������ب ان يتم 
تطبيقه من قبل الطرفن مما يعد 
من اهم مقوم��������ات الحكم الصالح 
والديمقراطي��������ة الحقيقة وتعزيز 

جهود محاربة الفساد. 
وهن��������ا الب��������د م��������ن اإلش��������ارة ال��������ى 
آلي��������ة تحقي��������ق دور للمؤسس��������ات 
املجتم��������ع املدن��������ي واملواط��������ن في 
مكافحة الفس��������اد ويت��������م ذلك من 
خ��������ال الخط��������وات التالي��������ة وهي 
تحسن نظام املحاسبة الداخلية 
في كل مؤسس��������ة حكومية عاملة 
وإنشاء منظمات معنية بقضايا 
املحاس��������بة والش��������فافية والنزاهة 
وحث البرملان على سن القوانن 

الت��������ي بدوره��������ا يش��������رك منظمات 
املجتم��������ع املدن��������ي ف��������ي مكافح��������ة 
الفس��������اد وكذل��������ك حث الس��������لطات 
على كش��������ف ملفات الفس��������اد وما 
ت��������م بصدده��������ا وتوعي��������ة املواطن 
بك��������ون أجه��������زة الدول��������ة وج��������دت 
م��������ن اج��������ل تقدي��������م الخدم��������ات له 
ولرفاهيته وان ما تم تخصيصه 
من أموال هي ألجل رفاهيته وان 
الفس��������اد يقلل من تل��������ك الخدمات 
ب��������ل يعدمه��������ا وهنا يك��������ون الدور 
األس��������اس للمواطن ف��������ي محاربة 
الفس��������اد م��������ن خ��������ال اإلب��������اغ عن 
الح��������االت الت��������ي يكتش��������فها وفق 
ما رس��������مه قانون هي��������أة النزاهة 
وكذل��������ك من األدوار الذي تضطلع 
بها مؤسس��������ات املجتم��������ع املدني 
الضغ��������ط من اجل تعزي��������ز أنظمة 
وتقوي��������ة  والش��������فافية  املس��������اءلة 
الدور الرقابي للمس��������تفيدين من 
الحكوم��������ة  خدم��������ات مؤسس��������ات 
والدفع نحو إقرار ميثاق أخاقي 
الكاف��������ة وضم��������ن  عل��������ى  يف��������رض 
الوظائف العام��������ة وااللتزام باداء 
دوره الوظيف��������ي عل��������ى اكمل وجه 
واملس��������اءلة في توفير املعلومات 

واملص��������ادر القانونية التي تمكن 
م��������ن القيام بدور فعال في مراقبة 
التمويل السياس��������ي لألحزاب او 
املرش��������حن لانتخاب��������ات للتأكد 
م��������ن التزامها بأعلى املس��������تويات 
الش��������فافية إضاف��������ة ال��������ى ش��������راكة 
مؤسس��������ات املجتم��������ع املدني في 
صياغ��������ة األنظمة والتش��������ريعات 
والقوان��������ن والسياس��������ات العامة 
ف��������ي  االف��������راد  لحي��������اة  املنظم��������ة 

املجتمع. 
وهن��������ا تج��������در االش��������ارة الى كون 
مؤسس��������ات املجتمع املدني ليس 
املطل��������وب منها ان تك��������ون جهات 
بإجراءات  او معني��������ة  تحقيقي��������ة 
التحقي��������ق وانما تعم��������ل كأجهزة 
واألجه��������زة  للقض��������اء  س��������اندة 
الرقابي��������ة والبرملان ف��������ي مكافحة 
الفس��������اد وكذلك الضغط من اجل 
اظه��������ار تعام��������ات ش��������فافة داخل 
حال��������ة  اي  واظه��������ار  املؤسس��������ات 
فس��������اد تتوص��������ل اليه��������ا وتفعيل 
ينط��������وي  بم��������ا  القان��������ون  حك��������م 
عليه من وج��������ود قواعد عقانية 
معروف��������ة س��������لفا ومطل��������وب م��������ن 

جميع االطراف احترامها.

القاضي علي كمال

دور مؤسسات المجتمع المدني 
في مكافحة الفساد

الفس��������اد اإلداري لي��������س بالظاهرة الحديث��������ة إال انها تأخذ اهتمام جميع الدول س��������واء 
النامي��������ة او املتقدم��������ة على حد س��������واء ملا لهذه الظاهرة من اثار س��������لبية وانعكاس��������ات 
خطيرة على مس��������تقبل الدولة في الجوانب االقتصادية 
واالجتماعي��������ة والثقافية ملا تجلبه من خس��������ائر ال تقدر 
بثم��������ن وذل��������ك مصداق��������ا لقول��������ه تعال��������ى )واذا ق��������ال ربك 
للمائك��������ة اني جاعل ف��������ي االرض خليف��������ة قالوا اتجعل 

فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء(.

ان

ويه��������دف األم��������ن القضائ��������ي بمفهوم��������ه الواس��������ع إلى 
ترس��������يخ الثق��������ة بالس��������لطة القضائية من خ��������ال دعم 
اس��������تقال القضاء كمؤسسة والقضاة كأفراد تحقيقا 
ملبدأ الش��������رعية الدس��������تورية والقانونية، التي نصت 
على مبدأ استقال القضاء كأهم املرتكزات التي تقوم 
عليها دول��������ة القانون.  وكأحد الش��������روط األساس��������ية 
لتحقيق التنمية  االقتصادية واالجتماعية والس��������لم 
االجتماع��������ي، من خال ضم��������ان اس��������تقرار املعامات، 
وطمأنة املس��������تثمرين بوجود قضاء عادل ومس��������تقل 

يحفظ حقوقهم متى ماتعرضت للخطر.
وما لذلك من اثر كبير في تحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية.ذل��������ك أن وج��������ود قض��������اء غي��������ر مس��������تقل 
وقض��������اة غير مس��������تقلن يهدد أمن الدول��������ة واملجتمع 
ويعص��������ف بأجواء الثقة بجه��������از العدالة وقدرته على 
ضم��������ان الحق��������وق والحري��������ات التي كفلها الدس��������تور. 
ولكي يتحقق األمن القضائي البد أن تحرص السلطة 
القضائية من جانبها على ضمان توحيد واس��������تقرار 
االجتهاد القضائي، وبالشكل الذي يجعل املتقاضن 
عل��������ى بصي��������رة م��������ن أمره��������م. دون أن يكون��������وا ره��������ن 

االجتهادات املختلفة التي قد تصل حد التناقض في 
بعض األحيان. وعلى ضمان جودة األحكام وس��������رعة 
الفص��������ل ف��������ي النزاع��������ات املعروضة عليها، وس��������هولة 
التقاض��������ي بأس��������رع وقت وأق��������ل تكلفة.حت��������ى تصبح 
العدالة ف��������ي متناول الجميع،حصنا منيعا يلجأ إليه 
كل من هضمت حقوقه أو استبيحت حرياته.فالعدالة 
القضائية كما يصفها القاضي ضياء ش��������يت خطاب 
ش��������بيهة باإلس��������عافات الطبية أذا لم تقدم في حينها 

كانت عديمة الجدوى. 
غير أن قدرة السلطة القضائية على توفير مستلزمات 
األمن القضائي، تظل رهنا بقيام السلطتن التشريعية 
والتنفيذي��������ة بتنفيذ متطلبات أم��������ن آخر اليقل أهمية 
ع��������ن األمن القضائي،أال وهو مفهوم )األمن القانوني(. 
والذي يعد مقدمة البد منها لتحقيق األمن القضائي.

إذ كلما كانت التش��������ريعات النافذة في الدولة واضحة 
وسهلة،غير متسمة )باإلغفال التشريعي(، والتطالها 
التعديات املتكررة. كلما ازدادت قدرة الجهاز القضائي 
على سرعة الفصل في املنازعات، وعلى ضمان جودة 
األحكام واس��������تقرار املراكز القانونية لألش��������خاص.وال 

يخفى على كل مهتم بالشأن القانوني، أن التشريعات 
في العراق تضخم��������ت إلى حد كبير وأصبحت عرضة 
للتعديات املتك��������ررة، بعد مرور فت��������رات قصيرة جدا 
على نفاذها، نتيجة إغفال املش��������رع ملس��������ائل جوهرية 
ومهمة فيها. س��������رعان ما تفصح عنها املشكات التي 

يسفر عنها تطبيق القانون.
ولع��������ل العراق يمر ف��������ي الوقت الحاضر بأس��������وأ فترة 
من فت��������رات )التدوين القانوني(، وهو امر يحتاج إلى 
معالجات س��������ريعة وناجعة من قب��������ل الجهات املعنية 
بصياغ��������ة القوانن.كما أن العدي��������د من القوانن باتت 
تس��������تهدف األمن القضائي من خ��������ال محاولة ضرب 
مبدأ اس��������تقال القض��������اء املنصوص عليه دس��������توريا. 
وان أردنا أن نسوق أمثلة على مااسلفنا .فان قانوني 
العفو العام وقانون هيئة اإلش��������راف القضائي ليس��������ا 
ببعيدي��������ن عنا.ولكي يتجلى مفه��������وم األمن القضائي 
بشكل واضح، البد أن يجد دعما من جانب مؤسسات 
اإلعامية،وس��������ائر  واملؤسس��������ات  املدن��������ي  املجتم��������ع 
أفراد الش��������عب.من خال حرصهم على دعم اس��������تقال 

القضاء.

القاضي عامر حسن شنتة

ــــــــن الـــقـــضـــائـــي األم

أن الدول تهتم بضمان أمنها االقتصادي 
واالجتماعي والسياسي، فإنها باتت تهتم وبالقدر 

نفسه بضمان أمنها القضائي.
ويعد مفهوم األمن القضائي من املفاهيم الحديثة 

التي تحرص الدول من خالها على خلق مناخ 
مائم لعمل السلطة القضائية. حيث ورد النص 
عليه في عدد من دساتير الدول ومنها الدستور 

االسباني، وسار عليه االجتهاد القضائي األوربي 
في محكمة العدل للمجموعة األوربية واملحكمة 

األوربية لحقوق اإلنسان، كما ورد النص على عدد 
من مقوماته في دستور جمهورية العراق ومنها 

مانصت عليه املادة)19( بفقراتها كافة، واملواد 
الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث منه.

كما

الصورة البصرية هذه تحمل قيمة فنية 
عالية من خال إش��������اراتها أو رس��������ومها 
وتتضم��������ن خطاب��������ا ضمني��������ا ورس��������ائل 
توجهها املؤسسة االنتاجية للمستهلك 
بج��������ودة املنتج وتميزه ع��������ن غيره وفي 
احي��������ان كثيرة ف��������ان ما تحوي��������ه العامة 
التجاري��������ة من أل��������وان وص��������ور تؤثر في 
وعي املس��������تهلك وتخل��������ق حالة عاطفية 
بينه وبن السلعة التي تحملها العامة 
تدفع��������ه القتنائها وتفضيله��������ا على ما 
ينافس��������ها من سلع وهو ما يشكل حالة 
الوفاء من املس��������تهلك للسلعة سيما وان 
بعض الس��������لع بعاماتها املميزة ترافق 
االنس��������ان منذ طفولته وعل��������ى مدى ايام 

حياته كمشروب شركة بيبسي.
  وحيث ان العامة تس��������اهم في صناعة 
الش��������هرة بالنس��������بة للس��������لعة فهناك من 
الس��������لع  م��������ا تك��������ون ش��������هرتها صفري��������ة 
وال يتذكره��������ا املس��������تهلك ف��������ي ح��������ن ان 
هن��������اك س��������لعًا اخ��������رى تمت��������از بش��������هرة 
تلقائية يس��������تذكرها املستهلك بصورة 
عفوية ومس��������تمرة , مكون��������ات البضاعة 
وجودته��������ا م��������ن ملمس ورائح��������ة وطعم 
عوامل مهمة كذلك ف��������ي تكوين العامة 
التجاري��������ة وهي مس��������اهم اساس��������ي في 
تحقيق الكس��������ب املالي للشركة من جهة 
االس��������تهاكية  او  الغذائي��������ة  والفائ��������دة 
للزبون من جه��������ة اخرى حتى ان الكثير 

تح��������اول  االنتاجي��������ة  املؤسس��������ات  م��������ن 
املحافظة على شكل ومحتوى منتجها 
ألطول فت��������رة ممكن��������ة الن اي تغيير في 
ذلك قد يؤدي الى تذمر املس��������تهلك ومن 
ث��������م االنتح��������ار التج��������اري للش��������ركة ففي 
العام 1985 وحن كانت شركة كوكا في 
تنافس شديد مع شركة بيبسي اقدمت 
ش��������ركة كوكا الى تغيير مذاق مشروبها 
لتجعل��������ه اكثر ح��������اوة إال ان عددا كبيرا 
من زبائنه��������ا قاطعوا املنتج وانخفضت 
مبيعاتها بش��������كل الفت حتى عادت بعد 
سنوات إلنتاج مشروبها بمذاقه القديم 
فادرك القائمون على الش��������ركة ان هناك 
عاقة ودية بن املش��������روب واملستهلكن 

تأثرت كثيرا بتغيير محتواه ومذاقه.
 واي��������ا كان��������ت العام��������ة التجاري��������ة ف��������ان 
هناك التزاما تفرضه كافة التش��������ريعات 
بتسجيل العامة لدى مسجل العامات 
باسم صاحبها من اجل توفير الحماية 
القانوني��������ة له��������ا ومنع تس��������جيل عامة 
مطابقة لها من قبل شخص آخر وكذلك 
لحمايتها من التزوير والتقليد  وحيث 
ان العامات التجارية السيما املشهورة 
منها باتت تمثل ثروة مالية واقتصادية 
كبيرة وهائل��������ة فإنها غالبا ما تتعرض 
للتزوي��������ر والتقلي��������د إليه��������ام املس��������تهلك 
ودفع��������ه القتنائه��������ا عل��������ى انها الس��������لعة 
األصلية ذاته��������ا ومن ثم اصابة صاحب 

العامة باضرار مالية كبيرة والجل ذلك 
فقد تساملت كافة التشريعات القانونية 
على توفير الحماية القانونية للعامة 
التجاري��������ة س��������واء اكانت ه��������ذه الحماية 
مدني��������ة او جزائية في العراق فان قانون 
العام��������ات والبيان��������ات التجاري��������ة رق��������م 
21 لس��������نة 1957 املع��������دل وف��������ر الحماي��������ة 
حي��������ث  التجاري��������ة  للعام��������ة  الجزائي��������ة 
عاقب ف��������ي امل��������ادة الخامس��������ة والثاثن 
بالحبس مدة ال تزيد عن ثاث س��������نوات 
او بالغرام��������ة كل م��������ن زور او قلد عامة 
تجارية مس��������جلة وكل م��������ن وضع عامة 
تجارية مملوك��������ة للغير او عرض للبيع 
وبسوء نية بضاعة بعامة مقلدة وفي 
املادة السادسة والثاثون عاقب املشرع 
بالحب��������س م��������دة ال تزي��������د عن س��������نة من 

استعمل عامة غير مسجلة.
 اما ف��������ي ما يتعل��������ق بالحماي��������ة املدنية 
فإنها تقوم على أساس القواعد العامة 
ف��������ي القان��������ون املدني قواعد املس��������ؤولية 
التقصيرية والتي تبي��������ح لكل من لحقه 
ضرر من فعل شخص آخر اقامة الدعوى 
واملطالب��������ة بالتعويض وهذا ما ينطبق 
على حاالت تقلي��������د العامات التجارية 
ومثل ه��������ذه الحماية تس��������تهدف املنتج 
من جهة واملس��������تهلك الذي م��������ن حقه ان 
يحصل على البضاعة األصلية الجودة 

العالية ذاتها من جهة اخرى.

عالمات تجارية

يشكل

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.

هي البطاقة التعريفية ألي ُمنتج وهي الجسر الواصل بن 
املؤسسة اإلنتاجية واملستهلك والعامة التجارية سواء أكانت 
اسما ام رمزا أم رسوما تمثل صورة بصرية تميز السلعة التي 
تقدمها مؤسسة ما عن السلع التي تقدمها املؤسسات املنافسة.

العامة التجارية 
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)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية بنحو دوري أبرز المبادئ التمييزية للقرارات 
الصادرة من محكمة التمييز االتحادية ومختلف رئاسات محاكم االستئناف(

 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

كمية االدوية املخدرة املضبوطة قليلة ، ال تش��������كل ضررا كبيرا 
لاقتص��������اد الوطن��������ي لكي تخت��������ص بالتحقيق فيه��������ا محكمة 
غسيل االموال والجريمة االقتصادية وتكون محاكم التحقيق 

العادية هي املختصة نوعيا بالنظر بمثل هذه الدعاوى .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من قب��������ل الهيئة املوس��������عة الجزائية 
ملحكمة التمييز االتحادية، وجد ان محكمة اس��������تئناف بغداد 
/ الرصاف��������ة والهيئ��������ة التمييزي��������ة قررت بتاري��������خ 2016/6/12 
بالع��������دد 407/ج��������زاء/2016 ع��������رض موض��������وع طل��������ب تحديد 
املحكم��������ة املختصة بقضية املتهمن الهارب��������ن ) ر ع ( و ) و ر 
ع ( الى ه��������ذه املحكمة للتنازع الحاصل ب��������ن محكمة تحقيق 
غسيل االموال والجريمة االقتصادية ومحكمة تحقيق مدينة 
الص��������در ولدى النظر ب��������اوراق القضي��������ة من لدن ه��������ذه الهيئة 
يتضح ب��������ان موضوع الش��������كوى يتعلق بحف��������ظ كميات قليلة 
من االدوية املخدرة )خمس��������ة عش��������ر ش��������ريط( تعود للمتهمن 
الهارب��������ن .  وذلك يتضح ب��������ان ضبط تلك االدوي��������ة وبالكمية 
املبينة ال تش��������كل ض��������ررا تخريبيا كبيرا لاقتص��������اد الوطني 
لكي تختص بالتحقيق فيها محكمة تحقيق غس��������يل االموال 
والجريمة االقتصادية وان محكمة تحقيق مدينة الصدر هي 
املختصة نوعيا في مثل تلك الحاالت عليه قرر احالة القضية 
اليه��������ا الكمال التحقي��������ق فيها وفق القانون واش��������عار محكمة 
تحقيق غس��������يل االموال والجريمة واالقتصادية بذلك وصدر 
القرار باالتفاق اس��������تنادا الح��������كام امل��������ادة ) 13/اوال-ب/2( من 
قانون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل في 22/

رمضان/1437 ه� املوافق 2016/6/27م .

)2(
املبدأ:

القرار الصادر من الهيئة املوسعة الجزائية وفق الصاحيات 
املنص��������وص عليها بامل��������ادة 259 من قانون اص��������ول املحاكمات 
الجزائي��������ة واجب االتباع اس��������تنادا الحكام امل��������ادة 263/ج من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية .

القرار:
ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة الجزائية ملحكمة 
التميي��������ز االتحادية وجد ان محكمة جناي��������ات الرصافة قررت 
بالدعوى 1325/ج2014/1 وتاريخ 2014/6/5 تجريم املتهم )ق 
م ح( وفق احكام املادة الرابعة/1 وبداللة املادة الثانية/8/3/1 
من قانون مكافحة االرهاب رقم 13 لس��������نة 2005 وحكمت عليه 
بالس��������جن املؤبد اس��������تدالاًل باملادة )79( من قان��������ون العقوبات 
وذل��������ك عن جريمة قتل املجنى عليهما )و م م( و)ع م( واصابة 
كا من )ح ص( و)م ه ج( والذين كانوا يس��������تقلون سيارة نوع 
برازيلي حمراء اللون ولدواف��������ع ارهابية وطائفية واالحتفاظ 
للمش��������تكن واملدعن بالحق الشخصي باملطالبة بالتعويض 
ام��������ام املحاك��������م املدني��������ة. ولدى ع��������رض القضية عل��������ى محكمة 
التمييز االتحادي��������ة الجراء التدقيق��������ات التمييزية عليها فقد 
قررت الهيئة املوس��������عة الجزائية بالع��������دد 1715/1714/الهيئة 
املوس��������عة الجزائية/2014 وتاري��������خ 2015/1/27 )وباالتفاق( 
تصديق قرار التجري��������م الصادر من محكمة جنايات الرصافة 
كون االدلة كافية للتجريم )وباالكثرية( وجد ان عقوبة السجن 
املؤبد املفروضة بحق املجرم خفيفة وال تتناسب مع خطورة 
الجريمة وما نتج عنها من قتل ش��������خصن واصابة شخصن 
اخرين لدوافع ارهابية وطائفية وقررت عدم االستدالل باملادة 
)79( عقوبات واالس��������تدالل بقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
86 لس��������نة 1994 لتحق��������ق االس��������باب املوجب��������ة لتطبيقه وكونه 
يحقق ال��������ردع العام والخاص. واتباعًا لقرار الهيئة املوس��������عة 
الجزائي��������ة ملحكمة التمييز االتحادية املش��������ار اليه اعاه قررت 
محكم��������ة جنايات الرصافة بتاري��������خ 2015/6/7 وبالعدد ذاته 
الحكم على املجرم )ق م ح( )بالسجن املؤبد( وفق احكام املادة 
الرابع��������ة/1 وبداللة املادة الثاني��������ة/8/3/1 من قانون مكافحة 
االرهاب واستدالاًل باملادة )79( عقوبات وبذلك تكون املحكمة 
قد اص��������رت على قرارها الس��������ابق. وحي��������ث ان الق��������رار الصادر 
م��������ن الهيئة املوس��������عة الجزائية وف��������ق الصاحيات املنصوص 
عليه��������ا بامل��������ادة 259 من قانون اص��������ول املحاكم��������ات الجزائية 
واجب االتباع استنادًا الحكام املادة 263/ج من قانون اصول 
املحاكم��������ات الجزائية وحيث ان محكم��������ة جنايات الرصافة قد 
اصدرت حكمها بالعقوبة واصرت على قرارها السابق دون ان 
تاحظ ما تقدم فتكون قد اخطأت في تطبيق القانون تطبيقًا 
صحيحًا ل��������ذا قرر نقض الق��������رار الصادر بالعقوب��������ة ملخالفته 
أحكام القانون واعادة الدعوى ملحكمتها بغية فرض العقوبة 
اتباعًا لقرار الهيئة املوس��������عة الجزائي��������ة بالعدد 1715/1714/

الهيئة املوسعة الجزائية/2014 في 2015/1/27 وصدر القرار 
باالتفاق في 21/رمضان/1437ه� املواف�ق 2016/6/26م.

)3(
املبدأ:

محكمة البداءة حس��������ب واليتها العامة ه��������ي املختصة نوعيا 
بنظر دعاوى تعديل او تبديل املعلومات الواردة في شهادات 
الوالدة والوف��������اة وما يتعلق بها كما نصت عليه املادة 21 من 
قانون تس��������جيل الوالدات والوفيات رقم 1 لس��������نة 1971 املعدل 

رقم 1 لسنة 2007 .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة املدنية في محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة وج��������د ان املدعي��������ة )غ. م. ض( طلب��������ت في 
دعواها املقامة لدى محكمة االحوال الشخصية في الناصرية 
الزام املدعى عليه/ أمن السجل املدني في سيد دخيل إضافة 
لوظيفته بتبديل اسمها وجعله فاطمة بداًل من غيمه. املحكمة 
املذك��������ورة أعاه قضت بتاري��������خ 2016/5/8 احالة الدعوى إلى 
محكم��������ة ب��������داءة الناصري��������ة للنظر فيها حس��������ب االختصاص 
الوظيف��������ي واالخي��������رة رفضت ق��������رار االحال��������ة بقراره��������ا املرقم 

1618/ب/2016 ف��������ي 2016/5/16 واعادة الدعوى إلى محكمة 
االحوال الش��������خصية في الناصرية واالخي��������رة طلبت من هذه 
الهيئة تحديد املحكمة املختصة بنظرها وبذلك حصل تنازع 
في االختص��������اص الوظيفي بن املحكمتن املذكورتن. وحيث 
نصت املادة الحادية والعش��������رين من قانون تسجيل الوالدات 
والوفيات رقم 148 لس��������نة 1971 املعدل بالقانون رقم 1 لس��������نة 
2007 نص��������ت عل��������ى: )-2 ال يجوز تعديل او تبدي��������ل املعلومات 
الواردة في ش��������هادات الوالدة او الوفاة في السجات الرسمية 
الخاصة بالوالدات او الوفيات او إضافة االيضاحات الناقصة 
اال باالس��������تناد إلى حكم صادر من املحكمة املختصة مكتسب 
درجة البتات..( واملقصود باملحكم��������ة املختصة في املادة انفة 
الذكر هي محكمة البداءة حسب واليتها العامة، وبذلك تكون 
املحكم��������ة املختصة نوعيًا بنظر الدعوى ه��������ي محكمة البداءة 
ولي��������س محكمة االح��������وال الش��������خصية وهذا ما اس��������تقر عليه 
قضاء محكم��������ة التمييز االتحادية ف��������ي قرارها املرقم 28/27/
ه���������.ع/2015 ف��������ي 2015/8/25. ل��������ذا قرر إرس��������ال الدع��������وى إلى 
محكمة بداءة الناصرية للنظر فيها وفق القانون واالش��������عار 
إلى محكمة االحوال الش��������خصية ف��������ي الناصرية بذلك. وصدر 
القرار باالكثرية في 12/شوال/1437ه� املواف��ق 2016/7/17م. 

)4(
املبدأ:

تخت��������ص محكمة االحوال الش��������خصية بنظر الدع��������وى املقامة 
م��������ن اح��������د الزوجن ضد االخر بش��������ان االث��������اث الزوجي��������ة ، اما 
الدع��������وى التي يقيمها احد الزوجن على غير زوجة فتختص 
به��������ا محكم��������ة الب��������داءة – ذات االختص��������اص الع��������ام – ولو كان 

موضوعها يتعلق باثاث الزوجية .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة املدنية في محكمة 
التميي��������ز االتحادية وجد ان املدعي��������ة اقامت الدعوى ضد والد 
زوجها/ اضافة للترك��������ة مدعية غصبها الثاثها الزوجية وان 
محكمتي البداءة واالحوال الش��������خصية في البياع قد تنازعتا 
بش��������أن مدى اختصاصهما بنظر الدعوى، ولدى امعان النظر 
ف��������ي ذلك.. تبن ان الفقرة 2 م��������ن املادة 300 من قانون املرافعات 
املدني��������ة رق��������م 83 لس��������نة 1969 املعدلة بموجب قان��������ون تعديل 
قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 2001 عقدت االختصاص 
ملحكمة االحوال الشخصية لنظر الدعوى املتعلقة باثاث بيت 
الزوجي��������ة وقد اس��������تقر قضاء ه��������ذه املحكمة عل��������ى اختصاص 
محكم��������ة االحوال الش��������خصية بنظر الدع��������وى املقامة من احد 
الزوج��������ن ض��������د اآلخر بش��������أن تلك االث��������اث، اما الدع��������وى التي 
يقيمها احد الزوجن على غي��������ر زوجه، فتختص بها محكمة 
الب��������داءة- ذات االختصاص العام- ولو كان موضوعها يتعلق 
باث��������اث زوجي��������ة، ومل��������ا كان��������ت الدع��������وى املنظ��������ورة مقامة بن 
ش��������خصن ال تربطهما عاقة زوجية ل��������ذا تكون محكمة بداءة 
البي��������اع هي املختص��������ة بنظرها فقرر ارس��������ال اضبارة الدعوى 
اليها للفصل فيها وفق احكام القانون واالش��������عار الى محكمة 
االحوال الش��������خصية في البي��������اع بذلك، اس��������تنادًا للمادة )13/

أواًل-ب/2( من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 
املعدل، وصدر القرار باالتفاق في 21/ش��������وال/1437ه� املوافق 

2016/7/26م.

)5(
املبدأ:

االدل��������ة في الدع��������وى غير كافي��������ة وغير مقنع��������ة لتجريم املتهم 
وساورها الشك وان الشك يفسر لصالح املتهم .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة الجزائية في محكمة 
التمييز االتحادية وجد ان محكمة جنايات ديالى/ ه�1 قررت 
بتاريخ 2015/4/29 وبالعدد 120/ج/2014 تجريم املتهم )ع. 
م. ج( عن جريمتن كل واحدة منها وفق املادة الرابعة عشر/1 
وبدالل��������ة املادة الثانية/1 من قان��������ون مكافحة اإلرهاب رقم 13 
لس��������نة 2005 ع��������ن جريمتي قتل املجنى علي��������ه )س. ح. م( وقتل 
املجن��������ى علي��������ه )ت. ع. ا( وإصابة املش��������تكي )م. ع. ع( وحكمت 
علي��������ه ع��������ن كل جريمة بالس��������جن املؤب��������د بداللة امل��������ادة 1/132 
عقوبات، قررت محكمة التمييز االتحادية بالعدد 7923/هيئة 
جزائية/2105 في 2015/8/3 تصديق كافة القرارات الصادرة 
بالدعوى، صحح وكاء املتهم املذكور القرار التمييزي املشار 
إليه طالبن نقض قرارات محكمة الجنايات بائحتهم املؤرخة 
ف��������ي 2015/12/16، ولدى النظر ب��������أوراق الدعوى من لدن هذه 
الهيئة وجدت بان القرار التمييزي وقرارات محكمة الجنايات 
ق��������د بنيت عل��������ى خطأ قانوني حي��������ث ان الثابت م��������ن مجريات 
التحقيق واملحاكمة بان الح��������ادث موضوع الدعوى يتلخص 
انه بتاري��������خ 2006/4/22 وف��������ي مدينة املقدادية- الس��������وق قام 
أشخاص مس��������لحون ملثمون باطاق النار على املجنى عليه 
)ت. ع( ف��������اردوه قتيًا كما قاموا باطاق النار على املش��������تكي 
املصاب )م.ع(فأصابوه بإصابات اكتس��������ب الشفاء التام عنها 
وذلك ألس��������باب طائفية كما قام األش��������خاص املس��������لحون وفي 
نفس املدينة- قرية س��������امة بتاريخ 2007/1/20 بإطاق النار 
عل��������ى املجن��������ى علي��������ه )س .ح .م( واردوه قتيًا ف��������ي الحال وقد 
تم تس��������جيل اخب��������ار بالحادثن ودونت أق��������وال املدعن بالحق 
الش��������خصي ولم تك��������ن لهم ش��������هادة عيانية وطلبوا الش��������كوى 
كما دونت أقوال املش��������تكي املصاب وايد وص��������ف الحادث ولم 
يتمك��������ن من معرفة األش��������خاص كونه��������م كانوا ملثم��������ون وانه 
يطلب الش��������كوى عن��������د التعرف عليهم وبعد جم��������ع املعلومات 
حامت الش��������بهات حول املته��������م )ع .م .ج( وبع��������د تدوين أقواله 
أمام الضابط وأمام قاضي التحقيق اعترف بارتكابه عشرين 
عملية إرهابية وانه لم يحدد باعترافه تاريخ ارتكاب الجرائم 
باليوم والش��������هر والسنة ولم يوضح كيفية ارتكاب الجرائم او 
ذكر أسماء للمجني عليهم او املصابن او تفاصيل للحوادث 
س��������وى انه يذكر قتل ش��������خص او إصابة اخر وبش��������كل موجز 
ومقتضب وان أقواله أم��������ام الضابط وقاضي التحقيق جاءت 
متطابقة وبش��������كل تام وكذلك من حيث تسلسل الحوادث مما 
يثير الشك وعدم االطمئنان إلى مثل ذلك االعتراف وان املتهم 
تراجع عنه امام محكمة الجنايات مدعيًا تعرضه البشع صور 
التعذيب عند انتزاع اعترافه وان ش��������هود دفاعه أيدوا تواجده 

معه��������م بتواريخ الحوادث علي��������ه فان األدلة ف��������ي الدعوى غير 
كافية وغير مقنعة لتجريم املتهم وس��������اورها الشك وان الشك 
يفس��������ر لصالح املتهم. عليه ولتوفر ش��������روط طلب التصحيح 
قرر قبوله وتصحي��������ح الخطأ القانوني في الق��������رار التمييزي 
الص��������ادر بالعدد 7923/هيئ��������ة جزائية/2015 ف��������ي 2015/8/3 
ونقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى بتاريخ 2015/4/29 
والغ��������اء التهمت��������ن املوجهتن للمته��������م )ع. م. ج( واالفراج عنه 
واخاء سبيله من السجن حااًل ان لم يكن هناك مانع قانوني 
واش��������عار ادارة س��������جنه بذلك وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادًا 
ألح��������كام املادة )268/ب( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

في 22/رمضان/1437ه� املواف�ق 2016/6/27م.

)6(
املبدأ:

ضب��������ط حبوب مخدرة بحوزة املتهم ه��������ي من الجرائم العادية 
وتخل��������و من الطاب��������ع االرهابي وينعق��������د االختصاص النوعي 

لدى محاكم التحقيق العادية .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة في محكمة التمييز 
االتحادية وجد ان قاضي محكمة تحقيق الشعب قرر بتاريخ 
2016/5/16 إحال��������ة األوراق التحقيقي��������ة الخاص��������ة باملتهم )ع. 
س. ع( وف��������ق أحكام املادة 14 م��������ن قانون املخدرات إلى محكمة 
التحقيق املركزية إلكمال التحقيق فيها حس��������ب االختصاص 
النوعي وبتاري��������خ 2016/5/25 قرر قاض��������ي املحكمة األخيرة 
عرض األمر عل��������ى محكمة التمييز االتحادية لتعين القاضي 
املختص ولدى عطف النظ��������ر على األوراق التحقيقية وجد ان 
موضوع األوراق التحقيقية ه��������و ضبط حبوب بحوزة املتهم 
املذك��������ور أعاه وهي م��������ن الجرائم العادية وتخل��������و من الطابع 
اإلرهاب��������ي وينعقد االختصاص لدى محكمة تحقيق الش��������عب 
ق��������رر تعين قاضي محكم��������ة تحقيق الش��������عب للنظر باألوراق 
التحقيقية وإكمال التحقيق فيها حسب االختصاص النوعي 
وإيداع األوراق لديه وإش��������عار محكمة التحقيق املركزية بذلك 
اس��������تنادًا ألحكام امل��������ادة )13/أواًل/ب/2( من قان��������ون التنظيم 
القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل وصدر القرار باالتفاق 

في 22/رمضان/1437ه� املواف�ق 2016/6/27م.

)7(
املبدأ:

محكم��������ة التحقي��������ق املختص��������ة بقضاي��������ا الج��������وازات تنظر في 
الوقائع الت��������ي يطبق عليها احكام قان��������ون الجوازات العراقي 
رق��������م 32 لس��������نة 2015 والذي تس��������ري احكامه عل��������ى العراقين 
والذين يحملون الجنسية العراقية ، اما غير العراقين فتكون 
محاكم التحقيق العادية هي املختصة بنظر قضايا الجوازات 

العائدة لهم .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من الهيئ��������ة املوس��������عة الجزائية في 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة وج��������د أن قاض��������ي التحقي��������ق 
املختصة بقضايا الجوازات ق��������رر بتاريخ 2016/4/11 احالة 
األوراق التحقيقي��������ة الخاص��������ة باملخب��������ر )م.ي( بنغاديش��������ي 
الجنس��������ية إلى محكم��������ة جنايات الرصافة الهيئ��������ة التمييزية 
لتعين املحكم��������ة املختصة بالتحقي��������ق وان املحكمة االخيرة 
قررت بتاري��������خ 2016/4/13 وبالع��������دد 369/ت2016/3 احالة 
الدعوى إل��������ى الهيئة التمييزية الجزائية في رئاس��������ة محكمة 
اس��������تئناف الرصافة االتحادي��������ة وان االخيرة ق��������ررت بتاريخ 
2016/6/7 وبالع��������دد 396/جزاء/2016 ع��������رض الدعوى على 
هذه الهيئ��������ة لتعين املحكمة املختصة بنظ��������ر التحقيق كون 
التن��������ازع الواقع بن محكمة تحقي��������ق مدينة الصدر ومحكمة 
التحقيق املختصة بقضايا الجوازات هو تنازع نوعي ولدى 
امعان النظر فقد وجد ان محكمة التحقيق املختصة بقضايا 
الجوازات تنظر ف��������ي الوقائع التي يطبق عليها احكام قانون 
الجوازات العراقي رقم 32 لس��������نة 2015 والذي تسري احكامه 
على العراقي��������ن والذين يحملون الجنس��������ية العراقية وحيث 
ان االخبار تقدم به املخبر أعاه وهو بنغاديش��������ي الجنسية 
ويطل��������ب االخبار عن احتراق جواز س��������فره وفقدانه وبالتالي 
وعل��������ى وفق ما تقدم تكون محكمة تحقيق مدينة الصدر هي 
املختص��������ة نوعيًا ومكانيًا بالنظ��������ر بالتحقيق لذا تقرر إيداع 
األوراق التحقيقي��������ة لديها الكمال التحقيق فيها وفقًا ألحكام 
القانون واش��������عار محكم��������ة جنايات الرصافة/ ه���������.م والهيئة 
التمييزية الجزائية في رئاسة استئناف الرصافة االتحادية 
ومحكم��������ة التحقيق املختصة بقضايا الجوازات بذلك وصدر 
القرار باالتفاق اس��������تنادًا ألح��������كام امل��������ادة )13/أواًل/ب2-( من 
قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 املعدل في 26/

شوال/1437ه� املواف�ق 2016/7/31م.
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في التخصص القضائي

موجز المحاكم

القاضي جعفر كاظم المالكي 

كفل الدستور العراقي في املادة 17/ اوال حق الخصوصية والتي 
نصت )) لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما ال يتنافى 
مع حقوق االخرين واآلداب العامة (( كما ان الش��������ريعة اإلسامية 
السمحاء قد حمت هذا الحق من خال النصوص القرآنية الكريمة 
حيث جاء في محكم آياته )) يعلم خائنة األعن وما تخفي الصدور 
(( ) االية19 / س��������ورة غافر ( وكذلك جاء في آية أخرى )) وال تمدن 
عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم (( ) االية 88/س��������ورة الحجر 
( كم��������ا نصت املادة 438 من قانون العقوب��������ات )) يعاقب بالحبس 
مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او بإحدى 
هاتن العقوبتن -1 من نشر باحدى طرق العانية اخبار او صور 
او تعليقات تتصل باس��������رار الحياة الخاص��������ة او العائلية لافراد 
ولو كانت صحيحة اذا كان من ش��������ان نش��������رها االس��������اءة اليهم (( 
وله��������ذا الحق تعرفيات متعددة يمك��������ن اجمالها بانها ) حق الفرد 
ف��������ي ان يعيش حياته بعيدا عن فضول االخرين ودون ان يتعرض 
بغير رضائه او رغبته للوضع تحت دائرة الضوء وهو باختصار 
حق الفرد ان يترك وش��������انه ( ومن خال التعريف نستنتج ان هذا 
الحق يقوم على ثاثة اركان أساس��������ية هي فكرة الس��������رية ) حرمة 
الحي��������اة الخاصة ( وفكرة الس��������كينة وفكرة االلفة وان املس��������ؤولية 
تنهض عندما يكون هنالك اعتداء على هذا الحق من دون مسوغ 
. لكن ه��������ذه القاعدة تصطدم بقاعدة اخ��������رى تناولتها املادة 6 من 
القان��������ون املدني حيث نص��������ت )) الجواز الش��������رعي ينافي الضمان 
فمن استعمل حقه استعماال جائزا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من 
الضرر (( وان هذا النص مس��������تل من القاع��������دة الفقهية املنصوص 
عليه��������ا في امل��������ادة 91 من مجلة االحكام العدلية وتفس��������يرها )) لو 
فعل ش��������خص ما اجيز له فعله ش��������رعا ونش��������أ عن فعله هذا ضررا 
ما فا يكون ضامنا للخس��������ارة الناشئة عن ذلك (( فاذا كان الفعل 
الذي نشأ عنه انتهاك حق الخصوصية مشروع يستند الى جواز 
شرعي له مبرراته القانونية يعتبر ذلك حالة من حاالت االعفاء من 
املسؤولية الناشئة عن انتهاك حق الخصوصية تنفي املسؤولية 
, وهناك امثلة عديدة على ذلك مثل تصوير االش��������خاص باالماكن 
العام��������ة باملصادفة ودون ان يكون هنالك قصد او كان اس��������تخدام 
ا على اذن مس��������بق او كان ذلك يتعلق بتصوير  ه��������ذه الصورة بناء
اح��������داث عامة تخص ال��������راي العام , ونصت امل��������ادة 19 من االعان 
العاملي لحقوق االنسان )) لكل شخص حق التمتمع بحرية الرأي 
والتعبير ويش��������مل ه��������ذا الحق اعتن��������اق اآلراء دون مضايقة , وفي 
التماس االنباء واالفكار وتلقيها ونقليها الى االخرين باي وسيلة 
دونما اعتبار للحدود (( كما نصت املادة 1 من االتفاقية األوربية 
لحقوق االنسان )) لكل انسان الحق في حرية التعبير وهذا الحق 
يشمل حرية اعتناق االراء وتلقي وتقديم املعلومات واألفكار دون 
تدخل من الس��������لطة العامة وصرف النظر عن الحدود الدولية ....(( 
وكذلك اباحة تصوير االحداث العلنية واباحة اس��������تخدام الصور 
في الس��������يرة الذاتية حيث يتحول موض��������وع انتهاك الخصوصية 

الى تصرف جائز .

حق الخصوصية في الصورة
نوافذ العدالة 

سالم مكي

تشريح النص، كتاب مهم للناقد عبد الله الغذامي. في هذا الكتاب، 
يقوم الغّذامي بتشريح نصوص ادبية مهمة لشعراء كبار، أمثال: 

ابو القاسم الشابي وصاح عبد الصبور. 
ه��������ذا النهج الثقاف��������ي، يمكن ان يطب��������ق على الن��������ص القانوني، لو 
قمنا بقراءته ق��������راءة مختلفة، تتجاوز كونه وس��������يلة لحل ظاهرة 
اجتماعي��������ة، ال��������ى كونه غاي��������ة بحد ذات��������ه. فالن��������ص القانوني، رغم 
محدوديت��������ه، املتأتية من القراءة املس��������تعجلة ل��������ه، يمكنه ان يخلق 

فضاءات اوسع مما هو عليه. 
تش��������ريح الن��������ص القانوني، ه��������و محاولة جادة، نحو اع��������ادة قراءة 
الن��������ص القانوني، والعم��������ل على ايجاد وش��������ائج تمكن من تطبيق 
املفاهي��������م واألفكار التي ج��������اء بها الغذامي، في كتاب��������ه املهم: النقد 
الثقاف��������ي. خصوصا فيما يتعلق بالقبحيات واالنس��������اق املضمرة 

التي يتضمنها النص. 
النص القانوني، وبس��������بب تهافت الزمن عليه، ومرور مدد طويلة 
على اهم النصوص الت��������ي تطبقها املحاكم يوميا، يتضمن الكثير 
من االشكاليات والقبحيات املتأتية من حقيقة ان النص القانوني 
غير صالح اال لزمان مح��������دد. فكيف يمكن ان يبقى قانون صالحا 
بع��������د مضيء اكثر من نصف قرن على تش��������ريعه؟ النص القانوني، 
رغ��������م كونه مرتهن بيد الس��������لطة التش��������ريعية والتنفيذي��������ة، اال انه 
يحتاج ال��������ى من يعيد قراءته، ويفكك رموزه ويثير االس��������ئلة التي 
تتعلق ب��������ه. فمن غير املعقول ان تتم اعادة رس��������م النص القانوني، 
بخط��������وط مختلفة، دون التفكير بتغيير التعبير اصا! فما يجري 
رغم وجود بعض الدراس��������ات املهمة، هو االكتفاء بتفس��������ير النص 
القانون��������ي، واس��������تنباط االح��������كام منه��������ا، لكن ال وج��������ود ألي جهد 
تأويل��������ي او تحليلي، قائم على تقش��������ير الن��������ص القانوني، وايجاد 
ص��������ات بينه وب��������ن النظريات الثقافي��������ة التي تعم��������ل على تفكيك 
النصوص ثم ارجاعها الى اصلها. النص القانوني، ليس قاصرا، 
وال محدودا لدرجة يتعذر معه القيام بمثل هكذا حركة. فهو قابل 
للتأوي��������ل والتحلي��������ل، قابل ألن يق��������رأ مجددا ويحل��������ل وفقا ألنماط 
ثقافية رصينة. ومن بعده��������ا يمكن خلق نظريات قانونية خاصة 
يمكنه��������ا ان تتعامل مع النص القانوني فقط. قوانن مثل: االحوال 
الش��������خصية وقان��������ون العقوبات واالص��������ول املحاكم��������ات الجزائية 
واملرافعات. وغيرها الكثير، يتم قراءتها وتطبيق نصوصها مئات 
املرات يوميا في املحاك��������م وكليات القانون. ولكن اغلب نصوصها 
مضى على تش��������ريعه عش��������رات الس��������نن، ولم يجر اي تعديل ماعدا 
قان��������ون املرافعات في بع��������ض املواد وقانون االص��������ول فيما يتعلق 
بتعدي��������ل اعادة املحاكم��������ة. وهذا ال يكفي إزاء اهمي��������ة تلك القوانن 
وضرورتها. التعديل ال يأتي بشكل عابر، اذا لم تكن هناك مقدمات 
ل��������ه. وهذه تأتي من ابناء القانون، ورجاله، قبل املش��������ّرعن. نحتاج 
الى من يكش��������ف عيوب النص القانوني، ويج��������د الحلول والبدائل، 
ال ان يكتفي بالتفس��������ير والتطعيم باملبادئ التمييزية. فمن يطلع 
على بعض الدراس��������ات يتصور ان النص��������وص القانونية متكاملة 

وال تحتاج الى اعادة تقييم وقراءة. 

تشريح النص القانوني
عين قانونية

* ما �سبب ح�سر ق�سايا الجتار 
بالب�سر بجهة حتقيقية واحدة؟

- لص��������دور قانون مكافحة االتجار بالبش��������ر 
رقم 28 لسنة 2012 ودخوله حيز النفاذ في 
نس��������يان من الع��������ام 2014 أصبح��������ت الحاجة 
ملحة لتخصي��������ص جهة تحقيقي��������ة تتولى 

تطبيق أحكام هذا القان��������ون، إضافة إلى أن 
ه��������ذه الجريم��������ة أخذت تتزاي��������د على صعيد 

محلي وعاملي.
* إلى أي القضاة أنيطت هذه املهمة ؟

- أنيط��������ت إل��������ى القاض��������ي املتخصص بنظر 
قضايا مكافحة اإلج��������رام باعتبار أن الجهة 

التحقيقية التي تتول��������ى تطبيق أحكام هذا 
القان��������ون هي مكات��������ب مكافحة اإلج��������رام، ثم 
استحدث مكتب في مديرية مكافحة اإلجرام 
مخصص لقضايا االتجار بالبش��������ر وتمت 

تسمية قاض لتطبيق القانون املذكور.
* إلى أي درجة أفادت هذه الخطوة؟

- مع األخذ بالحسبان حداثة قانون االتجار 
بالبشر، فقد ساهمت هذه الخطوة بحصر 
كافة القضاي��������ا املتعلقة باالتجار بالبش��������ر، 
وأخ��������ذت تحق��������ق أهدافها من خال س��������رعة 
اإلج��������راءات بوج��������ود كادر متخص��������ص من 
القائمن بالتحقيق يتول��������ى تطبيق أحكام 

القانون بغية وضع حد لهذه الظاهرة.
* كي��������ف توضح الف��������رق قبل وبع��������د صدور 
القان��������ون وحص��������ر قضايا االتج��������ار بقاض 

واحد؟
- تخصي��������ص ق��������اض مح��������دد ف��������ي أي مجال 
يجعله أكث��������ر إملام��������ًا ودراية بنظ��������ر دعاواه 
الس��������يما اذا كان��������ت تمتاز بطاب��������ع إجرامي 
خاص. قب��������ل صدور القانون كانت الدعاوى 
تنظ��������ر باعتبارها قضايا خط��������ف أو زنا أو 
تس��������ول وغيره��������ا، وكان��������ت تنض��������وي تحت 
أح��������كام متناث��������رة ف��������ي القوان��������ن الجزائي��������ة 
املختلف��������ة، وبص��������دور القانون فق��������د وّحدت 

اإلجراءات والعقوبات الرادعة.
* في أّي املناطق تتقوقع هذه الجريمة ؟

- غالبا م��������ا تتقوقع في املناطق ذات الطابع 
 ف��������ي املناطق الريفية، 

ّ
الحضري، وتضمحل

لذلك فأن نس��������بتها في بغداد قد تكون أكبر 
منها في بابل.

* ما هي عدد الدعاوى في بابل حتى اآلن؟
- س��������ت دعاوى خال هذه السنة، واملحكمة 
اتخذت اإلجراءات القانونية وصدرت أوامر 
قبض بحق مجموعة من املتهمن وأحيلوا 
على محكمة املوضوع، وال بد من اإلش��������ارة 
إلى أن هذه الجريمة منظمة تنفذها ش��������بكة 

إجرامية وليسوا أفرادا في العادة.
* كي��������ف تقّي��������م قان��������ون مكافح��������ة االتج��������ار 

بالبشر؟
- القان��������ون جي��������د وغط��������ى كاف��������ة األش��������كال 
للجريمة من حيث العقوبات، إال أنه يتداخل 
م��������ع قان��������ون آخر وه��������و قانون نق��������ل وزراعة 
األعضاء البش��������رية رقم 85 لسنة 1986 حيث 
جاء القانون الجديد شاما جريمة املتاجرة 

باألعضاء رغم وجود قانون خاص بها.

بغداد/ سحر حسين

فتح��������ت مواق��������ع التواص��������ل االجتماعي 
من��������ذ دخولها حيز الخدم��������ة في الباد، 
بابًا آخ��������ر لولوج الجرائم، ولعل قضايا 
االبت��������زاز اب��������رز الجرائ��������م الت��������ي ترتكب 
بواسطة هذه املواقع السيما الفيسبوك 
ال��������ذي انتش��������ر بس��������رعة أكبر م��������ن باقي 
وس��������ائل التواص��������ل املعروف��������ة كتويت��������ر 

وانستغرام وغيرها.
وغالبًا ما ينتحل املحتالون شخصيات 
سياس��������ية ورياضية وفني��������ة لها تأثير 
واس��������ع ف��������ي ال��������رأي الع��������ام بغي��������ة إيهام 
املغفل��������ن، ث��������م يذهب ه��������ؤالء املحتالون 
بعيدا للحديث بلسان هذه الشخصيات 

لغرض بث ش��������ائعة أو ممارس��������ة عملية 
ابتزاز مالي. ابرز قضايا االنتحال التي 
اكتم��������ل التحقيق فيه��������ا حدثت قبل مدة 
وجيزة وتتلخص بقيام فتاة مارس��������ت  
عملي��������ات احتي��������ال عل��������ى املواطنن من 
خ��������ال انتحالها ش��������خصية ابنة إحدى 
اإلعاميات املعروفات مس��������تغلة الشبه 

بينها وبن ابنة اإلعامية. 
تّدعي الفتاة أنها ابنة إحدى اإلعاميات 
املعروف��������ات وتتواصل عبر الفيس��������بوك 
مع مواطنن قّدم��������وا إليها مبالغ مالية 
لق��������اء تعيينه��������م ف��������ي إحدى الس��������فارات 
األجنبية في بغ��������داد، كما كانت تعدهم 
، بعد قيامها بنش��������ر إع��������ان عن وجود 
تعيين��������ات ف��������ي وزارات معين��������ة مقاب��������ل 

مبالغ مالية، وكانت املنتحلة تتفق مع 
أصحاب طلبات التعي��������ن على تحديد 

مكان ووقت تسلم األموال.
لك��������ن كمين��������ا أمنيا ح��������ال دون ذلك، فقد 
وصل��������ت املعلومة إلى القضاء من خال 
تحري��������ك ش��������كوى وت��������م تش��������كيل فريق 
عم��������ل تحقيقي بالتنس��������يق مع الجهات 
التنفيذية، وفي الوقت واملكان املحددين 
لتس��������لم أم��������وال م��������ن أح��������د الضحايا تم 
تنفيذ القبض عليها متلبس��������ة بالجرم 

إضافة إلى السائق وجرى توقيفها.
حضر عدد كبير من املشتكن حتى من 
خارج العاصمة واتضح بعد التحقيق 
انها ليس��������ت موظفة أصا وأدينت وفق 
امل��������ادة 456 م��������ن قان��������ون العقوبات على 

النصب واالحتيال.
اإلعامي��������ة األصلي��������ة حض��������رت بدورها 
وطلبت الش��������كوى باعتبارها متضررة 
م��������ن الجريم��������ة، وتواج��������ه املنتحلة اآلن 
أكثر من دعوى من أطراف متعددة فهي 
مطالبة بالتعوي��������ض املادي للمتضررة 

أيضًا.
وف��������ي قضي��������ة أخ��������رى، ت��������م الحك��������م من 
قب��������ل إح��������دى محاكم الجنح ف��������ي بغداد 
مؤخرا على شخص استخدم الصفحة 
الش��������خصية لعض��������و مجل��������س النواب/ 
ال��������دورة الحالي��������ة ع��������ن طري��������ق الفي��������س 
بوك واخذ بنش��������ر مواضيع استفزازية 
وهجومي��������ة عل��������ى زم��������اء الش��������خصية 
الحقيقية ما ساهم في تشويه سمعته.

■ قضايا المال العام

وّجهت رئاس��������ة اس��������تئناف ديال��������ى قضاة 
التحقيق املختصن بضرورة حسم ملفات 
النزاهة وهدر املال العام املعروضة أمامهم 

بالسرعة املمكنة.
وق��������ال نائب رئي��������س االس��������تئناف القاضي 
علي حس��������ن في تصري��������ح إل��������ى "القضاء"، 
إن "توجيه��������ات صدرت خ��������ال اجتماع مع 
قضاة تحقيق محكم��������ة بعقوبة واملحققن 
على تس��������ريع حس��������م ملفات النزاهة وهدر 

املال العام وفقًا للقانون".
وتاب��������ع حس��������ن أن "االجتم��������اع دع��������ا إل��������ى 
االهتمام بق��������رار اإلحال��������ة وتنظيمه بنحو 
جيد بذكر كافة املعلومات املطلوبة"، مبينًا 
أن "ذل��������ك يأت��������ي لتافي موض��������وع التدخل 

التمييزي بسبب قرار اإلحالة".
وأش��������ار حسن إلى أن "االس��������تئناف طلبت 
أيضًا من القضاة االهتمام بعمل املحققن 
العقبات  القضائين ومتابعته��������م وتذليل 
التي تعترض انجاز القضايا املعروضة". 

■ محاكم البياع

أجرى رئيس محكمة اس��������تئناف بغداد/ 
الكرخ االتحادية القاضي موفق العبيدي 
جول��������ة إل��������ى مجم��������ع املحاكم ف��������ي منطقة 

البياع لإلطاع على واقع العمل فيها.
وقال القاضي العبي��������دي في تصريح إلى 
"القض��������اء"، إن "جول��������ة ميداني��������ة قمنا بها 
مؤخ��������رًا إلى محكمة االحوال الش��������خصية 

في البياع ومن ثم محكمة البداءة".
وأض��������اف العبي��������دي أن "الزي��������ارة ش��������ملت 
ف��������ي اليوم ذاته محكمت��������ي جنح وتحقيق 
البي��������اع"، الفت��������ًا إلى أنه "ت��������م االطاع على 
نس��������ب حس��������م الدع��������اوى املعروض��������ة أمام 
االنج��������از  مع��������دالت  أن  وتب��������ن  القض��������اة 

جيدة".
وأوض��������ح العبي��������دي أن "لق��������اءات جمعتنا 
م��������ع قضاة ه��������ذه املحاكم ملعرفة املش��������اكل 
واملعوقات التي تعترض العمل القضائي 
وس��������بل حلها خدم��������ة للمواط��������ن العراقي 

ولتقريب العدالة منه".

■ أعمال تطوعية

ضم��������ن مب��������ادرات العم��������ل التطوع��������ي الت��������ي 
االتحادي��������ة  القضائي��������ة  الس��������لطة  أطلقته��������ا 
اس��������تئناف  محكم��������ة  نظم��������ت  ملنتس��������بيها 
واس��������ط حملة للتبرع بال��������دم وأخرى للتبرع 

بحاجيات عينية للحشد الشعبي.
وقال رئيس استئناف واسط القاضي عامر 
غالب الغريباوي أن "منتسبي محاكم واسط 
م��������ن قض��������اة وموظف��������ن نظموا حمل��������ة تبرع 
بالدم لدع��������م جرحى املعارك من أبناء القوات 

األمنية والحشد الشعبي".
وأضاف الغريباوي في تصريح إلى "القضاء" 
أن "حمل��������ة أخرى أطلقت للتب��������رع بحاجيات 
عينية للمقاتلن في الجبهات، حيث جمعت 
1202 معط��������ف )بطاني��������ة( وتم إرس��������الها إلى 
القوات األمنية والحش��������د الش��������عبي بخطوط 
التم��������اس ف��������ي نين��������وى الس��������يما م��������ع برودة 
الطقس"، مشيرا إلى أن "هذه املبادرات تأتي 
ضمن العمل التطوعي الذي أطلقته السلطة 

القضائية ملنتسبيها قبل أشهر".

محتالون يواجهون القضاء النتحالهم شخصيات عامة عبر الفيسبوك

قاضي االتجار بالبشر: الجريمة تنفذها شبكات وتتقوقع في المناطق الحضرية أكثر

تعد جريمة االتجار بالبش��������ر إحدى الجرائم التي تشكل خطرًا عامليًا، 
لذل��������ك فأن القضاء العراقي س��������عى للحد من ه��������ذه الظاهرة محليًا من 
خ��������ال حصر القضايا بيد جهة تحقيقية واحدة، وللوقوف أكثر على 
املعالجة القانونية لقضايا االتجار محليا، التقت "القضاء" بالقاضي 

املتخصص بنظر هذه الجريمة في بابل تحسن فاضل.

بابل/ مروان الفتالوي
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مرافعة للمحكمة التجارية في موقعها الجديد/ عدسة حيدر الدليمي

استخدموا حسابات مزيفة لغرض االبتزاز املايل

وضع قانون االحوال الشخصية العراقي النافذ، رقم 
)188( لسنة 1959، ضوابط واليات للرجل التي يتاح 
له االقتران بزوجة أخ��������رى، فيما فرض عقوبات على 

م��������ن يخالفها تصل إلى الحبس ملدة ال تزيد على عام 
كامل.

وبحس��������ب الباب االول من قانون االحوال الشخصية 
وتحديدًا في امل��������ادة )3/ رابعًا(، فأن على الزوج الذي 
يري��������د االقتران بأكثر من امرأة الحصول على إذن من 

القاضي املختص.
كما اش��������ترط القان��������ون إلعطاء االذن تحقق ش��������رطن 
رئيس��������ن وهما: أن تكون للزوج الكفاية املالية إلعالة 
أكثر م��������ن زوجة، وكذل��������ك يجب أن تتحق��������ق مصلحة 
مش��������روعة وواضحة ازاء االقت��������ران بزوجة اخرى. اما 
مع وجود تخوف أو شكوك من عدم نجاح الرجل في 
تحقيق العدالة واملساواة بن الزوجات اللواتي يريد 
االقت��������ران بهن فا يعطي القاضي االذن بالتعدد، لكن 
القان��������ون يؤكد ف��������ي الوقت ذاته أن ذل��������ك يترك لتقدير 

القاضي الذي ينظر في األمر.
ويعاقب قانون االحوال الشخصية كل من اجرى عقدًا 
للزواج خافًا لتلك الضوابط واآلليات بالحبس مدة 

ال تزيد على سنة كاملة أو بغرامة مالية محددة.

كيف لك أن تتزوج بامرأة اخرى
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