
صحيفة الكترونية شهرية متخصصة
)JAMC( تصدر عن المركز االعالمي للسلطة القضائية

www.iraqja.iq

h j c . i d e p 2 0 1 3 @ g m a i l . c o m

AL Qadaa / Monthly Newspaper

8 Pages

رئيس التحرير

القاضي

الصفحة 
االخيرة

العرض الكامل لكتاب
القضاء في العراق )3(

السنة االولى/ العدد )2( كانون االول 2015

القاضي 
عبد الستار بيرقدار

اإلفتتاحية

أوراق
تحقيقية
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أدت جه��������ود قضائية نوعية إل��������ى تفكيك خلية 
خطي��������رة تابع��������ة لتنظي��������م )داع��������ش( اإلرهاب��������ي 
مهمتها نقل وركن السيارات املفخخة في بغداد، 
فيما كش��������ف قضاة متخصصون باإلرهاب عن 
تواطؤ عناصر ف��������ي نقاط التفتيش وتقاضيهم 
رشاوى بواقع 300 دوالر مقابل عبور العجالت 

سيطرة أمنية واحدة.
وأف��������اد القض��������اة ب��������أن التفجير يحص��������ل نتيجة 
اتصال يجري��������ه قيادي كبير ف��������ي )داعش( على 
هاتف نق��������ال مثبت في العجل��������ة، ولفتوا إلى أن 
اإلرهابي��������ن يس��������تعملون الس��������يارات الحديث��������ة 
وينطلقون م��������ن الرطبة على الح��������دود العراقية 
الس��������ورية س��������الكن طريق��������ن مختلف��������ن عب��������ر 
محافظت��������ي النج��������ف أو كرب��������الء وص��������واًل إل��������ى 

العاصمة.
ويق��������ول قاضي محكمة تحقيق الرصافة األولى 

عم��������ر خليل في حديث مع "القض��������اء"، إن "عملنا 
ط��������وال امل��������دة املاضية أس��������فر عن الوص��������ول إلى 
العدي��������د من املس��������ؤولن عن عملي��������ات التفجير 

ضمن قاطع الرصافة".
وأضاف أن "تنس��������يقًا قضائيا نوعيًا مع مكتب 
االستخبارات ومكافحة إرهاب جنوب الرصافة 
التابع لوزارة الداخلية أسفر عن ضبط مجموعة 

خطيرة تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي".
وأش��������ار إلى أن "هذه املجموع��������ة املتكونة من 22 
متهمًا تش��������كل مف��������رزة يطلق عليه��������ا )االتصال 
والتوصيل والركن(، مرتبطة إداريًا بما يسمى 
)والي��������ة بغ��������داد("، وأف��������اد بوج��������ود "أوامر قبض 
صدرت بحق آخرين وصل عددهم إلى نحو 30 

مطلوبًا مازالوا هاربن حتى اآلن".
ويع��������ّول خلي��������ل على أن تنف��������ذ الق��������وات األمنية 
املذك��������رات جميعه��������ا، ويضي��������ف أن "قس��������مًا م��������ن 
املطلوبن تش��������ير املعلومات االس��������تخبارية إلى 

تواجدهم خارج العاصمة بغداد".

من جانبه، يقول نائب املّدعي العام في املحكمة 
القاض��������ي فاضل أكبر توفيق إن "هيكلية املفرزة 
تعتم��������د التنظيم الخيطي حيث ال يعرف قس��������م 
م��������ن املنتمن له��������ا زمالءه��������م اآلخري��������ن، وليس 
لديهم مس��������ؤول في بغداد، بل يرتبطون بأمير 

في والية نينوى".
وأوضح توفيق ف��������ي تعليقه إل��������ى "القضاء"، أن 
"االعتراف��������ات تكش��������ف أن األمي��������ر هو املس��������ؤول 
ع��������ن تفجي��������ر أغلب العج��������الت بمج��������رد اتصاله 
م��������ن هاتفه املحمول على هات��������ف آخر مثبت في 

السيارة املتروكة".
وتفي��������د اعترافات املتهمن الت��������ي اطلعت عليها 
"القضاء" بأن عمليات التلغيم تتم جميعها في 
قضاء الرطبة بمحافظ��������ة األنبار )على الحدود 
العراقي��������ة الس��������ورية(، ومن ثم تم��������ر العجلة من 
الفلوجة والرمادي وتجتاز جس��������ر بزيبز، وبعد 
ذلك يعبر السائق إلى بغداد إما من منطقة عن 
التمر في محافظة كربالء، أو الحيدرية التابعة 

ملحافظة النجف.
وكش��������ف نائب املّدعي العام توفيق عن "رشاوى 
تدف��������ع من قب��������ل اإلرهابين إلى املف��������ارز األمنية 
املنتش��������رة على الطريق لتسهيل عبور العجالت 
وص��������واًل إلى العاصم��������ة بواق��������ع 300 دوالر لكل 

نقطة تفتيش".
أما بخص��������وص العج��������الت التي تس��������تخدم في 
التفخي��������خ، أجاب توفيق أن "املف��������رزة تخلت عن 
فكرة االعتماد على الس��������يارات القديمة حتى ال 
تكون عرضة لالشتباه من قبل القوات االمنية".
وتابع أن "الس��������يارات املضبوطة هي من الطراز 
الحديث، وقد تم ش��������راؤها بمكاتبات رس��������مية، 
لك��������ن وفق��������ًا ملستمس��������كات ش��������خصية م��������زوّرة"، 
مستطردا "من بينها عجالت نوع )ستار أكس( 

و )سنتافي("
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االعترافات تكشف عن تواطؤ نقاط تفتيش وتدّل على نقاط مرور السيارات

ق�ضاة يفككون اأكرب خلية لتوريد املفخخات اإىل بغداد

البصرة تشهد افتتاح صروح قضائية جديدة مع نهاية العام/ عدسة القضاء

بغداد/ سيف محمد

أف��������ادت محكمة املرور في بغداد بأن اغلب مرتكبي حوادث الس��������ير 
يكونون في أعمار املراهق��������ة فيما أكدت أن أحكامها الصادرة بحق 
مرتكب��������ي حوادث الس��������ير تك��������ون بالغرام��������ة أو الحبس م��������ع إيقاف 

التنفيذ، مراعاة لظروف املدانن وأعمارهم.
وق��������ال قاضي املرور في بغداد رعد حميد إس��������ماعيل في حديث مع 
"القض��������اء"، إن "اغلب الدعاوى املعروضة أمامن��������ا تتعلق باملادة 23 
من قانون املرور رقم 86 لس��������نة 2004 التي تخص إهمال القيادة أو 

التهور ما يسبب حوادث سير".
وأضاف إس��������ماعيل، أن "ه��������ذه األفعال قد ينتج عنه��������ا أضرار بحق 

الغير أو ممتلكاتهم أو تسبب عاهة مستديمة للضحية".
وأوضح، أن "املش��������ّرع ح��������دد عقوبة ملرتكب هذا الن��������وع من الجرائم، 
وهي الحبس مدة ال تقل عن س��������تة أشهر على أال تزيد على سنتن، 
أو الغرام��������ة، أو بالعقوبتن مع��������ا". وذكر أيض��������ًا، أن "املحكمة تنظر 
جرائ��������م الدهس التي ال تؤدي إلى املوت"، مبينًا "إذا توفي الضحية 

فتحال القضية على محكمة الجنايات وفق االختصاص".
ولف��������ت إلى "أحكام ق��������د نصدرها بالحبس م��������دة ال تزيد عن خمس 
س��������نوات في حال اعتدى الس��������ائق على عناصر امل��������رور أثناء تأدية 

واجبه أو بسببه".
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بغداد/ دعاء آزاد

قال��������ت محاكم تحقيق عراقية ف��������ي بغداد إنها 
تتلقى ما يقارب 10 دعاوى تخص التهديدات 
العش��������ائرية، فيما لفتت إلى ارتفاع نسبة هذه 
الدعاوى بنح��������و ملحوظ ف��������ي اآلونة األخيرة 
عل��������ى الرغم م��������ن أن حاالت عديدة ل��������م ترد إلى 

القضاء.
 وأعرب قضاة عن أسفهم ألن القسم األكبر من 
الشكاوى املسجلة رسميًا تنتهي بالتنازل ما 
يفضي إلى إف��������الت املتورطن بها من العقاب، 

فيما أش��������اروا إل��������ى أن ضباط��������ًا وعناصر في 
القوات األمنية يتهربون عن تنفيذ أوامر قبض 
صدرت بحق متهمن عن هذه الجرائم خشية 
وقوعهم تح��������ت طائلة "الفصول العش��������ائرية" 

وهي في العادة مبالغ مالية كبيرة.
يق��������ول قاض��������ي التحقي��������ق عّم��������ار خش��������ان في 
حديث م��������ع "القضاء"، إن "قس��������مًا م��������ن محاكم 
البالد تس��������جل يوميًا بنحو 10 دعاوى تخص 
التهديدات العش��������ائرية"، لكن��������ه يتّوقع "وجود 

املئات منها لم تصل إلى القضاء".
ويشير خش��������ان إلى أن "ش��������عور املواطن بقوة 

العش��������يرة على حساب الدولة أدى إلى انتشار 
ه��������ذا الن��������وع م��������ن التهدي��������دات"، مبين��������ًا "حتى 
الطرف اآلخر )املجني عليه( يرّد على الجاني 
بذات األس��������لوب، وع��������ادة ال يلجأ إل��������ى الطرق 

القانونية".
ويأسف خش��������ان ألن "هذه األعراف لم تقتصر 
على الناس البسطاء فحس��������ب"، وقال إن "أحد 
عش��������ائريا  تهدي��������دا  رّد  الجامع��������ات  أس��������تاذة 

تعرض له بذات األسلوب".
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قا�ضي املرور: اغلب مرتكبي 
حوادث ال�ضري مراهقون

حماكم: نتلقى 10 دعاوى تهديد ع�ضائري يوميا 

بابل/ مروان الفتالوي

يقع مواطنون بس��������بب الحاجة 
إل��������ى املال في مصيدة ش��������ركات 
يشترطون  ومقرضون  إقراض 
تواقيعهم عل��������ى صكوك فارغة 
أعل��������ى،  بقيم��������ة  ملئه��������ا  بغي��������ة 
بالقان��������ون  جهله��������م  وبس��������بب 
أغلبهم  يواج��������ه  واضطراره��������م 
جريم��������ة "التوقيع على صك بال 

رصيد.
فيما يرجع قض��������اة إفالت هذه 
الش��������ركات من املحاسبة إلى أن 
كان��������ت ظروفه  التوقي��������ع مهما 

فأن��������ه يمث��������ل تعبيرًا ع��������ن إرادة 
يحم��������ي  ال  فالقان��������ون  املدي��������ن، 

املغفلن.
وقال قاض��������ي الجريمة املنظمة 
ل�"القضاء"  الغريباوي  مرتضى 
تطل��������ب  إق��������راض  "ش��������ركات  إن 
م��������ن املدي��������ن فتقوم  ضمان��������ات 
ل��������ه  بفت��������ح حس��������اب مصرف��������ي 
وتأخ��������ذ إمض��������اءه عل��������ى ص��������ك 

بدون تحديد رقم معن".
يتلكأ  "عندم��������ا  قائ��������اًل  وأكم��������ل 
املدين بالس��������داد، يق��������وم الدائن 
الفارغة ويضع  الصكوك  بملء 
مبلغًا أكب��������ر من امل��������ال الفعلي، 

ث��������م يراجع املصرف املس��������حوب 
من��������ه الص��������ك ليج��������د أن رصيد 
املدين ال يغطي مبلغ الصك، ما 
يفضي إلى تكامل جريمة بكل 
جوانبها يرتكبها املدين، وهي 
جريمة إعطاء صك بال رصيد".

ولفت إلى أن "املش��������رع العراقي 
يعتبر التوقيع وبصمة اإلبهام 
تعبيرا ع��������ن اإلرادة م��������ع توافر 
القانون  عوامل أخرى بحثه��������ا 
يك��������ون  كأن  العراق��������ي  املدن��������ي 
التعبير ع��������ن اإلرادة صادرا عن 
شخص حر غير مجبر أو مكره 

او تحت تهديد".

وتبق��������ى مس��������ألة التب��������ّن من أن 
املوّق��������ع كان مكره��������ا أو تح��������ت 
تهدي��������د م��������دار بح��������ث وتحليل 
ف��������ي محكم��������ة املوض��������وع، كم��������ا 
أنه  الغريباوي مستدركًا  يقول 
"إذا ثب��������ت أن الصك تم تحريره 
باإلكراه تتعطل الدعوى"، لكنه 
أق��������ر بصعوبة إثب��������ات ذلك فهو 
ي��������رى أن "ه��������ذه العملية تحتاج 
إل��������ى وس��������ائل إثب��������ات حديث��������ة 
وتحت��������اج إل��������ى تعدي��������ل قانون 

اإلثبات".

التفاصيل ص3

مواطنون يواجهون ال�ضجن ب�ضبب "التوقيع على بيا�ض"

النجف/ محمد سامي

في مجتم��������ع محاف��������ظ كالنجف 
يمت��������از بت��������راث دين��������ي معروف، 
ربم��������ا تتلقى الفتي��������ات ممن تزل 
أقدامهن نح��������و الطيش املوت ال 

محالة. 
ابتدأت قص��������ة كرار كأنها إحدى 
قت��������ل  عندم��������ا  الش��������رف  جرائ��������م 
شقيقته في النجف، لكنها قصة 
كانت لتبدو عادية لو انه اكتفى 
بقتلها فقط، غير أن هذا الشاب 
املندفع بعصبية أبى أن ينتهي 
بقتيل واحد فقط، بل أطبق على 
عائلته وقتلهم جميعا، بش��������كل 
مل��������يء بالغراب��������ة عندما  درامي 
اس��������تخدم آلة القتل الباعثة على 

الرعب، والتي تعتبر رمزًا ألكثر 
املجرم��������ن الذين علق��������وا بذاكرة 
العراقين.. لقد استخدم )الطبر( 

فقضى على أحبائه.
فرص��������ة  اس��������تغالل  ك��������رار  أراد   
وجوده منفردا مع شقيقته التي 
قام أحد الش��������بان بابتزازها بعد 
أن ق��������ام بتصويره��������ا عارية، بدأ 
اس��������تجوابها لك��������ن األخ��������ت أبت 
الحدي��������ث ع��������ن رواي��������ة ضياعها 
وأرادت إفهام��������ه بان الش��������خص 
قد غّرر به��������ا وخدعها، قام كرار 
بتناول "السكن" من مكان قريب 
كان قد حضّره مس��������بقا فطعنها 
طعنات ع��������دة وارداها قتيلة في 

الحال.
في هذه األثن��������اء دخل اخو كرار 
بالجريم��������ة،  مذه��������واًل  البي��������ت 

حاول ك��������رار إفهام��������ه باعترافها 
وما جنته عل��������ى العائلة من عار 
ال ُيمح��������ى، فب��������ّن ش��������قيقه بأنه 
على علم بالقضي��������ة، وهو وأمه 
ذهبا إلعط��������اء املبلغ املالي لذلك 

الشخص.
ما أن تحدث أخ��������وه بهذا، حتى 
ثارت ثائرة كرار وللحظة واحدة 
لم يتردد القاتل عن طعن أخيه، 
فأصبح كرار قات��������ال كبيرا يقتل 
أخويه بلحظة مجهولة املالمح.

ال��������رأس  مليئ��������ة  األم  دخل��������ت 
بالهموم، بحثت ب��������كل ما يمكن 
عن الش��������خص الذي يبتز ابنتها 
بقلبه��������ا  ج��������دوى، بحث��������ت  ب��������ال 
ويديه��������ا  املتعبت��������ن  وعينيه��������ا 
ت��������ن بامل��������ال عّما يس��������تر  اململوء
ع��������ار ابنتها، كانت تس��������عى إلى 

ولم  كت��������م فضيحته��������ا. بحث��������ت 
تج��������د قاتل ش��������رف العائل��������ة، لم 
تكن مس��������تعدة ألي شيء غير ما 
ينس��������يها قلياًل ذل��������ك القلق على 
عائلتها، لك��������ن األقدار كتبت لها 

غير ذلك.
دخل��������ت األم بع��������د أن بل��������غ فيها 
التعب مبلغ��������ه، فوجدت جثتن 
وقات��������اًل ل��������م تش��������عر ان��������ه هو من 
خرج م��������ن رحمه��������ا وهزته على 
يديه��������ا، صفعته ف��������ي الحال لكن 
كرار ل��������م يتركها لتفك��������ر طويال، 
ولق��������د علمت بذلك بعدما فس��������ر 
لها منظر الدماء وجثث ولديها 
حمل��������ه  ال��������ذي  الطب��������ر  ومنظ��������ر 
كوحش هائج. جاء بآلته املرعبة 

وأجهز عليها.
بث��������الث  الثالث��������ة  ك��������رار  أوق��������ع 

ضربات، كأنه كان شيئًا حتميًا 
أو واجبًا علي��������ه أن يقضيه، كان 
دمه باردا وجسده حديديا، فّرت 
منه كل املشاعر وهرب منه أيضًا 
العائل��������ي  بال��������دفء  اإلحس��������اس 
تل��������ك اللحظات، لقد اس��������تبدلها 

بجليد.
كان يهّم بالخروج فدخل شقيقه 
الثاني، حاول األخير أن ُيس��������مع 
كرار ش��������يئًا لكنه كان آلة قتل لم 
يع��������د يس��������مع ش��������يئا، كان مازال 
الطبر معلقًا ضربه وأكمل عليه 
بالس��������كن، ثم جمع أدوات القتل 
في كيس تركه جانبا، وذهب الى 
مدينة النجف القديمة بال عائلة 

وال عار لكن بأموال وكبائر.

 التفاصيل ص 4

اإلعدام 3 مرات ملدان بقتل والدته وشقيقيه بواسطة "فأس"

ظهور جديد لـ"اأبو طرب" يف النجف: جمزرة يف بيت العائلة!

على أنظمة
السلطة القضائية االتحادية

حّمل 
تطبيق 

اندرويد وأبل ستور

من املظاهر األساسية للمجتمعات املدنية الحديثة 
احترام الدولة بجميع أجهزتها وخضوعها لحكم 

القانون واحترام الحريات وحقوق اإلنسان.
 وم��������ن الجه��������ة املقابل��������ة ف��������أن االمتناع ع��������ن تنفيذ 
األحكام القضائي��������ة او تعطي��������ل تنفيذها مخالفة 
قانونية صارخة ومظهر ال يليق بنظام سياس��������ي 
وال اجتماع��������ي متحض��������ر؛ ألنه يؤدي إلى إش��������اعة 
الفوض��������ى وفق��������دان الثقة بس��������يادة القان��������ون، كما 
يؤدي إلى انهيار مبدأ اس��������تقالل القضاء وإضاعة 
لهيبته وإهدار لحجي��������ة األحكام وزعزعة القواعد 

القانونية املستقرة.
 باإلضافة ال��������ى ذلك، فان في االمتن��������اع عن تنفيذ 
األح��������كام القضائي��������ة او تعطيل تنفيذه��������ا انتهاكًا 
ملب��������دأ الفصل بن الس��������لطات؛ ألنه يتيح للس��������لطة 
التنفيذية التعقيب ومناقش��������ة األحكام القضائية 
األم��������ر ال��������ذي يش��������كل تعدي��������ا واضحًا منه��������ا على 

اختصاص جوهري للسلطة القضائية.
ولهذه الظاهرة نتائج سلبية وخطيرة في جميع 
مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية 

للبلد.
وبدون ش��������ك فانحراف اإلدارة ممثل��������ة بموظفيها 
املختصن في تنفيذ األحكام والقرارات القضائية 
يك��������ون بتأخير عملي��������ة التنفيذ بوق��������ت معقول او 
أخطاء في إجراءات التنفيذ، وهذا يوجب مسؤولية 
املوظ��������ف املختص ومس��������ؤولية الدول��������ة بالتبعية 
باعتبارها متبوعة لهم، مسؤولية مدينة قوامها 
تعويض من أصابه ضرر منه جراء ذلك، فضاًل عنه 
املسؤولية الجنائية والتأديبية التي تترتب على 
انحرافهم عنه القيام بواجبهم الوظيفي, لذا فانه 
يتطلب التوس��������يع في وضع النصوص القانونية 
والعقوبات الرادعة مل��������ن يقترف مثل هذه الجرائم 
س��������واء كان��������ت اإلدارة مجتمعة ب��������كل موظفيها أم 
م��������ن قبل موظف مختص بتنفي��������ذ أحكام وقرارات 
القض��������اء ام غير مختص، ولكنه اس��������تخدم نفوذه 

لعرقلة وتعطيل تنفيذها.

تنفيذ الأحكام الق�ضائية

satar_bayrkdar@yahoo.com

ّ
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ارتفع��������ت دع��������اوى التهديد العش��������ائري 
بنح��������و ملحوظ في اآلونة األخيرة على 
الرغم من أن ح��������االت عديدة لم ترد إلى 

املحاكم.
 وأعرب قضاة عن أس��������فهم ألن القس��������م 
األكبر من الش��������كاوى املس��������جلة رسميًا 
تنتهي بالتنازل م��������ا يفضي إلى إفالت 
املتورطن بها من العقاب، فيما أشاروا 
إل��������ى أن ضباط��������ًا وعناصر ف��������ي القوات 
األمني��������ة يتهرب��������ون ع��������ن تنفي��������ذ أوامر 
قب��������ض صدرت بحق متهم��������ن عن هذه 
الجرائم خش��������ية وقوعه��������م تحت طائلة 
"الفصول العش��������ائرية" وهي في العادة 

مبالغ مالية كبيرة.
يق��������ول قاض��������ي التحقيق عّمار خش��������ان 
في حديث مع "القضاء"، إن "قس��������مًا من 
محاكم البالد تس��������جل يوميًا بنحو 10 
العشائرية"،  التهديدات  دعاوى تخص 
لكن��������ه يتّوقع "وج��������ود املئ��������ات منها لم 

تصل إلى القضاء".
ويشير خش��������ان إلى أن "شعور املواطن 
بقوة العشيرة على حساب الدولة أدى 
إلى انتش��������ار هذا النوع من التهديدات"، 
مبين��������ًا "حتى الط��������رف اآلخ��������ر )املجني 
عليه( يرّد على الجاني بذات األسلوب، 

وعادة ال يلجأ إلى الطرق القانونية".
ويلقي قاض��������ي التحقيق بالالئمة على 
"األوض��������اع األمنية الحالية، وانتش��������ار 
الس��������الح بي��������د عام��������ة الش��������عب، وغياب 
الثقافة بأنواعها في نمو بيئة مناسبة 
ألن  خش��������ان  ويأس��������ف  للتهدي��������دات". 
"ه��������ذه األعراف لم تقتص��������ر على الناس 
البسطاء فحسب"، وقال إن "أحد أستاذة 
الجامعات رّد تهديدًا عشائريًا تعرض 
له بذات األس��������لوب"، وأوضح انه "برغم 
تسجيله دعوى لدى محكمتنا لكنه لم 

يتقنع باإلجراءات القانونية".
وب��������ّن أن "اغل��������ب دع��������اوى التهدي��������دات 
بالتن��������ازل"، ويجد  العش��������ائرية تنتهي 
أن "ذل��������ك يفض��������ي إل��������ى ضي��������اع جهود 

ف��������ي  والقض��������اء  التنفيذي��������ة  الجه��������ات 
الذي��������ن يضغطون  املتورطن  مالحق��������ة 
على املش��������تكي ألجل التنازل واملحكمة 

مضطرة لقبوله وإغالق الدعوى".
"الدكة" وهو نوع من التهديد العشائري 
يت��������ّم من خ��������الل إط��������الق النار أم��������ام دار 
الضحية، كما يعّرفه القاضي خش��������ان ، 
ويس��������تغرب من "قدرة هؤالء املسلحن 
على االنتقال بن املدن وس��������ط هذا الكم 

الهائل من نقاط التفتيش".
ويسترس��������ل أن "الدَكة ل��������م تقتصر على 
اط��������الق العي��������ارات النارية فحس��������ب، بل 
العب��������وات  باس��������تخدام  خط��������رًا  ازدادت 
الناسفة والرمانات الصوتية"، وينصح 
ب� "تش��������ريع قانون خاص يشّدد عقوبة 
الجرائ��������م الت��������ي تترتب عل��������ى الفصول 

العشائرية".
 وال يفّرق املش��������ّرع بحس��������ب خشان بن 
"ط��������رق التهديد س��������واء وقع��������ت بإطالق 

العيارات النارية، أو كتابة عبارات هدر 
الدم عل��������ى العقارات واملحال التجارية"، 
وأضاف "جميعها تعّد تهديدًا شريطة 

عدم وقوع إصابات".
ويرى أن "الرادع االول ملنع هذه الجرائم 
السلطة التنفيذية من خالل منع الناس 
الوصول بأس��������لحتهم إل��������ى ضحاياهم 
ومن قبل ذلك الحيلولة من دون انتشار 

هذه األسلحة".
ام��������ا بخص��������وص أوامر القب��������ض، أجاب 
خشان أن "القضاء يصدر مذكرات بحق 
املتهم��������ن، ويتابع مع الق��������وات األمنية 
تنفيذها"، مس��������تدركًا "هناك مطلوبون 

في مناطق يصعب الوصول إليها".
ويق��������ول إن "ضباط��������ًا وعناص��������ر امن ال 
ينفذون اوامر قبض؛ ألنهم ينتمون إلى 
ذات عشائر املطلوبن أو أنهم يخشون 

من هذه العشائر كونها قوّية".
وتابع خش��������ان أن "العديد من الضباط 

تعرضوا لتهديدات أثناء تأدية واجبهم 
ووقع��������وا ضحية فص��������ول عش��������ائرية"، 
ويؤش��������ر "تزايدًا ف��������ي ه��������ذه التهديدات 
وقس��������مًا م��������ن الفص��������ول تق��������ع ألس��������باب 

بسيطة".
ون��������ّوه إلى وج��������ود "نصابن مختصن 
بالتهديد العش��������ائري ويعتاشون على 
الفصول من خالل اثارة غضب االخرين 
ألج��������ل التكس��������ب امل��������ادي"، موضح��������ًا أن 
"قس��������مًا آخ��������ر يدعون أنهم ش��������خصيات 
قبلية ب��������زي عربي مهمتهم الدفاع عّمن 

ال يمتلك عشيرة تسانده".
وذكر قاضي التحقيق أن "عملية الدفاع 
تكون لقاء مبلغ مالي أو منفعة، وتقسم 
االتعاب عل��������ى دفعتن األول قبل تنفيذ 

العملية والثاني بعدها".
 وعّم��������ا إذا ثب��������ت أن دواف��������ع التهدي��������د 
إرهابي��������ة أو ذات طاب��������ع طائف��������ي إل��������ى 
التهجير، أجاب "تفّعل هنا مواد قانون 

مكافحة االره��������اب التي تصل عقوبتها 
إلى اإلعدام".

وختم خش��������ان بالق��������ول إن "أش��������خاصًا 
اآلخري��������ن،  ابت��������زاز  عل��������ى  يعتاش��������ون 
س��������جلت عليهم أكثر من دعوى تهديد 
 بس��������بب نفوذه��������م 

ّ
ف��������ي املحكم��������ة، لك��������ن

العش��������ائري يجب��������رّون الضحي��������ة عل��������ى 
التن��������ازل ويحصل��������ون من��������ه أيضًا على 

مبالغ مالية".
جريم��������ة التهدي��������د ج��������اءت عام��������ة ف��������ي 
والق��������ول  املش��������ّرع،  قس��������مها  القان��������ون، 
للقاضي س��������امي ترك��������ي، إلى جنحة إذا 
وقعت بنح��������و لفظي وفق��������ًا للمادة 432 
من قان��������ون العقوبات، أم��������ا إذا حصلت 
بدافع القتل فتحدث��������ت عنها املادة 430 

من القانون ذاته على أنها جناية.
وأضاف تركي في تصريح إلى "القضاء"، 
أنه "بعد ورود ش��������كوى إلينا عن تهديد 
عش��������ائري ُتتخذ اإلج��������راءات القانونية 
باس��������تقدام املتهم أواًل إذا كان في إطار 
الجنحة، وإذا ل��������م يحضر تصدر بحقه 
مذكرة قبض"، مس��������تدركًا "أم��������ا إذا كان 
التهدي��������د تحت مظل��������ة الجناية فأن أمر 

القبض يصدر بنحو مباشر".
ون��������ّوه تركي إل��������ى "أننا بعد اس��������تكمال 
اإلج��������راءات التحقيقي��������ة نحي��������ل املتهم 
عل��������ى املحكم��������ة املتخصص��������ة لتج��������ري 

محاكمته".
وأوض��������ح أن "معرفة حيثي��������ات التهديد 
ودوافع��������ه تمن��������ح املحكمة الق��������درة على 
تكيي��������ف الواقع��������ة ف��������ي أنه��������ا جناية أو 
جنح��������ة"، الفت��������ًا إلى أن "القضاء يس��������هم 
ببعض اإلجراءات التي تحمي املتشكي 
من التهديد العشائري؛ ألنه وفّر مكتبًا 
للتحقيق القضائي تجنبه الذهاب إلى 

مركز الشرطة القريب من داره".
ويسترس��������ل تركي، أن "القان��������ون يمنح 
الضحية الحق ف��������ي املطالبة بتعويض 
مادي ع��������ن طري��������ق املحاك��������م املدنية إذا 
لحق به ضرر ج��������راء التهديد، كأن تقع 
الجريمة على محله التجاري ما يؤدي 

إلى إغالقه".

مأجورون بزي عربي ينتزعون فصواًل طائلة.. والعبوات تدخل االستخدام في نظام "الدَكة"

القضاة يأسفون إلفالت املتهمني بهذه الدعاوى بسبب عدم اللجوء إلى القانون

حماكم: نتلقى 10 دعاوى تهديد ع�ضائري يوميا
لكن اأغلبها ينتهي بالتنازل

قا�ضي املرور: اأغلب مرتكبي حوادث ال�ضري 
مراهقون.. والعقوبات خمففة مراعاًة لظروفهم

تالحق  تكميلية  لعقوبة  و�ضف  بال�ضرف"..  "املخلة 
املدان وحترمه من احلقوق
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أفادت محكمة املرور في بغداد 
ب��������أن اغلب أحكامه��������ا الصادرة 
بحق مرتكبي حوادث الس��������ير 
تك��������ون بالغرامة أو الحبس مع 
إيق��������اف التنفي��������ذ، ولفت��������ت إلى 
أن ه��������ذا التوجه يأت��������ي مراعاة 
وأعمارهم،  املدان��������ن  لظ��������روف 
كما أشارت إلى أنها تعتمد في 
تحديد مالمح االصطدام على 
املخطط��������ات املروري��������ة، منّوهة 
إل��������ى أحقي��������ة أي م��������ن أط��������راف 
علي��������ه  االعت��������راض  الدع��������وى 
واس��������تبداله بانت��������داب خب��������راء 
الواقعة  املسؤول عن  يحددون 

وقيمة الضرر.
وقال قاضي امل��������رور في بغداد 
رع��������د حمي��������د إس��������ماعيل ف��������ي 
حديث م��������ع "القضاء"، إن "اغلب 
الدع��������اوى املعروض��������ة أمامن��������ا 
تتعل��������ق باملادة 23 م��������ن قانون 
املرور رقم 86 لسنة 2004 التي 
تخص إهمال القيادة أو التهور 

ما يسبب حوادث سير".
وأض��������اف إس��������ماعيل، أن "هذه 
األفعال ق��������د ينتج عنها أضرار 
أو ممتلكاته��������م  الغي��������ر  بح��������ق 
أو تس��������بب عاه��������ة مس��������تديمة 

للضحية".
ح��������دد  "املش��������ّرع  أن  وأوض��������ح، 
عقوبة ملرتكب ه��������ذا النوع من 

الجرائم، وه��������ي الحبس مدة ال 
تق��������ل عن س��������تة أش��������هر على أال 
تزيد على س��������نتن، أو الغرامة، 

أو بالعقوبتن معا".
أن  إل��������ى  إس��������ماعيل،  وأش��������ار 
االصط��������دام  مالم��������ح  "تحدي��������د 
يعتم��������د ف��������ي بداي��������ة األمر على 
مخطط الكش��������ف ال��������ذي يجريه 

عناصر من شرطة املرور".
وأس��������تدرك ، "إذا اعت��������رض أحد 
أطراف الدع��������وى على املخطط 
خب��������راء  انت��������داب  إل��������ى  نلج��������أ 
م��������ن ضب��������اط امل��������رور لتحدي��������د 

التقصير ومقداره".
وذكر أيضًا، أن "املحكمة تنظر 
جرائ��������م الدهس الت��������ي ال تؤدي 
إلى امل��������وت"، مبين��������ًا "إذا توفي 
القضي��������ة  فتح��������ال  الضحي��������ة 
عل��������ى محكم��������ة الجنايات وفق 

االختصاص".
ولفت إلى "أحكام قد نصدرها 
بالحب��������س م��������دة ال تزي��������د ع��������ن 
خمس سنوات في حال اعتدى 
الس��������ائق على عناص��������ر املرور 

أثناء تأدية واجبه أو بسببه".
لكنه أفاد بان "حوادث الس��������ير 
تنته��������ي ف��������ي اغل��������ب األحي��������ان 
م��������ع  الحب��������س  أو  بالغرام��������ة 
وقف التنفي��������ذ مراعاة لظروف 

املتهمن أو أعمارهم".
ون��������ّوه إل��������ى أن "اختصاصن��������ا 
يش��������مل أيض��������ًا قي��������ادة املركبة 

تحت تأثير املس��������ّكر أو املخدر، 
أو الس��������ياقة م��������ن دون إج��������ازة 
أن  إل��������ى  منبه��������ًا  رس��������مية"، 
"عقوب��������ات ه��������ذه األفع��������ال نص 
بالحب��������س  القان��������ون  عليه��������ا 

والغرامة أيضًا".
تش��������كيل  الغ��������رض من  يح��������دد 
املحكم��������ة على أنه��������ا "لتخفيف 
وإيج��������اد  املواطن��������ن  معان��������اة 
به��������ذه  متخص��������ص  قض��������اء 

الدعاوى املهمة".
وتابع "بموجب بيان التشكيل 
الص��������ادر عن مجل��������س القضاء 
األعل��������ى فق��������د ح��������دد مقرها في 
الك��������رخ/  اس��������تئناف  محكم��������ة 
برغ��������م أن اختصاصها يش��������مل 

جميع مدن بغداد".
أف��������ادت نائ��������ب  م��������ن جانبه��������ا، 

املدعي العام في املحكمة سحر 
حيدر حسون في تصريح إلى 
"القضاء"، بأن "عملنا يكمن في 
تدقي��������ق الدعاوى ال��������واردة من 

محاكم التحقيق املختلفة".
وتابعت حس��������ون، أنه "في حال 
وج��������ود نق��������ص نج��������ري تدخل 
اس��������تكمال  ألج��������ل  تميي��������زي 
اإلجراءات"، وأضاف��������ت "أما إذا 
الدع��������وى كاملة فتحال  جاءت 

على محكمة جنح املرور".
م��������ن  نوع��������ن  إل��������ى  وتطرق��������ت 
عل��������ى  ت��������رد  الت��������ي  الدع��������اوى 
محكمة املرور، أوضحت "أولها 
الواصل��������ة إلى محاك��������م الجنح 
االعتيادية ع��������ن طريق الخطأ، 
فتحال علينا لننظرها بحسب 

االختصاص".
وذكرت نائ��������ب املّدعي العام أن 
"الن��������وع األخر تلك التي تصلنا 
عب��������ر محاكم التحقي��������ق بنحو 
مباشر، وبدورنا نحيلها على 

محكمة جنح املرور".
وتسترس��������ل حسون أن "املّدعي 
العام يحضر جلسات املحكمة 
القرارات  مش��������روعية  ويراق��������ب 

القضائية".
وخلصت بالق��������ول أن "دورنا ال 
يق��������ل أهمية عن عم��������ل القاضي 
وهن��������اك تع��������اون مس��������تمر بن 
الدعاوى  انجاز  الطرفن ألجل 

املعروضة على املحكمة".

بغداد/ عدنان صبيح

يطلق وصف اإلخالل بالشرف 
كعقوبة معنوية على جرائم 
معينة، فمجرد ارتكابها يتحول 
لفظ املدان إلى مجرم، فيما يتحّمل 
مرتكب اجلرائم املوصوفة بهذه 
الصفة عقوبات تكميلية إضافة إلى 
اجلزاء الذي القاه، متنعه من احلق 
الوظيفي وحقوق أخرى بعد انتهاء 
محكوميته.

وتعرف هذه الجرائ��������م أيضا بأنها ما يرجع 
إلى ضع��������ف في الخلق وانح��������راف في الطبع 
يدفع��������ان بصاحبهما إلى ع��������دم االئتمان به 
عل��������ى األموال العامة خش��������ية أن يضحي بها 
في س��������بيل مصالحه الخاص��������ة وأمثال هذه 
والتزوي��������ر  الرش��������وة واالخت��������الس  الجرائ��������م 
والس��������رقة والنصب وهتك الع��������رض وخيانة 
األمان��������ة املنص��������وص عليها في امل��������واد )439-

قان��������ون  م��������ن   )501  500--496-493-492-472
العقوبات العراقي.

ويق��������ول رئي��������س جنايات الرصاف��������ة القاضي 
"اعتب��������ار  إن  اس��������عد  س��������لمان  داوود  اس��������عد 
عقوب��������ة  يع��������د  بالش��������رف  مخل��������ة  الجريم��������ة 
تكميلية تسير مع مرتكبها حتى بعد إنهاء 
محكوميت��������ه"، الفتا إلى "إمكاني��������ة أن تترتب 
عقوب��������ات أخرى على من يحم��������ل هذه الصفة 

كمنعه من الحصول عل��������ى وظيفة في دوائر 
الدولة أو غيرها".

وأضاف س��������لمان في حديث إلى "القضاء" أن 
"القانون حّدد الجرائم املخلة بالش��������رف وهي 
االختالس والتزوير والسرقة وخيانة األمانة 

وهتك العرض والقضايا اإلرهابية".
وتابع "ال يطلق اصطالح اإلخالل بالش��������رف 
عل��������ى جريمة ما، والقاض��������ي ال يكتب على أن 
ه��������ذه القضية أو تلك مخلة بالش��������رف، بل أن 
مجرد تحويل كلمة مدان إلى مجرم من شأنه 

أن يعد الجريمة مخلة بالشرف".
ويعتب��������ر س��������لمان "القضاي��������ا اإلرهابي��������ة من 
الجرائم املخلة بالش��������رف؛ الن القانون يحدد 
تجري��������م اإلرهابي وفق امل��������واد القانونية، وال 
يحدده على انه مدان فقط الن اإلدانة مرتبطة 
بالقضايا األخرى الت��������ي ال يحددها القانون 

بأنها مخلة بالشرف".
وفي ما يتعلق بالبغاء يلفت رئيس جنايات 
الرصاف��������ة إلى أن "له قانونا خاصا يعود إلى 
النص املع��������دل لع��������ام )2001( لقانون قضايا 

البغاء".
ويوض��������ح أن "البغ��������اء ال يرتب��������ط بالقضاي��������ا 
املخل��������ة بالش��������رف، لع��������دم وج��������وده بالقانون 
الخ��������اص بالقضايا املخلة بالش��������رف، ونحن 
كقضاة نتعام��������ل مع القوانن كما منصوص 

عليها".
أما هتك الع��������رض وهو مصطلح موجود مع 
الجرائم املخلة بالشرف يبن القاضي سلمان 
إن "هذا املصطلح يطلق على الجريمة ما دون 
االغتصاب وفوق التحرش، وعولجت حصرا 

في املادة )393( لجرائم االغتصاب".
وق��������ال إن "القانون افرد لهتك العرض عنوانا 

خاص��������ا م��������ن ضم��������ن ب��������اب الجرائ��������م املخل��������ة 
باألخ��������الق وب��������اآلداب"، الفت��������ا إل��������ى أن "املادة 
)396( م��������ن قان��������ون العقوبات نص��������ت على أن 
تك��������ون عقوبة من اعتدى بالقوة أو بالتهديد 
او الحيل��������ة أو أي وجه م��������ن أوجه عدم الرضا 
عل��������ى ع��������ارض ش��������خصي ذك��������را كان أم أنثى 

السجن ملدة ال تقل عن 7 سنوات".
وب��������ن القاضي س��������لمان ان "القان��������ون اعتبر 
قضاي��������ا التخريب االقتص��������ادي جرائم مخلة 
بالش��������رف بحس��������ب القرار )9-6( لع��������ام 1987، 
الق��������رار )39 لع��������ام 1994(  ف��������ي  كم��������ا اعتب��������ر 
تعاطي الحب��������وب املخدرة من الجرائم املخلة 

بالشرف".
من جانبه، قال قاضي محكمة النزاهة راضي 
الفرطوس��������ي إن "القانون مّيز القضايا املخلة 
بالشرف عن القضايا األخرى العتبارها من 
القضاي��������ا التي تمس الناس وتس��������بب ضررا 
للمجتم��������ع، واملصلح��������ة العام��������ة واغلب تلك 

القضايا تعتبر جنايات".
لكن الفرطوس��������ي ب��������ن أن "املدان��������ن بقضايا 
أي  مجرم��������ن  ُيع��������دون  ال  األم��������وال  غس��������يل 
املخل��������ة  بالقضاي��������ا  جرائمه��������م  توص��������ف  ال 

بالشرف".
وأش��������ار الفرطوسي إلى انه "ال توجد محكمة 
متخصصة بالقضايا املخلة بالش��������رف إنما 

هي متوزعة بن املحاكم".
اختص��������اص  م��������ن  ه��������ي  "الرش��������وة  أن  وب��������ن 
محكمتنا والس��������رقة م��������ن اختصاص املحاكم 
العادي��������ة، واالخت��������الس هو م��������ن اختصاص 
هيئ��������ة النزاه��������ة، وخيانة األمان��������ة واالحتيال 
ليس من اختصاص محكم��������ة النزاهة وإنما 

من اختصاص املحاكم األخرى".

عبارات تهديد عشائري مكتوبة على أحد الدور

تشمل اإلرهاب والتزوير والتعاطي.. وتستثني البغاء وغسيل األموالقال إن "احلوادث التي تتسبب بوفاة تخرج عن اختصاصنا"

ال تعني ممارسة الديمقراطية بأي شكل من االشكال االنفالت والفوضى 

ومخالف��������ة  القان��������ون و النظ��������ام الع��������ام و االداب العام��������ة فالديمقراطي��������ة 

ممارس��������ة حضارية تنبع من احترام الذات و احترام الناس و الش��������ك ان 

عجل��������ة التط��������ور في املجتمع ال تخلو من  الس��������لبيات حيث ان لكل تطور 

جريم��������ة تقابل��������ه ومع دخ��������ول االنترن��������ت و املوبايل و اجه��������زة االتصال 

املختلف��������ة الى الع��������راق ازداد ارت��������كاب الجرائم املخل��������ة باألخالق واآلداب 

العام��������ة وحي��������ث ان القانون  ينظم العالقات بن الن��������اس في املجتمع اي 

انه يعن نش��������اط الفرد  و حقوقه و واجباته بالنس��������بة ألعضاء املجتمع 

االخري��������ن و توجد الى جانب القانون قواعد اخرى عديدة لها ش��������ان في 

تحقيق النظ��������ام االجتماعي ومنها قواعد الدي��������ن و االخالق و تتضافر 

ه��������ذه القواعد جمعيها إلل��������زام الفرد بس��������لوك معن والح��������د من حريته  

الش��������خصية في س��������بيل  الصالح الع��������ام و ال غرابة  ان نج��������د كثيرا مما 

تنه��������ى عنه االخالق تحرمه القوانن  ايضا وفي نطاق قانون العقوبات 

العراقي رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل فقد عالج الجرائم املخلة باألخالق 

و االداب العامة كاالغتصاب وهتك العرض و التحريض على الفس��������وق 

والفجور والفعل الفاضح املخل بالحياء  إال ان التوس��������ع في اس��������تخدام 

اجه��������زة االنترنت والهاتف النقال و اس��������اءة اس��������تخدامها في التحرش 

الجنس��������ي و نش��������ر الرذيلة  و االنحراف و الشذوذ الن الكثير من ضعاف 

النفوس اتخذوها وس��������ائل لتحقي��������ق اهدافهم الدنئي��������ه و قيام البعض 

م��������ن ضعاف النفوس ببي��������ع االقراص االباحية في االس��������واق والتحرش 

الجنسي عن طريق اجهزة الهاتف النقال والتهديد واملضايقة واالبتزاز 

ونش��������ر الص��������ور املتالعب به��������ا و تحويرها  بش��������كل غير مأل��������وف وغير 

حقيق��������ي ومع التق��������دم الهائل في وس��������ائل االتصال  اصبح��������ت القوانن 

الت��������ي تعالج الجرائم االخالقيه و الجنس��������ية عاجزة  عن مواكبة التطور 

التش��������ريعي في هذا املجال و قد بات من الضروري ايجاد جهاز ش��������رطة 

متخصص في  مكافحة الجرائم االخالقية  تسمى بشرطة االداب أسوة 

ببقية دول العالم و ان هذا الجهاز ال يعني قمع الحريات الش��������خصية ال 

يعني قمع الحرية الش��������خصية  ولكن ردع لألش��������خاص املسيئن و البد 

م��������ن وضع نظام قانون��������ي ملكافحة الجرائم االخالقي��������ة التي ترتكب  عن 

طري��������ق االنترن��������ت و اجهزة االتصال االخرى  و حج��������ب املواقع االباحية  

و العم��������ل الجاد لتنظيم عم��������ل مقاهي االنترنت وف��������ق القانون  ذلك الن 

الحرية الشخصية ال تعني استباحة حرمات االخرين و تحطيم االسرة 

و ان الحري��������ة ه��������ي حرية نس��������بية و ليس��������ت مطلقة بالتع��������دي و مخالفة 

القانون و القيام بتصرفات  مش��������ينة مرفوضة من قبل الدين و املجتمع 

وتشديد العقوبات على الجرائم االخالقية املنصوص عليها في قانون  

العقوب��������ات رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل  و االس��������راع في تش��������ريع قانون 

مكافح��������ة الجرائم االلكترونية  الت��������ي تتعلق باألخالق   وان تكون هناك 

تعري��������ف بهذه الجرائ��������م الخطرة  و التي تعتبر م��������ن الجرائم التي تهدد 

كي��������ان املجتمع فاملجتم��������ع العراقي معروف بقيم��������ه و اخالقه و تقاليده 

وه��������و مجتمع متماس��������ك رغ��������م الظروف و املح��������ن التي م��������رت ب هاال ان 

التصرفات الدخيلة بحاجة الى معالجة حقيقة .

مكافحة اجلرائم الخالقية
قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

القاضي رعد حميد
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بغداد/ إياس حسام الساموك

بملف��������ات  محكم��������ة متخصص��������ة  توصل��������ْت 
اإلره��������اب إلى خلية خطي��������رة تابعة لتنظيم 
)داعش( اإلرهابي يش��������كل أعضاؤها مفرزة 
خيطية لنقل وركن عجالت مفخخة تنطلق 
م��������ن قضاء الرطب��������ة على الح��������دود العراقية 
السورية وتصل إلى بغداد، سالكة طريقن 
مختلفن عبر محافظتي النجف أو كربالء.

 وتحّدث قضاة املحكمة عن رش��������اوى تدفع 
لتس��������ريع وص��������ول العج��������الت إل��������ى أهدافها 
-وه��������ي ف��������ي الغال��������ب مراكز تس��������وق مكتظة 
باملواطنن- بواقع 300 دوالر لكل س��������يطرة 
أمني��������ة، وأش��������اروا إل��������ى أن التفجير يحصل 
نتيج��������ة اتص��������ال يجري��������ه قي��������ادي كبير في 
)داع��������ش( عل��������ى هات��������ف نق��������ال مثب��������ت ف��������ي 

العجلة.
وأق��������ّر املتهمون ف��������ي اعترافاته��������م -املصّدقة 
قضائيًا- بتخليهم عن الس��������يارات القديمة؛ 
ألنه��������ا تثير الريبة والش��������ك، فيم��������ا أكدوا أن 
عملي��������ات التفخيخ تتم بواس��������طة مخلفات 
الق��������وات األمني��������ة املنس��������حبة م��������ن املوص��������ل 
ومناط��������ق اخرى غرب البالد منتصف العام 

املاضي.
وغالبا ما يستهدف اإلرهابيون األسواق من 
خالل عمليات تفجير يس��������تخدم في اغلبها 
أم��������ا العج��������الت املركون��������ة أو االنتحاريون، 
أو العب��������وات الناس��������فة، وتوق��������ع العديد من 

األبرياء بن قتيل وجريح.

متهمون بيد العدالة.. 
وآخرون ال يزالون فارين

ويق��������ول قاض��������ي محكمة تحقي��������ق الرصافة 
األولى عمر خلي��������ل في حديث مع "القضاء"، 
إن "عملن��������ا طوال امل��������دة املاضية أس��������فر عن 
الوص��������ول إلى العدي��������د من املس��������ؤولن عن 

عمليات التفجير ضمن قاطع الرصافة".
وأدى جه��������د قضائي نوعي بالتنس��������يق مع 
مكت��������ب االس��������تخبارات ومكافح��������ة إره��������اب 
جن��������وب الرصافة التابع ل��������وزارة الداخلية ، 
بحسب خليل إلى "ضبط مجموعة خطيرة 

تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي".
وتش��������كل هذه املجموعة مفرزة يطلق عليها 
)االتص��������ال والتوصي��������ل والرك��������ن(، مرتبطة 
إداري��������ًا بما يس��������مى )والية بغ��������داد(، ويؤكد 
القاض��������ي "نجحنا في إلقاء القبض على 22 
متهم��������ًا"، إال أنه أفاد بوج��������ود "أوامر قبض 
صدرت بحق آخرين وصل عددهم إلى نحو 

30 مطلوبًا مازالوا هاربن حتى اآلن".
ويعّول خليل عل��������ى أن تنفذ القوات األمنية 
املذك��������رات جميعها، ويضيف أن "قس��������مًا من 
املطلوبن تش��������ير املعلومات االس��������تخبارية 

إلى تواجدهم خارج العاصمة بغداد".

وسائل تقنية قادت لضبط 
اإلرهابيين

أن  الرصاف��������ة  قاض��������ي تحقي��������ق  وأوض��������ح 
"الوص��������ول إلى املتهمن حص��������ل تباعًا من 
خ��������الل االعتم��������اد عل��������ى الوس��������ائل التقنية 
الحديث��������ة"، مبين��������ًا أن "الق��������اء القبض على 
واح��������د منهم اوصلنا إل��������ى االخرين بنحو 
متعاقب".وشّدد على أن "جميعهم اعترفوا 
بجرائ��������م كثيرة ارتكب��������ت أوقعت املئات من 
الش��������هداء والجرحى"، موضحًا أن "األقوال 
صّدق��������ت قضائيًا واجري فيما بعد كش��������ف 
الداللة ملحالت الح��������وادث"، وعّد "هذا امللف 
كبي��������را، وأن املحكم��������ة ق��������د بلغ��������ْت مراح��������ل 

متقدمة في انجازه".
وبحسب االعترافات فأن املفرزة اإلرهابية 
كانت قد باشرت أعمالها في نهاية حزيران 
املاض��������ي، وأن أعضاءه��������ا مس��������ؤولون عن 
أغلب عمليات تفجير الس��������يارات املركونة 

في العاصمة منتصف 2015.
وأق��������ّر املتهم��������ون بتورطه��������م ف��������ي تفجي��������ر 
س��������بع عجالت في أماك��������ن متفرقة وأهمها: 
بغ��������داد  ومنطق��������ة  الحبيبي��������ة،  مع��������ارض 
الجديدة، واألمن، وعلوة جميلة، وواحدة 
ت��������م تفجيرها ف��������ي قض��������اء الزبي��������ر التابع 

ملحافظة البصرة.
ويعّلق القاض��������ي خلي��������ل أن "الوصول إلى 
املتهمن انطل��������ق نهاية ش��������هر آب، حينها 
ت��������م إلق��������اء القب��������ض عل��������ى أول عنص��������ر في 

املجموعة"، وزاد "ما زلنا نبحث عن خيوط 
توصلنا إلى جميع املتورطن". 

ويؤّش��������ر خلي��������ل "تراجع��������ًا ملحوظ��������ًا ف��������ي 
عملي��������ات تفجير الس��������يارات ع��������ن ُبعد في 
قاطع الرصاف��������ة، عقب إلق��������اء القبض على 
ه��������ذه املف��������رزة". وفي ه��������ذا اإلط��������ار، يجّد أن 
"تنظي��������م داع��������ش اإلرهابي لجأ ف��������ي اآلونة 
األخي��������رة إل��������ى اس��������تهداف امل��������دن الس��������يما 

األسواق بواسطة االنتحارين".
وأردف خلي��������ل أن��������ه "إضافة إل��������ى العجالت 
الت��������ي تم تفجيره��������ا، فقد ضبط��������ت نحو 8 

عج��������الت اخرى بحوزة املتهمن وجميعها 
ملغمة ومهيأة للتفجير".

مفرزة خيطية تعطي الرشاوى 
لبعض نقاط التفتيش

ويش��������رح نائب املّدع��������ي العام ف��������ي املحكمة 
القاضي فاضل أكبر توفيق هيكلية املفرزة 
بالق��������ول "إنه��������ا تعتم��������د التنظي��������م الخيطي 
)...( حي��������ث ال يعرف قس��������م م��������ن املنتمن لها 
زمالءه��������م اآلخرين، وليس لديهم مس��������ؤول 
ف��������ي بغداد، ب��������ل يرتبطون بأمي��������ر في والية 

نينوى". وأوض��������ح توفيق ف��������ي تعليقه إلى 
"القضاء"، أن "االعترافات تكش��������ف أن االمير 
هو املس��������ؤول ع��������ن تفجير أغل��������ب العجالت 
بمج��������رد اتصال��������ه من هاتف��������ه املحمول على 

هاتف آخر مثبت في السيارة املتروكة".
وتعتم��������د املفارز اإلرهابية على منتس��������بن 
لها يتول��������ون مهمة توريد خطوط الهواتف 
النقال��������ة ألج��������ل انج��������از عملي��������ات التفجي��������ر 
عن ُبعد. عملي��������ات التلغيم، وعل��������ى ما قاله 
املتهم��������ون ف��������ي إفاداتهم، تت��������م جميعها في 
قض��������اء الرطب��������ة بمحافظ��������ة االنب��������ار )على 

الح��������دود العراقية الس��������ورية(، ومن ثم تمر 
العجل��������ة من الفلوج��������ة والرم��������ادي وتجتاز 
جس��������ر بزيبز، وبعد ذلك يعبر الس��������ائق إلى 
بغداد إما من منطقة عن التمر في محافظة 
كرب��������الء، أو الحيدري��������ة التابع��������ة ملحافظ��������ة 
النج��������ف. وف��������ي مقاب��������ل ذلك، يكش��������ف نائب 
املّدعي العام توفيق عن "رش��������اوى تدفع من 
قبل االرهابين إلى املفارز االمنية املنتشرة 
عل��������ى الطري��������ق لتس��������هيل عب��������ور العجالت 

وصواًل إلى العاصمة".
ويسترس��������ل أن "مبالغ هذه الرشى للعجلة 

الواح��������دة بنحو 1500 دوالر أميركي، بنحو 
300 دوالر لكل نقطة تفتيش بحجة تسريع 
عملية استكمال الفحوصات األمنية"، ورأى 
أن "ذل��������ك يؤكد ما يذهب إليه البعض في أن 

الفساد واالرهاب وجهان لعملة واحدة".

أسلوب متطور في التفخيخ
أما بخصوص العجالت التي تستخدم في 
التفخي��������خ، أجاب توفي��������ق أن "املفرزة تخلت 
عن فكرة االعتماد على الس��������يارات القديمة 
حت��������ى ال تكون عرض��������ة لالش��������تباه من قبل 

القوات االمنية".
وتاب��������ع أن "الس��������يارات املضبوط��������ة هي من 
الطراز الحديث، وقد تم شراؤها بمكاتبات 
رس��������مية، لكن وفقًا ملستمس��������كات شخصية 
مزوّرة"، مس��������تطردا "من بينها عجالت نوع 

)ستار أكس( و )سنتافي(".
وزاد نائب املّدعي العام أن "أثمان العجالت 
وعل��������ى الرغ��������م م��������ن ارتفاعها ف��������أن التنظيم 
اإلرهابي يعم��������ل على تغطيته��������ا من خالل 
مص��������ادر تمويله الخاصة، الت��������ي من بينها 
بحس��������ب ما توصلنا إلي��������ه عوائد املخدرات 

املرسلة إلى محافظات الوسط والجنوب".
وذكر أن "املواد املس��������تخدمة ف��������ي التفخيخ، 
أغلبها من مخلفات أسلحة ومعدات القوات 
األمنية املنس��������حبة من نينوى وباقي املدن 
التي احتلها تنظي��������م )داعش( في منتصف 

العام املاضي".
وينّوه توفي��������ق إلى "وس��������ائل احترافية في 
التفخيخ وهي وضع املتفجرات بكثرة على 
)الشاصي( لكي يمنع التعرف على السيارة 

وعائديتها بعد انفجارها".
وق��������ال "ل��������م نجد أث��������رًا لبقايا الس��������يارة التي 
انفجرت وس��������ط علوة جميلة )شرق بغداد( 
في ش��������هر آب املاض��������ي وأوقع��������ت نحو 200 

قتيل وجريح".
وبع��������د اكتمال التحقيق س��������يحال املتهمون 
على محكمة الجنايات وفق قانون مكافحة 
اإلرهاب، وس��������يواجهون في ح��������ال إدانتهم 
أحكامًا مش��������ّددة تص��������ل إلى اإلعدام ش��������نقًا 

حتى املوت.

بابل/ مروان الفتالوي

 تنصب ش��������ركات إقراض ومقرضون مصائد للمواطنن 
عبر منحه��������م قروضًا مش��������روطة، وبس��������بب الحاجة إلى 
املال وجهلهم بالقانون يكون أغلب املواطنن مضطرين 
للتوقي��������ع عل��������ى صك��������وك فارغ��������ة، وغالبًا م��������ا تفلت هذه 
الش��������ركات من املس��������اءلة تاركن املقترض يواجه جريمة 

التوقيع على صك بال رصيد.
ويرجع قضاة إفالت هؤالء من املحاسبة إلى أن التوقيع 
مهم��������ا كانت ظروفه فأنه يمثل تعبي��������رًا عن إرادة املدين، 

فالقانون ال يحمي املغفلن.
ويقّس��������م القاض��������ي مرتض��������ى الغريباوي ف��������ي مقابلة مع 
"القضاء" املحررات التي تعتمد التوقيع إلى رس��������مية أو 

عادية.
 تزوير التوقيع

وقال الغريباوي أن "الرس��������مي الذي يتم استيفاء الشكل 
القانون��������ي له من قبل موظف مخت��������ص كأن يكون توقيع 
كمبيال��������ة تحت إش��������راف وتصديق الكات��������ب العدل، وهذا 
التوقيع ال يطعن به إال بش��������ائبة واح��������دة وهي التزوير"، 
مشيرا إلى أن "العادي هو ما لم يستوف الشكل القانوني 

وال يصدق من الكاتب العدل".
ويش��������رح إجراءات القاضي الذي ينظر الدعاوى من هذا 
القبي��������ل قائاًل إنه "عندم��������ا يدعي ش��������خص أن أحدا حرر 
له ورق��������ة إيصال بمبلغ وأن الوص��������ل مزور فعلى قاضي 
التحقيق استنادا إلى القانون وتأكيدات مجلس القضاء 

األعلى أن ال ُيحِضر املتهم وال يس��������تقدمه إال بعد أن يتم 
جمع األدل��������ة ضده". وأض��������اف "ثم تدّون أقوال املش��������تكي 
وتص��������دق قضائي��������ًا ويكلف القائ��������م بالتحقي��������ق بضبط 
املحرر املزور، بعدها يتم إحضار الطرف اآلخر بواسطة 

أمر قبض أو استقدام ثم االستماع إلى أقواله".
ويض��������ع قاض��������ي التحقيق ثالث فرضيات ألق��������وال املتهم 
"إما أن يقّر أو يصمت أو ينكر، فإذا أنكر تتم إحالته إلى 
مديرية األدلة الجنائية ويتم اختبار توقيعه بواس��������طة 

الخبراء هناك".
وبع��������د أن تس��������تكمل ه��������ذه اإلج��������راءات ويتم س��������ماع رأي 
الخبراء الفني، فقد يفرج القاضي عن املتهم لعدم كفاية 
األدل��������ة، أو تت��������م إحالته على محكمة املوضوع، بحس��������ب 

الغريباوي.
التوقيع على بياض

وفي م��������ا يخ��������ص مس��������ألة التوقي��������ع على بي��������اض فيرى 
الغريباوي أن "هذه الجزئية غالبا ما تحدث عندما تكون 
هن��������اك عالقة مديوني��������ة بن طرفن، الس��������يما في قضايا 

إعطاء الصكوك التي تمارسها شركات اإلقراض".
وأفاد ب��������أن "بعض هذه الش��������ركات تطل��������ب ضمانات من 
املدين فتقوم بفتح حس��������اب مصرفي له وتأخذ إمضاءه 

على صك بدون تحديد رقم معن".
وأكمل قائاًل "عندما يتلكأ املدين بالس��������داد، يقوم الدائن 
بم��������لء الصك��������وك الفارغ��������ة ويض��������ع مبلغًا أكبر م��������ن املال 
الفعلي، ثم يراجع املصرف املسحوب منه الصك ليجد أن 
رصيد املدين ال يغطي مبلغ الصك، ما يفضي إلى تكامل 

جريم��������ة ب��������كل جوانبها يرتكبه��������ا املدين، وه��������ي جريمة 
إعطاء صك بال رصيد".

ولفت الغريباوي إلى أن "املشرع العراقي يعتبر التوقيع 
وبصم��������ة اإلبه��������ام تعبيرا ع��������ن اإلرادة مع تواف��������ر عوامل 
أخرى بحثها القانون املدني العراقي كأن يكون التعبير 
عن اإلرادة صادرا عن شخص حر غير مجبر أو مكره او 

تحت تهديد".
 م��������ن أن املوّقع كان مكرها أو تحت 

ّ
وتبقى مس��������ألة التبن

تهديد مدار بح��������ث وتحليل في محكم��������ة املوضوع، كما 
يق��������ول الغريباوي مس��������تدركًا أنه "إذا ثب��������ت أن الصك تم 
تحريره باإلك��������راه تتعطل الدعوى"، لكن��������ه أقر بصعوبة 
إثبات ذلك فهو يرى أن "هذه العملية تحتاج إلى وسائل 

إثبات حديثة وتحتاج إلى تعديل قانون اإلثبات".
 تعديل قانون اإلثبات

يقول القاضي الغريباوي "املحكمة تس��������تجوب الطرفن 
 عما إذا كانت هناك 

ّ
عن مكان والزم��������ان التوقيع، وتتبن

كاميرات أو تسجيالت".
ويتس��������اءل "إذا ثبت أن املدين لم يك��������ن موجودا في مكان 
وزم��������ان الحدث، لكن ثب��������ت في الوقت نفس��������ه أن التوقيع 
يعود له؛ هل أن التصوي��������ر يهدر التوقيع؟"، ويجيب "ال.. 

العبرة بالتوقيع".
 وعلى الرغم من أن القوانن العراقية فيها من املرونة ما 
يسمح باس��������تعمال الوسائل الحديثة لكنها لم تعتبرها 

أدلة واكتفت بها قرينة، كما يقول.
لة الدائن الذي يأخذ إمضاءات على  وعن إمكانية مس��������اء

بياض، لفت الغريباوي إلى أن "القانون ال يحاس��������به ألنه 
يعّول على التوقي��������ع ويعتبره جاء بمحض إرادة املدين، 

فالقانون ال يحمي املغفلن".
إال أن الغريباوي يورد رأيًا قضائيًا من ش��������أنه التخفيف 
عن املدي��������ن وذلك "باعتبار أن الورق��������ة التجارية كالصك، 
سند دين"، مؤكدا أن "األخير يذهب إلى محاكم البداءة ال 
إلى الجزاء"، وخلص إلى أن "نس��������بة املضي مع هذا الرأي 

قليلة جدا".
 جانب مدني وآخر جزائي

وتتعلق جزئية التوقيع بوصفه وسيلة إثبات في املجال 
القضائي بشّقن، املدني والجزائي.

يق��������ول القاض��������ي حس��������ن مبدر ح��������داوي ف��������ي تعليق إلى 
"القض��������اء" إن "تزوير التوقيع تنظ��������ره املحاكم الجزائية، 
بينم��������ا التوقيع ال��������ذي يدخل في ادع��������اء الحقوق تتابعه 
املحاك��������م املدنية، ويمكن أن تتش��������عب قضية ما فتنظرها 

املحكمتان".
ويضيف "أحيانا ينكر ش��������خص م��������ا توقيعه على ديون 
أم��������ام املحاكم املدني��������ة ويدعي تزويره، حينها س��������تكون 
الدعوى جزائية وترّحل إلى محكمة التحقيق، والقانون 

في الجزاء يعّطل الجانب املدني".
إجرائيا، يقول حداوي إن "قاضي البداءة سيحرك دعوى 
جزائية أمام قاضي التحقي��������ق إلجراء التحقيق ثم يقوم 
األخير باتخاذ اإلج��������راءات كتدوين األقوال واس��������تدعاء 

الخبراء".
 إذا أنكر املدين توقيعه يصار إلى مضاهاة هذا التوقيع 

اتها بها خبراء من األدلة الجنائية. التي يقوم بإجراء
 إجراءات املضاهاة

وع��������ن إج��������راءات املضاه��������اة يوض��������ح قاض��������ي التحقيق 
ح��������داوي إن "املضاهاة تتم من قبل لجنة من ثالثة خبراء 
من ضباط الش��������رطة من مديرية األدل��������ة الجنائية، حيث 
ينظمون محضرا ويحاولون جلب مس��������تندات رس��������مية 

معاصرة تحتوي على توقيعه".
 وأف��������اد بأن��������ه "تت��������م مطابق��������ة املس��������تندات املجلوب��������ة مع 
مجموعة اختب��������ارات لتوقيعه، ثم تعط��������ي اللجنة رأيها 

الفني بمطابقة التوقيع أو عدمها".
وأش��������ار حداوي إل��������ى أن "ه��������ذه اللجنة تمت��������از بالخبرة 
الكافية لتمييز الخطوط والتواقيع حتى وإن كان شكلها 
غي��������ر معروف أو أن أحدًا يمضي كيف ما اتفق، حتى وإن 
حاول أحد التصن��������ع أو تقليد التواقيع فأن محاوالته ال 
تنطلي على اللجنة، فال بد أن تكون ثمة جزئية تدل على 

التوقيع".
 عقوبات

وفي ما يتعلق بالعقوبات ذكر حداوي إنه "تمت معالجة 
التزوي��������ر واس��������تعمال املحررات املزورة ف��������ي املادتن 289 
و298 م��������ن قانون العقوب��������ات العراقي وخصص عقوبات 

قاسية".
ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن 15 سنة كل من ارتكب 
تزوي��������را في محرر رس��������مي. أم��������ا من يس��������تعمل املحررات 
امل��������زورة م��������ع علمه بها فيعاق��������ب بالعقوبة نفس��������ها، كما 

يذكر.

جتهيز العجلة في الرطبة وتدخل إلى العاصمة عبر النجف أو كربالء

االعترافات تكشف عن رشاوى تدفع لنقاط تفتيش مقابل مرور السيارات

ق�ضاة يفّككون مفرزة "ركن ونقل" املفخخات يف "ولية بغداد"

صعوبة في إثبات اإلمضاء حتت اإلكراه

دعوات إلى تفعيل اخملاطبات االلكترونية مع األدلة اجلنائية 

للمواطنني اإقرا�ض  �ضركات  تن�ضبها  بيا�ض" م�ضيدة  على  "التوقيع 

�ضحيفة ال�ضوابق.. اإجراء ق�ضائي ي�ضدد عقوبة املدان اأو يخففها

مواد متفجرة بعد تفكيكها عن إحدى السيارات المفخخة/ خاص القضاء

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ سحر حسين

أكد قضاة ومحققون أهمية اعتماد صحيفة 
السوابق عند النظر في القضايا املعروضة 
أمامه��������م، ولفت��������وا إلى أنها تمث��������ل ركيزة من 
الركائ��������ز الت��������ي يقدر فيها القض��������اة عقوبات 

املتهمن.
وفيما دع��������وا الجهات املعنية إلى تس��������جيل 
جمي��������ع العقوبات الص��������ادرة للمتهمن دون 
إهمال تسجيل أي سابقة مهما كان حجمها، 
طالبوا في الوقت ذات��������ه بتفعيل املخاطبات 
االلكتروني��������ة م��������ع مديرية األدل��������ة الجنائية 

بشكل يسهم في سرعة إنجاز الدعاوى.

وق��������ال القاض��������ي األول في محكم��������ة تحقيق 
الرصاف��������ة مهدي عب��������اس إن "أغل��������ب الجناة 
يعترف��������ون  ال  الس��������وابق  أرب��������اب  الس��������يما 
بجرائمه��������م الس��������ابقة، بل يحاولون بش��������تى 
الطرق تضلي��������ل املحكمة تهربًا من تش��������ديد 
العقوبة"، مش��������يرًا إل��������ى أن "تطبيق القوانن 
عل��������ى الجان��������ي غالب��������ا ما يك��������ون بن��������اًء على 
خطورته اإلجرامية وهو ما تعكسه سوابقه 

اإلجرامية".
وع��������ّد عب��������اس ف��������ي تصري��������ح صحف��������ي إلى 
"القضاء"، إن "س��������جل الس��������وابق يمثل دلياًل 
آخ��������ر للمحكم��������ة عن��������د النظر إل��������ى املتهم، إذ 
أن أصحاب الس��������جالت اإلجرامي��������ة الطويلة 

يتلقون عقوبات أش��������د عند تك��������رار الجرائم، 
وبالعكس ملن ال يمتلكون سجل سوابق".

لك��������ن قاض��������ي التحقيق يش��������كو "تأخر ورود 
صحيفة الس��������وابق م��������ن مديرية التس��������جيل 
الجنائ��������ي الت��������ي ترس��������لها ع��������ادة بواس��������طة 
البري��������د  معتمديه��������ا، دون االعتم��������اد عل��������ى 
الكتروني الذي من ش��������أنه يعّجل اإلجراءات 

ويساهم في حسم الدعاوى بسرعة".
وال تؤدي صحيفة الس��������وابق دورًا مهمًا في 
تش��������ديد العقوبة فحسب، إنما في تخفيفها 
أيضًا ملن يكون سجّله ُمصفرًا من السوابق، 
اعتم��������ادًا عل��������ى املب��������دأ القاضي ب��������أن غرض 

العقوبة هو اإلصالح.

املحق��������ق القضائ��������ي مصطفى محمد ش��������ّدد 
)القض��������اء( على "ض��������رورة ربط  م��������ن جهته ل�
صحيفة الس��������وابق لكافة القضايا وخاصة 

الجنائية".
وأكد محمد أن "صحف السوابق لم تقتصر 
أب��������دًا عل��������ى تش��������ديد العقوب��������ة بل س��������اهمت 
أحيان��������ًا أخرى في تخفيفه��������ا، خاصة في ما 
يتعلق باألحداث مّمن ال يمتلكون أي سجل 

إجرامي".
وفيم��������ا أوض��������ح أن "محكم��������ة التحقي��������ق هي 
الجه��������ة الت��������ي تطل��������ب صحيف��������ة الس��������وابق 
للمتهم��������ن"، أش��������ار إل��������ى أن "ه��������ذا اإلجراء ال 
يخلو من مشكالت كمسألة تشابه األسماء، 

فقد يتع��������رض الكثير من األش��������خاص إليها 
وكذل��������ك تتم عرقلة س��������ير التحقيق".وتعليقًا 
على ه��������ذه الحال��������ة يقول محم��������د إن "الخطأ 
املادي في إدراج الس��������وابق أو في ذكرها في 
صحيفة السوابق القضائية محتمل وقوعه، 
الس��������يما م��������ع تش��������ابه العديد من األس��������ماء 
واأللقاب بن األش��������خاص، م��������ا قد يؤدي إلى 
اس��������تخراج صحيفة قضائية لش��������خص غير 

معني بالدعوى".
وأض��������اف "إذا تعززت ش��������كوك القاضي أمام 
إنكار املتهم ملا ورد في صحيفة سوابقه، فإن 
الوس��������يلة األخرى للتأكد ه��������ي قيام املحكمة 
بمخاطبة مديري��������ة األدلة الجنائية وللتأكد 

من ذلك حسب االسم الرباعي واللقب وكذلك 
اسم األم". 

وبه��������ذا الصدد يرى محم��������د "ضرورة تزويد 
املرفق��������ة  الش��������خصية  بالص��������ورة  املحكم��������ة 
بصحيف��������ة الس��������وابق للمتهم��������ن للتأكد من 
هوية املتهم فيما اذا كان هو الش��������خص ذاته 

املعروضة قضيته للنظر أم ال". 
كم��������ا طالب ب�"بذل جهود أكب��������ر لتوفير بريد 
الكترون��������ي يمكن اعتماده ف��������ي رفد املحكمة 
بصحيفة السوابق للمتهمن دون االعتماد 
عل��������ى املعتم��������د، وخاص��������ة ف��������ي م��������ا يتعل��������ق 
بالجرائم الجنائية الخطيرة لغرض حس��������م 

القضية بوقت أسرع".

ّ
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النجف/ محمد سامي

كثيرة هي جرائم الشرف التي 
تقفز بني مدة وأخرى في 
البالد، وفي مجتمع محافظ 
كالنجف ميتاز بتراث حضاري 
وديني معروف، رمبا تتلقى 
الفتيات ممن تزل أقدامهن نحو 
الطيش املوت ال محالة.

قصة كرار تصور إحدى جرائم 
الشرف هناك، لكنها قصة 
كانت لتبدو عادية لو انه اكتفى 
بقتل شقيقته فقط، غير أن 
هذا الشاب املندفع بعصبية 
أبى أن ينتهي بقتيل واحد 
فقط، بل أطبق على عائلته 
وقتلهم جميعا، بشكل درامي 
مليء بالغرابة واألكشن عندما 
استخدم آلة القتل الباعثة 
على الرعب، والتي تعتبر رمزًا 
ألكثر اجملرمني الذين علقوا 
بذاكرة العراقيني.. لقد استخدم 
)الطبر( فقضى على أحبائه.

نّية قاتل
ال أح��������د يعرف ماذا كان يبّيت كرار في 
نيته قبل أن تخ��������رج والدته من البيت 
صحب��������ة ش��������قيقه، لم يب��������ق ف��������ي الدار 
س��������واهما؛ كرار وش��������قيقته التي كانت 
قد كش��������فتها أمها قبل أيام بأنها على 
عالقة م��������ع احد األش��������خاص، لكن هذا 
ها 

ّ
األخير كان قد صورها عاريًة وابتز

بمبال��������غ مالي��������ة مقابل عدم نش��������ر تلك 
الصور.

أراد ك��������رار اس��������تغالل فرص��������ة وجوده 
منفردا مع ش��������قيقته، وبب��������رود يخفي 
ن��������ارًا متأجج��������ة طلب من ش��������قيقته أن 
تروي له القصة كاملة، كان مس��������كونًا 
العاصف��������ة.  يس��������بق  ال��������ذي  باله��������دوء 
لك��������ن األخت أب��������ت الحديث ع��������ن رواية 
ضياعها وأرادت إفهامه بان الشخص 
قد غّرر بها وخدعها، قام كرار بتناول 
"الس��������كن" م��������ن م��������كان قري��������ب كان قد 
حضّره مس��������بقا فطعنها طعنات عدة 

وارداها قتيلة في الحال. 
طعن بالسكين

 في هذه األثناء دخل اخو كرار البيت 
 قاتل وأخٌت 

ٌ
مذهواًل بالجريمة، شقيق

صريع��������ة وفأس��������ًا يقط��������ر دم��������ًا، حاول 
ك��������رار إفهام��������ه باعترافها وم��������ا جنته 
 

ّ
عل��������ى العائلة من ع��������ار ال ُيمحى، فبن

ش��������قيقه بأنه على علم بالقضية، وهو 
وأمه ذهبا إلعطاء املبل��������غ املالي لذلك 

الشخص.
م��������ا أن تحدث أخوه به��������ذا، حتى ثارت 
ثائرة كرار وللحظ��������ة واحدة لم يتردد 
القات��������ل عن طعن أخي��������ه، فأصبح كرار 
قات��������ال كبي��������را يقت��������ل أخوي��������ه بلحظة 

مجهولة املالمح.
دخل��������ت األم مليئ��������ة ال��������رأس بالهموم، 
بحث��������ت بكل م��������ا يمكن عن الش��������خص 
ج��������دوى،  ب��������ال  ابنته��������ا  يبت��������ز  ال��������ذي 
بحث��������ت بقلبه��������ا وعينيه��������ا املتعبتن 
ويديها اململوءتن باملال عّما يس��������تر 
ع��������ار ابنتها، كان��������ت تس��������عى إلى كتم 

فضيحته��������ا، أية فضيحة؟ إنه ش��������رف 
ابنته��������ا العذراء. بحثت ولم تجد قاتل 
ش��������رف العائلة، لم تكن مس��������تعدة ألي 
شيء غير ما ينسيها قلياًل ذلك القلق 
عل��������ى عائلتها، لكن األق��������دار كتبت لها 

غير ذلك.
قتل والدته

دخل��������ت األم بع��������د أن بلغ فيه��������ا التعب 
مبلغه وَكال��������ت عليها الهموم أوزارها، 
فوج��������دت جثتن وقاتاًل لم تش��������عر انه 
ه��������و من خرج من رحمه��������ا وهزته على 
يديه��������ا، صفعت��������ه في الح��������ال لكن كرار 
لم يتركها لتفكر طوي��������ال، ولقد علمت 
بذل��������ك بعدما فس��������ر لها منظ��������ر الدماء 
وجث��������ث ولديه��������ا ومنظر الطب��������ر الذي 
حمله كوحش هائج. جاء بآلته املرعبة 

وأجهز عليها.
أوقع ك��������رار الثالث��������ة بث��������الث ضربات، 
كأنه كان ش��������يئًا حتميًا أو واجبًا عليه 
أن يقضي��������ه، كان دم��������ه باردا وجس��������ده 
حديديا، فّرت منه كل املش��������اعر وهرب 

منه أيضًا اإلحساس بالدفء العائلي 
تلك اللحظات، لقد اس��������تبدلها بجليد، 
كأنه ل��������م يكن إنس��������انًا يومًا، ال ش��������يء 
سوى جس��������د وفأس وحركة قتل آلية، 
خلفت ثالث��������ة صرعى ودماء وذكريات 
عائل��������ة عاش��������ت في ه��������ذا الدار س��������نن 

طويلة بوئام.
أنهى حياة الجميع

أنهى حياة الجمي��������ع، فأراد أن يبتدئ 
حيات��������ه، لق��������د أحاطت��������ه الدم��������اء حتى 
صار جزءًا منها رمى مالبس��������ه بمكب 
النفايات، اغتسل عن عاره، لكن ارتدى 
ذنوب��������ه ولبس ع��������ارًا اكبر، ملل��������م كل ما 
ف��������ي البيت من أموال تع��������ود الى والده 

وأشقائه.
كان يه��������ّم بالخ��������روج فدخ��������ل ش��������قيقه 
الثان��������ي، حاول األخير أن ُيس��������مع كرار 
ش��������يئًا لكنه كان آلة قتل لم يعد يسمع 
ش��������يئا، كان مازال الطبر معلقًا ضربه 
وأكمل عليه بالسكن، ثم جمع أدوات 
القتل ف��������ي كيس ترك��������ه جانبا، وذهب 

الى مدينة النج��������ف القديمة بال عائلة 
وال عار لكن بأموال وكبائر.

ترك ك��������رار صرعاه إال روح��������ا ظلت لم 
تنطف��������ئ وه��������ي روح ش��������قيقه الثان��������ي 
ال��������ذي ظل يلهج بكلمتن أمام أبيه في 
سيارة اإلس��������عاف واملستش��������فى الذي 
توفي في��������ه متأثرًا بجراحه، كان يلهج 

ب�"كرار.. صاحب كرار".
 ه��������ذا الخيط مع ه��������روب كرار على 

ّ
دل

الجريم��������ة التي اعترف بها القاتل بعد 
إلق��������اء القب��������ض عليه وإحض��������اره أمام 

قاضي التحقيق في النجف.
المفاجأة

لكن ما فاج��������أ الجميع أنه اعترف أمام 
املحكم��������ة بأن الجريم��������ة لم تكن قضية 
شرف ولم يقتل عائلته نتيجة االنتقام 

من عار شقيقته وتساهلهم معها.
اعت��������رف كرار ب��������أن الجريم��������ة مرتبطة 
بقص��������ة قديم��������ة، وهو أنه يح��������ب فتاة 
وال يمل��������ك ما يؤهله ليكون زوجا لها، 
بعد أن طلب والدها مهرًا عاليا، فأراد 
األموال التي س��������رقها من أهله ليكون 
الزواج حليفه ه��������ذه املرة وان ال يحرم 
م��������ن فت��������اة أحبه��������ا واتفق معه��������ا على 

الزواج.
فقدم القات��������ل عائلته مهرًا، قدم كل من 
يحب ألج��������ل من يح��������ب، لكن بأبش��������ع 
ص��������ورة ممك��������ن أن يتخّيلها إنس��������ان.. 
لقد قتل عائلته وترك أباه وحيدا بن 

الجدران. 
قرار المحكمة

تع��������ززت أق��������وال املتهم بأق��������وال املدعن 
بالحق الش��������خصي وبمحضر الكشف 
على محل الحادث ومخططه ومحاضر 
الكشوفات والتقارير الطبية وجمعت 
كل األدلة األخرى ف��������ي الدار وهي أدلة 
كافي��������ة ومقنعة لتجريم املتهم والحكم 

عليه .
أصدرت محكمة جنايات النجف حكما 
حضوريا باإلعدام 3 مرات شنقًا حتى 
امل��������وت على املتهم وف��������ق املادة 406 من 
قانون العقوب��������ات العراقي، وقد أخذت 
املحكم��������ة بنظ��������ر االعتب��������ار عند فرض 
العقوبة على املجرم وبشاعة الجريمة 
الت��������ي راح ضحيته��������ا عائل��������ة بأكملها 
والتي ارتكبت بدوافع دنيئة تدل على 
القس��������وة واالس��������تهانة باألرواح وينم 
عن نف��������س ش��������ريرة مفعم��������ة باإلجرام. 
وصدر الق��������رار باالتفاق وجاهيا قابال 
للتميي��������ز اس��������تنادا إلى أح��������كام املادة 
 182/أ م��������ن قانون أص��������ول املحاكمات

الجزائية.

حلبيبته مهرًا  بعائلته  جمزرة  ارتكب  جمّددًا:  طرب" يظهر  "اأبو 

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

كربالء/ القضاء

كان صباحًا عاديًا حينما جلس صاحب محل للمواد الغذائية 
جلسته اليومية في مقهى شعبي في كربالء، إال أن ما عّكر هذا 
الصباح دخول مفرزة من ش��������عبة مكافح��������ة املخدرات وقيامها 

بتفتيش الجميع.
قاموا بتفتيش��������ه فأخ��������رج حاجياته ونقوده الت��������ي بينها رزمة 
م��������ن الدوالرات ثم انتهى التفتيش بهدوء فأكمل ش��������ايه وخرج، 
من دون أن يتنبه الش��������اب تاج��������ر املواد الغذائية أن عيونًا كانت 

تتربصه منذ أن أخرج األموال من جيبه.
كان أح��������د أف��������راد العصاب��������ة املفرق��������ة قضاياهم يجل��������س قبالته 

ويتفحص بعينيه األموال بشره وفضول فلجأ إلى االستعالم 
عن التاجر لغرض اختيار الوقت املناسب لالنقضاض عليه.

قام املتهم بجمع املعلومات عنه فتبن له أنه رجل اعزب يسكن 
ويعمل وحيدا بمح��������ل للجملة في كربالء وانه يحتفظ بالوارد 

اليومي لديه دائما حينما يحضر إلى املقهى.
في األثناء قام املتهم مع آخرين مفرقة قضاياهم باالتفاق على 
عملية خطفه وس��������رقة أمواله، وفي اليوم التالي وأثناء خروجه 
من محله، أقلتهم سيارة يطلق عليها شعبيا )أوباما( فجلسوا 
أمامه وقاموا بانتظاره لحن اس��������تئجار تاكسي تقله إلى محل 
س��������كناه. قام املتهم بالترجل والسير لعدة أمتار ولم يتورع عن 

ضربه بواسطة قضيب حديدي كان يحمله.

ث��������م حمل عليه متهم آخر مفرقة قضيته وس��������حبه ثم ربط عنقه 
بواسطة سلك شاحنة الهاتف ووضعوه في حقيبة السيارة.

توجه املتهمون به نح��������و منطقة )البزل الخايس(، وعلى الرغم 
من ش��������هادة أهل املدينة بسماعهم طلبات استنجاد إال أن أحدا 
لم يلحق العجلة التي كانت تس��������ير بس��������رعة، فقام املتهم األول 
فور وصولهم بطعنه بواس��������طة آلة جارحة وس��������لب كل ما كان 
يحمل��������ه من أم��������وال ورمى جثت��������ه في املبزل وغطاها بالس��������عف 

والقصب.
مضى وقت ليس بالقصير حتى جاء ش��������قيق املجنى عليه الى 
مركز شرطة الحر ليبلغ عن الجريمة، ويروي محضر االعتراف 
ب��������أن املته��������م كان مخم��������ورا عندما ارتك��������ب الجريم��������ة كما أكدت 

التقارير انه غير مصاب بمرض نفس��������ي وان��������ه ارتكب الجريمة 
وهو يقدر مسؤولية أفعاله.

اطلعت املحكمة على محضر كشف الداللة واستمارة التشريح 
وبقية التقارير الطبية التي بينت في حقل االستنتاج أن سبب 

الوفاة هو الخنق الرباطي بواسطة السلك.
كان��������ت األدلة كافية ومقنع��������ة لتصدر محكم��������ة جنايات كربالء 
حكما حضوريا باإلعدام شنقا حتى املوت بحق املدان استنادا 
ألحكام املادة 1/406/أ/ج من قانون العقوبات، وأفهم املحكوم 
بأن قضيته سترس��������ل إل��������ى محكمة التميي��������ز االتحادية إلجراء 
التدقيق��������ات، لك��������ن املحكمة لم تحكم بالتعوي��������ض نتيجة تنازل 

املدعي بالحق الشخصي.

بغداد/ القضاء

تضع أغلب الس��������يطرات األمنية 
الس��������يما نقاط التفتي��������ش التي 
تق��������ع عل��������ى مداخ��������ل ومخ��������ارج 
أجه��������زة  ف��������ي  املحافظ��������ات 
الحاس��������وب خاصته��������ا، لوائ��������ح 
املطلوب��������ن قضائي��������ًا  بأس��������ماء 
ف��������ي الغالب،  وه��������م إرهابي��������ون 
إال أن أح��������دًا ل��������م يك��������ن يتوقع أن 
يتع��������رض البتزاز يوم��������ًا ما من 

أحد عناصرها.
ت��������دور هذه القصة في س��������يطرة 
مدخل محافظة النجف، عندما 
م��������ّر أح��������د الزائري��������ن أمامها في 
نيته زيارة املراقد الش��������ريفة إال 
أن أحد أفراد السيطرة طلب من 
الترج��������ل لغرض تدقيق اس��������مه 
أمام موظف الحاسبة في كرفان 

مركون جانبًا.
التحقيقي��������ة  األوراق  وبحس��������ب 
التي حصل��������ت عليها "القضاء"، 
يق��������ول املش��������تكي ال��������ذي تعرض 
البتزاز إن الشرطي الذي يجلس 

أمام الحاس��������بة ويدقق األسماء 
طلب منه هوية األحوال املدنية، 
وفور تس��������ليمه إياه أخبره بأن 
اس��������مه موج��������ود ضم��������ن قائمة 
املطلوب��������ن قضائي��������ا باإلرهاب 

وتحديدا في مدينة املوصل.
الحي��������رة طافية  ظلت عالم��������ات 
على وجه املش��������تكي الذي وقف 
مذه��������واًل أم��������ام وق��������ع الخبر، إال 
قائ��������ال إن  ب��������ادره  الش��������رطي  أن 
بإمكانه رفع اس��������مه م��������ن قائمة 
املطلوب��������ن مقابل عش��������رة آالف 
فاحتفظ بهوية  أميركي،  دوالر 
املشتكي وتبادال أرقام الهواتف 
بعدما أبدى املشتكي استعداده 
لدفع املبلغ ولكن بعد أن يجلبه 

من داره في محافظة بابل.
يقول املشتكي أنه بعد مغادرته 
الش��������رطي  به  اتصل  الس��������يطرة 
وأخب��������ره بأن يح��������ول له رصيد 
ش��������حن لهاتفه وهو م��������ا قام به 
ف��������ورًا ثم أخب��������ره أال يخبر أحدًا 
عن القضي��������ة واملبلغ الذي طلبه 

منه.

بادر املشتكي الذي امتأل ترددا 
وخوف��������ًا بإج��������راء اتص��������ال م��������ع 
أحد أقربائه ال��������ذي يعملون في 
إحدى السيطرات الخارجية في 
محافظ��������ة بابل لغ��������رض التأكد 
من وجود اس��������مه على الالئحة 
الس��������وداء, إال أن األخي��������ر طمأنه 
بع��������دم ورود اس��������مه وان��������ه غير 

مطلوب ألية جهة قضائية.
فّك��������ر املش��������تكي اآلن بهدوء بعد 
أن اطم��������أن، ثم أبل��������غ مفرزة في 
بابل متواجدة على الطريق الى 
النجف وهي تابعة إلى مديرية 
األمن الوطني فاتصلت بدورها 
بإحدى املفارز من نظيراتها في 
النج��������ف، وحص��������ل اتف��������اق على 

اإليقاع باملتهم.
في هذه األثناء أجرى املش��������تكي 
اتصاال ورده من مفرزة النجف 
وذل��������ك باالتف��������اق عل��������ى موع��������د 
لتس��������ليم األموال لغرض ضبط 

املنتسب بالجرم املشهود. 
تشير األوراق التحقيقية إلى أن 
املته��������م هو من ب��������ادر باالتصال 

بعد م��������دة وجيزة م��������ن االتفاق، 
وطل��������ب م��������ن املش��������تكي تزويده 
برصي��������د إضافي، وه��������و ما قام 
به بالفعل حيث زوده بالرصيد 
ثم أخبره بأن��������ه جمع من املبلغ 
أل��������ف  وخمس��������مائة  مليون��������ن 
دين��������ار فقط ، واتف��������ق معه على 
أن يحض��������ر إليه لتس��������ليم املبلغ  
بعد أن اتفقا أن يكون التس��������ليم 
خارج الس��������يطرة وخلف القطع 

الكونكريتية.
أخبره  بأن��������ه  املش��������تكي  يروي 
بتحويل املبلغ إلى دوالر لكي 
يسهل حمله وأنه اخفاه تحت 
القمي��������ص إال أن املته��������م رفض 
مقابلته وأمره بأن يترك املبلغ 
تح��������ت الصخرة ألن ش��������كًا بدأ 

يراوده بأنه مراقب.
م��������ا أن اقترب من األموال حتى 
ت��������م ضبط��������ه متلبس��������ا بالجرم 
ت��������م إخراج  املش��������هود بعدم��������ا 
املبل��������غ وكذل��������ك ضب��������ط هوية 
للمش��������تكي  املدني��������ة  االح��������وال 

موضوعة داخل جيبه.

املف��������رزة  أف��������راد  ق��������ام  وكذل��������ك 
بتصوي��������ره م��������ن أح��������د أب��������راج 
جه��������از  بواس��������طة  املراقب��������ة 
كل  حي��������ث جمع��������ت  موباي��������ل، 
األدل��������ة باإلضاف��������ة إل��������ى هوية 
ورس��������ائل  املدني��������ة  األح��������وال 

الهاتف واالتصاالت.
أم��������ام املحكمة أنكر الش��������رطي 
العم��������ل املنس��������وب إلي��������ه إال أنه 
أقر ب��������أن هوية األحوال املدنية 
كانت قد نس��������يت لدي��������ه، إال أن 
األدل��������ة  كل  أن  رأت  املحكم��������ة 
املجموعة ضده كافية ومقنعة 

لتجريمه وإدانته.
وبع��������د اس��������تكمال اإلج��������راءات 
التحقيقي��������ة أحيل إلى محكمة 
جنايات النجف التي أصدرت 
قراره��������ا حضوري��������ا بالس��������جن 
اس��������تنادًا  ملدة س��������ت س��������نوات 
ألح��������كام البن��������د ثاني��������ا/ 1 من 
القرار 160 لسنة 1983، وصدر 
القرار باالتفاق وجاهيًا قابال 
للتمييز استنادا ألحكام املادة 

182/أ األصولية وأفهم علنًا.

اأخرج نقوده يف مقهى.. فانتهى جثة ملقاة يف مبزل!

ضبط باجلرم املشهود بعد تنسيق مفرزتي أمن من محافظتني

ال�ضجن 6 �ضنوات ل�ضرطي حاول ابتزاز مواطن بتهمة الإرهاب

تروي أقسى وأغرب اجلرائم في النجف

عصابة ابو طبر التي أرعبت بغداد في سبعينيات القرن الماضي

القضاء يعلن باستمرار ضبط رشاوى بمبالغ مالية عالية/ ارشيف

إن التطور القضائي مس��������ألة  أساس��������ية اذ البد أن يتطور القضاء ش��������أنه شأن 

تط��������ور اإلدارات  األخ��������رى  ف��������ي املجتم��������ع  بما فيه��������ا من وزارات وتش��������كيالت 

ومنظم��������ات س��������واء أكانت حكومية ام غير حكومية� طاملا أن التطور س��������نة من 

سنن الحياة.

 وتط��������ور القضاء يتطل��������ب تطور القوانن الت��������ي تنظم العم��������ل القضائي ذلك 

أن القض��������اء بأجهزت��������ه واملحاكم بأنواعها ينظم القانون عملها بش��������كل دقيق 

وعظي��������م ويختلف عن تطبيق القانون في الجهات الحكومية األخرى ولنذكر 

مث��������اال على ذلك وهو العريض��������ة فالعريضة التي تقدم الى رئيس املحكمة لها 

آثار قانونية خطيرة وكثيرة حددها القانون .

كم��������ا أن للقانون دورا آخر في التطور القضائ��������ي وفي العمل القضائي وعمل 

املحاكم فمثال أن عقوبة جريمة اإلرهاب هي اإلعدام بموجب القانون 13 لسنة 

2005 تص��������در املحكمة هذه العقوبة عند ارتكاب هذه الجريمة ولكن إذا صدر 

قان��������ون  وقرر أن عقوب��������ة جريمة اإلرهاب هي الحبس ملدة س��������نة فأن املحكمة 

والقاضي يلزم بفرض هذه العقوبة وليس بعقوبة تنس��������جم مع جسامة هذه 

الجريم��������ة وم��������ن هذين املثلن نوض��������ح أن املوضوع ال يتعل��������ق بالقضاء بقدر 

تعلق األمر بالقانون فالتطور يكون بتطور القانون الذي يتولى وضع أحكام 

قانونية جديدة للجهاز القضائي وللمحاكم.

وه��������ذا م��������ا أنتبه إليه مجل��������س القضاء األعل��������ى عندما تولى إعداد مس��������ودات 

ملش��������اريع قوانن عديدة تتعلق بالس��������لطة القضائية ال��������ى البرملان والحكومة 

ورئاسة الجمهورية ونحن مازلنا بانتظار تشريع  البرملان هذه التشريعات 

حيث اتجهت هذه التش��������ريعات الى وضع أحكام جديدة وإلغاء أحكام قديمة 

وتعديل بعض األحكام بما يؤمن طفرة قانونية في عمل الس��������لطة القضائية 

واملحاك��������م فلق��������د توزعت هذه املس��������ودات على جميع مفاصل العمل الس��������لطة 

القضائي��������ة واملحاكم وتعدي��������ل بعض األح��������كام بما يؤمن س��������رعة اإلجراءات 

ومراعاتها واقترابها من املواطنن وس��������رعة ايص��������ال الحقوق الى أصحابها 

وت��������دارك النق��������ص واالضطراب الحاصل ف��������ي بعض القوان��������ن لقمعها ولعدم 

مسايرتها املرحلة الجديدة.

 يذك��������ر ان تلك التش��������ريعات واملس��������ودات التي أعدها مجل��������س القضاء األعلى 

توزع��������ت على جميع أعمال الس��������لطة القضائية واملحاكم بما فيها اإلش��������راف 

القضائ��������ي واالدعاء العام واإلدارة القضائية وقد جاء إعدادها بعد مؤتمرات 

ون��������دوات عقده��������ا مجلس القضاء األعلى ورئاس��������ات محاكم االس��������تئناف في 

املحافظات وشارك فيها جميع من يعمل بالسلطة القضائية اذ لم يقتصر ذلك 

على القضاة وأعضاء االدعاء العام فقط، وإنما تش��������مل املعاونن القضائين 

وجميع العاملن في املحاكم  والدوائر القضائية.

وعليه أن املوضوع يتطلب تأكيد اس��������تقالل القض��������اء وما أوضحته املرجعية 

يوم 2015/10/9 عندما طلبت توفير الحماية للقضاة بش��������كل عام وللعاملن 

في قضايا النزاهة  بشكل خاص تأكيدا ملبدأ استغالل القضاء من العصابات 

الخاصة بالفس��������اد ومن التأثيرات العش��������ائرية أحيانًا وم��������ن أي ظرف يؤدي 

املساس باستغالل القضاء.

كذلك البد من زيادة العلم القانوني والقضائي للعاملن في السلطة القضائية 

قضاة وادعاء عام ومعاونن قضائين عن طريق فتح دورات كثيرة في معهد 

التطوير القضائي بأكثر ما هو موجود حاليًا.

وق��������د عمل مجلس القضاء األعلى على مبدأ التخصص وهذا يحس��������ب ملعالي 

رئي��������س مجلس القض��������اء األعلى  حيث تم إنش��������اء محاك��������م  مختصة بقضايا 

النزاه��������ة وغس��������يل األموال والجريم��������ة االقتصادي��������ة ومحاكم قضايا النش��������ر 

واألعالم واملحاكم الخاصة بالتجاوز على األطباء والعنف األس��������ري حيث أن 

ه��������ذا التخصص قل نظي��������ره في البالد العربية ويعتبر من انجازات الس��������لطة 

القضائية في العراق .

ت�ضريعات تخدم العمل الق�ضائي 
قانونيةرؤية

القاضي راضي الفرطوسي
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بابل/ مروان الفتالوي

على الرغم من أن احملاويل بوابة 
الدخول الشمالية إلى احللة مركز 
محافظة بابل حيث حتّدها مناطق 
كانت إلى فترة قريبة ساخنة 
وخطيرة، إال أن املدينة التي متتاز 
بحرارة العالقات االجتماعية 
وصالت قرابة ظلت مبنأى عن 
اإلرهاب.

لكن صفة أن تكون احملاويل البوابة 
الشمالية لبابل منحتها مهمة 
ليست بالسهلة وهي احتضان أكبر 
سيطرة في احملافظة )سيطرة 
اآلثار( التي تشهد على الدوام ضبط 
محظورات أمنية، يتعهد دار القضاء 
في احملاويل بنظرها.

وقال قاضي احملكمة األول كاظم 
البدراني في حديث إلى "القضاء" 
إن "دار القضاء في احملاويل يحتوي 
على محاكم حتقيق وبداءة وجنح 
ويشغله 4 قضاة"، موضحًا أن 
"البناية جيدة وواسعة تتوفر فيها 
كل املستلزمات والوسائل األساسية 
للعمل، ونحن في إدامة مستمرة 
للحفاظ عليها".
ال إرهاب

وأف��������اد البدران��������ي بأن "اختص��������اص املحكمة 
املكان��������ي مركز قض��������اء املحاوي��������ل وأكثر من 
خمس قرى تحيط ب��������ه أهمها ناحية تونس 
)املش��������روع("، مؤك��������دا أنه على الرغ��������م من أن 
"املدينة تقع ش��������مالي املحافظة إال أنها ظلت 

بمنأى عن دعاوى اإلرهاب".
املدين��������ة  "طبيع��������ة  أن  البدارن��������ي  وأض��������اف 
االجتماعية تفرض هدوءًا نسبيا عليها من 
ناحي��������ة األمن ونوعية الجرائم"، الفتا إلى أن 

املدين��������ة "ترتبط عائالته��������ا ببعض بصالت 
قرابة ومصاهرة وتمتاز بحميمية العالقات 

االجتماعية التي تصطبغ بعشائرية".
ولفت إل��������ى أن "أب��������رز الخالفات العش��������ائرية 
هي التن��������ازع على األراض��������ي الزراعية، التي 
يقف القض��������اء غالبا صمام أمان إلنهاء هذه 

الخالفات"، مش��������يرا إلى أن "محكمتنا بذلت 
جهدا في إزالة الكثير من التجاوزات وبوشر 

باتخاذ اإلجراءات بواسطة دائرة التنفيذ".

تنازع على األراضي
وأكمل أن "األهالي غالب��������ا ما يرتضون قرار 

املحكمة ويؤمنون بحكم القضاء من دون أي 
اعتراض أو مماطلة".

وع��������ن الجرائ��������م املوج��������ودة هناك أف��������اد بأن 
"أغلبه��������ا بس��������يطة وال وج��������ود لعصابات او 
خالي��������ا منظمة، لكن قد تح��������دث جرائم الفتة 

لكن بمدد طويلة ومتفاوتة".

وذك��������ر أن "جريمة قتل حدثت منذ مدة قليلة 
بس��������بب تنازع عش��������ائري على أراض زراعية 
أدى إلى وفاة أكثر من 3 أش��������خاص"، مشيرا 
إلى أن "املحكمة بذلت جهودا كبيرة لحس��������م 
الدع��������وى وإحال��������ة املدانن عل��������ى الجنايات 
بع��������د أن انتقلت إلى مح��������ل الحادث بصورة 

سريعة".
لكن��������ه أكد أن "أكث��������ر القضايا ه��������ي الحوادث 
املرورية ك��������ون املدين��������ة يخترقها ش��������ارعان 
نج��������ف   - حل��������ة  بغ��������داد-  هم��������ا  رئيس��������يان 
والطريق الدولي الس��������ريع الذي يربط بغداد 

باملحافظات الجنوبية".

انسيابية وسرعة
وفي تعليقه على قضايا األحوال الشخصية 
يربط القاضي البدراني مس��������ألة تزايد نسب 
الزواج والطالق بالكثافة الس��������كانية، مشيرا 
إل��������ى أن "هذه النس��������ب ف��������ي ارتفاع مس��������تمر 
الس��������يما الط��������الق ال��������ذي يقع بكثرة بس��������بب 
األحوال االقتصادي��������ة واالجتماعية وتدخل 

األهالي والزواج املبكر".
وخل��������ص القاض��������ي األول ل��������دار القض��������اء في 
املحاويل إلى أن "املحكمة تش��������هد انسيابية 
وس��������رعة في العمل على عك��������س الزخم الذي 
كان موج��������ودا في الس��������ابق"، مش��������يرا إلى أن 
"محكمتي ناحية اإلمام وناحية النيل خففتا 
كثي��������را عن دار القضاء ف��������ي املحاويل بعد أن 

كانت تنظر دعاوى هاتن الناحيتن".
م��������ن جانبه، يقول قاض��������ي تحقيق املحاويل 
تركي ه��������ادي في حدي��������ث إلى "القض��������اء" إن 
محكمت��������ه "ت��������رد إليه��������ا قضاي��������ا اجتماعية 
طبيعية كالقتول والسرقات والسب والشتم 

والتهديد".

حوادث مرورية أكثر
ولف��������ت هادي إلى أنه "إضاف��������ة إلى الحوادث 
املروري��������ة ف��������أن الدعاوى التي تش��������هد رواجا 
هذه األيام هي االحتيال الذي يتم بتس��������ديد 

الديون بواسطة صكوك بدون رصيد".
وأشار إلى أن "مدينة املحاويل تعتبر مدخل 
محافظ��������ة بابل م��������ن جهة العاصم��������ة بغداد 
وتتواج��������د فيها أكبر س��������يطرة في املحافظة 
لذلك فأن جميع املخالف��������ات املضبوطة أمام 

هذه السيطرة تحال علينا".

وأوضح قاضي التحقي��������ق أن "أهم القضايا 
الت��������ي تحال علين��������ا من هذه الس��������يطرة هي 
تهريب الجنود العائدين لألسلحة واألعتدة 

لغرض بيعها".

تهريب اعتدة
وواصل هادي قوله "نقوم بجميع اإلجراءات 
القانونية في حال ضبط هؤالء األشخاص، 
فبعد ثبوت هذه املخالفة نقوم بإحالة مّمن 
ينتمون إلى الجيش والشرطة إلى مراجعهم 
املخالف��������ون  ه��������ؤالء  كان  وإذا  العس��������كرية، 
ينتم��������ون إلى فصائل أخ��������رى فتتم إحالتهم 
على محكم��������ة التحقيق املركزي��������ة في بغداد 
بحس��������ب توجيهات رئي��������س مجلس القضاء 

األعلى القاضي مدحت املحمود".
ويتحدث القاضي هادي عن معاناة املحكمة 
مع "ضب��������اط التحقي��������ق في مراكز الش��������رطة 
بس��������بب عدم تمت��������ع الكثير منه��������م بالكفاءة 
القانوني��������ة املطلوب��������ة"، مش��������يرا إل��������ى وجود 
"تلك��������ؤ في تنفيذ أوامر القبض الس��������يما إذا 

كان املطلوبون خارج املحافظة".
وتاب��������ع هادي إن "قضي��������ة املتهمن الهاربن 
تش��������كل قلقا آخر للمحكمة بس��������بب الروتن 
أمواله��������م،  حج��������ز  عملي��������ة  يكتن��������ف  ال��������ذي 
فاإلجراءات تتم وفق سلسلة طويلة وهي أن 
نخاطب رئاسة االستئناف وبتأييد محكمة 
الجنايات، ثم يعمم املر على الدوائر لغرض 
الحج��������ز، مع ذلك فأن اإلجراء ال يتم ونضطر 
ملخاطبة الرئاس��������ة مرة أخرى لتؤكد بكتاب 

آخر إلى الدوائر".

حاجة إلى التنسيق
وأكد ه��������ادي "حاجة القضاء إلى التنس��������يق 
الس��������ريع مع الدوائ��������ر األخرى وع��������دم تأخر 
اإلجاب��������ات م��������ن قبله��������ا"، لكنه أش��������ار إلى أن 
"بعض الدوائر جيدة وس��������ريعة في اإلجابة 

كمديرية األدلة الجنائية مثال".
وخلص إل��������ى أن "املحكمة تحس��������م الدعاوى 
املعروض��������ة أمامه��������ا بانس��������يابية وس��������رعة"، 
الفتا إلى أنه "ينظر حوالي 50 قضية يوميًا 

ويحسم نحو 3000 دعوى سنويًا".
ويبعد قضاء املحاويل 30 كلم شمالي مدينة 
الحل��������ة ويش��������كل س��������كانه بحس��������ب تقديرات 

املختصن نحو %25 من سكان بابل.

القاضي األول يرى أن الكثافة السكانية انعكست على زيادة حاالت الطالق

حمكمة املحاويل: تهريب الأعتدة والتنازع على الأرا�ضي تت�ضدر دعاوانا

دار القضاء في المحاويل/ عدسة القضاء

بغداد/ عدنان صبيح

وتولي السلطة القضائية االتحادية 
اهتمامًا بالغًا باملحققن القضائين، 
ورش��������ة  م��������ن  أكث��������ر  له��������م  وأقام��������ت 
متخصص��������ة ف��������ي معه��������د التطوي��������ر 
القضائ��������ي التاب��������ع ملجل��������س القضاء 
األعل��������ى، وكان آخره��������ا دورة انض��������م 
إليها نحو 50 مش��������اركًا من مختلف 
املحاك��������م الش��������هر املاض��������ي وتناولت 
أهمها جرائم  موضوعات مختلف��������ة 
القتل واالغتصاب واإلرهاب وغسيل 

األموال.
ويّصف الخبي��������ر القانوني واملحقق 
القضائي املتقاع��������د فتحي الجواري 
في حديث إلى "القض��������اء"، عمل هذه 
الش��������ريحة بأنه "فني أكث��������ر مما هو 

قانوني".
"تطبي��������ق  أن  الج��������واري  ويتاب��������ع 
ينج��������ز  كافي��������ا ألن  لي��������س  القان��������ون 
املحق��������ق القضائي واجب��������ه على أتم 
وج��������ه"، موضح��������ا أن "علي��������ه التحلي 
م��������ن  والتعل��������م  املهن��������ة  بأخالقي��������ات 
أقرانه السابقن حتى يكون بأحسن 

صورة".
بدوره، يقول املحقق القضائي أحمد 
محم��������ود من محكمة تحقيق النجف 
ف��������ي حديث مع "القض��������اء"، إن مهامه 
"ال تقتص��������ر عل��������ى جانب مع��������ن، بل 
تمت��������د إلى تفرعات عدة في الدعاوى 

املعروضة أمامه".
ويرى محمود أن "هن��������اك من يعتقد 
ب��������أن دور املحق��������ق ف��������ي املحاك��������م أو 
مكاتب التحقيق ينتهي عند تسليم 

ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق".
 لكن��������ه أكد ف��������ي الوقت ذات��������ه، أن "تلك 

النظرية خاطئة"، وأضاف أن "عملنا 
يبقى مس��������تمرًا حتى عرض الدعوى 
على قاضي التحقيق، وحسمها أما 
بإحالة املتهم على محكمة املوضوع 
أو إطالق سراحه لعدم كفاية األدلة".

 ويج��������ّد محمود تش��������ابهًا في بعض 
مه��������ام املحققن وضب��������اط التحقيق 
الش��������رطة،  ف��������ي مراك��������ز  املوجودي��������ن 
بالق��������ول إنه��������م "ينتقل��������ون إلى محل 
الح��������ادث ويدّونون أق��������وال املتهمن 
والشهود ويجرون مخططا وكشفا 

ملحل الجريمة."
وأش��������ار املحقق في النجف إلى "أننا 
نتلق��������ى اإلخبار كما هو حال ضابط 

التحقيق؛ ألننا بمنزلة حلقة الوصل 
مع قاضي التحقيق".

ويتح��������ّدث املحق��������ق القضائ��������ي ف��������ي 
محكم��������ة الك��������رخ مه��������دي مك��������ي ع��������ن 
"وس��������ائل عدة لدى املحقق تمّكنه من 
أداء مهامه بالوصول إلى املعلومات 
عن املته��������م املاثل أمامه، وقد يعترف 

إذا كان هو من ارتكب الجريمة".
وتابع في تعليق��������ه إلى "القضاء"، أن 
"وجودنا ضروري في كامل جوانب 
من��������ذ كتاب��������ة  التحقيقي��������ة  القضي��������ة 
املحض��������ر عن الجريم��������ة حتى تنظيم 
ملف اإلحال��������ة"، مبّينًا أن��������ه "ال يمكن 
اس��������تثناء املحقق م��������ن أي دعوى ترد 

إلى القضاء".
ون��������ّوه إل��������ى "أننا ننظ��������م العالقة بن 
ضباط التحقيق ومحاكم التحقيق"، 
مش��������ّددًا على أن "املادة 51 من قانون 
أص��������ول املحاكم��������ات الجزائية تجيز 
لضابط التحقيق أن يكون التحقيق 
أمامه في حاالت معينة، يستثنى من 

ذلك وجود املحققن القضائين".
ويذهب املحقق القضائي محمد علي 
الخطي��������ب إلى أبعد م��������ن ذلك بالقول 
إن "دورن��������ا يقترب إل��������ى القاضي في 

حاالت معينة".

وأض��������اف الخطي��������ب ف��������ي حديث مع 
"القضاء" أن "القانون يمنحنا سلطة 
القاض��������ي ويمكننا من اتخ��������اذ كافة 
الكفيل��������ة باملحافظة على  اإلجراءات 
مس��������رح الجريمة وتدوّين اإلفادات"، 
مبين��������ًا أن "ذل��������ك يظه��������ر واضحًا في 
املناط��������ق البعي��������دة وتحدي��������دًا عن��������د 

القرى واألرياف".
وفي مقابل ذلك، يأسف الخطيب ملا 
اسماه بعض املعوقات التي تعترض 
عمله ومنه��������ا "عدم توفر اإلمكانيات 
التي تسعفه في الوصول إلى مسرح 
املخط��������ط، وبعض  الجريم��������ة وعمل 
اإلج��������راءات الروتينية التي تتخذها 

السلطات التنفيذية".
ويفّضل الخطي��������ب أن "يأتي توجيه 
بعدم خ��������روج املحق��������ق منف��������ردًا إلى 
بمعيت��������ه  ب��������ل  الجريم��������ة،  مس��������رح 
ق��������وة أمني��������ة كم��������ا هو ح��������ال ضباط 

التحقيق".
ويسترس��������ل أن "األعم��������ال املكتبية ال 
تخ��������دم املحق��������ق في ش��������يء م��������ن دون 
إقحامه في املي��������دان، واطالعه بنحو 
مباش��������ر على مالم��������ح الجريمة لكي 
القانونية  اإلج��������راءات  كام��������ل  يتخذ 

التي توصله إلى الجناة".

يبدأ دوره من محضر اجلرمية حتى تنظيم ملف اإلحالة 

ال�ضالحيات من  مبزيد  "املحقق" يرغب 
ويوؤدي مهام فنية واأخرى قانونية

برغم أن املشّرع العراقي منح احملققني القضائيني صالحيات 
واسعة، ومساحات تتيح لهم الوصول إلى مرتكبي اجلرائم 

على شتى األصعدة، لكنهم يطمحون إلى مزيد من الدعم لكي 
يؤدوا دورهم على أكمل وجه، فيما عّد خبير بارز عمل هذه 

الشريحة فنيًا أكثر مما هو قانوني.
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المثنى/ القضاء

دعْت رئاسة محكمة استئناف 
استمرار  إلى  االتحادية  املثنى 
ف��������ي  املحام��������ن  م��������ع  التع��������اون 
املحافظ��������ة م��������ن أج��������ل تحقي��������ق 
توطي��������د  أن  مؤك��������دة  العدال��������ة، 
العالقة مع هذه الش��������ريحة من 
القانون،  شأنه تعزيز س��������يادة 
التحقيق  وفيما وجهْت قضاة 
التابع��������ن لها بضرورة حس��������م 
ملفات املوقوفن بأس��������رع وقت 
القانونية  النصوص  وتطبيق 
الخاص��������ة بذل��������ك، ح��������ذرت ف��������ي 
الوقت ذاته وكالء املتهمن من 
إتباع طرق ملتوية تؤثر سلبًا 
في حسم الدعاوى وتؤدي إلى 

إفالت املجرمن من العقاب.
وقال رئي��������س املحكمة القاضي 
طالب حربي ف��������ي تصريح إلى 
أقيم��������ت  "ن��������دوة  إن  "القض��������اء"، 
مؤخ��������رًا ف��������ي مقر االس��������تئناف 
املحام��������ن  م��������ع  بالتع��������اون 
وحضرها عدد من كبار قضاة 
"ت��������م  أن��������ه  املحكم��������ة"، مضيف��������ًا 
مناقش��������ة واقع العمل القضائي 
وتطويره، بما يحقق املصلحة 
العام��������ة ويق��������ّرب العدال��������ة م��������ن 

املواطن".
وتاب��������ع حرب��������ي "ج��������رى خ��������الل 
االجتماع التأكيد على إش��������راك 
املحام��������ن في تحدي��������د مواعيد 
جلس��������ات املحاكم��������ة"، الفتًا إلى 
"االتفاق على تس��������هيل مهامهم 
ومراجعاته��������م إلى دور القضاء 
بنح��������و أكب��������ر، وتقدي��������م ما من 
ب��������ن  التع��������اون  زي��������ادة  ش��������أنه 

الطرفن وفقًا للقانون".
لكن رئي��������س اس��������تئناف املثنى 
حذر في الوقت ذاته من "انتهاج 
طرق تؤثر سلبيًا في حقوق أي 

من أطراف الدعوى".
ورأى أن "اللقاءات وما تتمخض 
عنه من نتائج ايجابية تس��������هم 
في دع��������م العالقة ب��������ن محامي 
املحكمة"، مشّددًا على "ديمومة 
التواصل بن الطرفن واختيار 
األمث��������ل ألج��������ل تعزيز  الط��������رق 

العدالة وسيادة القانون".
"ابتع��������اد  إل��������ى  حرب��������ي  ودع��������ا 
املحامن ع��������ن اللجوء إلى طلب 
تأجي��������ل املرافعات بط��������رق غير 
مب��������ّررة، أو ممارس��������ة طرق غير 
املنص��������وص عليه��������ا قانونًا في 

الطعن باألحكام".
وعّد هذه املمارس��������ات "س��������لبية 
بآخ��������ر  أو  بش��������كل  وت��������ؤدي 
الدع��������اوى  إل��������ى عرقل��������ة س��������ير 
إص��������دار  تؤّخ��������ر  وباملحصل��������ة 

األحكام بحق املدانن".
امللف��������ات  صعي��������د  وعل��������ى 
التحقيقية، وجه حربي "قضاة 
تحقي��������ق املثن��������ى إلى اإلس��������راع 
ف��������ي حس��������م قضاي��������ا املوقوفن 
والعم��������ل  أمامه��������م  املعروض��������ة 
م��������دد االحتجاز"،  على تقصير 
وشّدد على "تطبيق املادة 110 
م��������ن قانون أص��������ول املحاكمات 

الجزائية".
وتنص امل��������ادة 110 في فقرتها 
األول��������ى أن��������ه "اذا كان املقبوض 
علي��������ه متهم��������ا بجريمة معاقب 
م��������دة ثالث  عليه��������ا بالحب��������س 
س��������نوات اقل او بالغرامة فعلى 
س��������راحه  يطل��������ق  ان  القاض��������ي 

او  بكفال��������ة  مق��������رون  بتعه��������د 
بدونه��������ا م��������ا ل��������م ي��������ر ان اطالق 
سراحه يضر بسير التحقيق او 
يؤدي الى هروبه"، فيما تشير 
الفق��������رة الثانية إلى أنه "اذا كان 
املقبوض عليه متهما بمخالفة 
فال يجوز توقيفه اال اذا لم يكن 

له محل اقامة معن".
ويختتم القاضي حربي حديثه 
بالقول إن "محامي املثنى ابدوا 
استعدادهم الدائم للتعاون مع 
االتحادية  القضائية  الس��������لطة 
القان��������ون  س��������يادة  أج��������ل  م��������ن 
وتعزي��������ز  الحري��������ات  وحماي��������ة 

التساوي لجميع املواطنن".
يش��������ار إلى أن مجل��������س القضاء 
االعل��������ى اوصى خالل الجلس��������ة 
ل��������ه املنعقدة في  االس��������تثنائية 
املاض��������ي  آب  ش��������هر  منتص��������ف 
نقابة  م��������ع  التع��������اون  بتعزي��������ز 
املحام��������ن العراقي��������ن واتح��������اد 
الحقوقين، فيما قرر شمولهم 
مع املوظفن القانونين بدورة 
تأهي��������ل القضاة الثاني��������ة املقّرر 
اقامته��������ا ف��������ي معه��������د التطوير 
للس��������لطة  التاب��������ع  القضائ��������ي 

القضائية االتحادية.
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تش��������كل حرية التعبير عن الرأي 
الوس��������يلة االكث��������ر نجاع��������ة ف��������ي 
تط��������ور املجتمعات االنس��������انية، 
فهي املنظومة املتس��������عة لتالقح 
االفكار واآلراء القادرة على خلق 
مناخ��������ات التط��������ور املتمثلة في 
صياغ��������ة الرأي الع��������ام وبلورته، 
والصحافة م��������رآة املجتمع التي 
تعك��������س صورت��������ه امام أف��������راده، 
وه��������ي آل��������ة يس��������تحيل كس��������رها 
وتس��������تعمل لهدم العالم القديم 
حت��������ى يتس��������نى لها أن تنش��������ئ 
عامل��������ا جدي��������دا كما يق��������ول عنها 

)فولتير(.
الصحاف��������ة  وظيف��������ة  واالع��������الم 
التي من خالله��������ا تنقل االخبار 
وتع��������رض االراء واالفكار وتقدم 
وترص��������د  العملي��������ة  خدماته��������ا 
س��������لوك املجتم��������ع والحقيقة ان 
تنظي��������م اح��������كام الجرائ��������م التي 
ترتك��������ب عن��������د ممارس��������ة حرية 
ال��������رأي واملعروفة  التعبير ع��������ن 
الي��������وم بجرائم النش��������ر تش��������كل 
اهمي��������ة كبيرة وخطي��������رة وذلك 
لتداخل الكثير من االش��������خاص 
ف��������ي عملية النش��������ر والذي يقف 
رئي��������س التحرير ف��������ي مقدمتهم 
التش��������ريعية  ولم تتفق املذاهب 
القانوني  على تحديد األساس 
التحري��������ر  رئي��������س  ملس��������ؤولية 
الجزائية وظهرت  آراء متعددة 
يمك��������ن اجماله��������ا  بثالث��������ة آراء 

وهي:

1_ املس��������ؤولية املادي��������ة لرئيس 
التحرير: 

يؤم��������ن البع��������ض م��������ن الفقه��������اء 
املس��������ؤولية  من  بوجود حاالت 
خ��������الف  عل��������ى  مق��������ررة  املادي��������ة 
القاعدة التي تجمع التشريعات 
عليه��������ا وه��������ي اال جريم��������ة ب��������ال 
خط��������أ، وعلى ضوء ه��������ذا الرأي 
تقوم مسؤولية رئيس التحرير 
بغ��������ض النظر ع��������ن توافر الركن 
املعن��������وي، فالجريم��������ة ف��������ي هذه 
الحال��������ة قائم��������ة بمج��������رد ع��������دم 
مراعاة القوان��������ن واألنظمة وال 
حاجة للبح��������ث عن الخطأ وهو 
اتجاه القانون الفرنسي القديم 
ع��������ام 1810 القائم على اس��������اس 
الجناي��������ات  دون  املخالف��������ات 

والجنح. 

2_املسؤولية الجنائية عن فعل 
الغير:

يرى البعض م��������ن الفقهاء ومن 
باب االس��������تثناء امكانية اعتبار 
الشخص فاعال أصليا لجريمة 
ارتكب��������ت من قبل ش��������خص آخر 
اذا كان مرتك��������ب الجريمة تابعا 
له، وقد ُبني��������ت هذه الفكرة على 

فعل  ع��������ن  )املس��������ؤولية  قواع��������د 
الغير( ويرون بما ان املسؤولية 
ف��������ي جرائم النش��������ر خروجا عن 
مب��������دأ املس��������ؤولية الجنائية من 
الس��������لوك ومن  ارت��������كاب  حي��������ث 
حي��������ث ش��������خصية العقوبة فهي 
تطبي��������ق لفكرة املس��������ؤولية عن 
فعل الغي��������ر، وه��������ي تظهر حن 
ال تك��������ون هناك صلة مباش��������رة 
ب��������ن الخط��������أ والفع��������ل اي تكون 
بالواسطة وتظهر عندما يحرك 
خطأ ش��������خص نش��������اط شخص 
اخر تق��������وم ب��������ه الجريمة وليس 
على اس��������اس املباش��������رة ،وتقوم 
املسؤولية على اساس افتراض 
الخطأ سواء اكان عمديا او غير 

عم��������د وعلى املته��������م ان يثبت ان 
النتيجة الت��������ي حصلت لم تكن 
نتيجة لخط��������أه، ان عمل رئيس 
االش��������راف على  ه��������و  التحري��������ر 
الصحيفة وان خطأه في ظهور 
الكتابة املحققة للجريمة تضعه 
ام��������ام خطأ مرتد ال��������ى الجريمة 
االول��������ى وه��������ي مس��������ؤوليته عن 
فعل الغير وبالرغم ان هذا الرأي 
يس��������اوي ب��������ن الخط��������أ العمدي 
لصاحب الكتاب��������ة والخطأ غير 
العم��������دي لرئي��������س التحرير كما 
ان  العقوب��������ة تختلف بالنس��������بة 
للمسؤول عن فعل الغير والتي 
تكون في الغالب جزاءات مالية، 
كل ذلك شكل وهنا واضحًا لهذه 
النظري��������ة وان بدت في ظاهرها 
صحيحة لبعض جوانب جرائم 

النشر .

3_املسؤولية املفترضة: 
تختل��������ف املس��������ؤولية املفترضة 
املادية  عن سابقتها املسؤولية 
في درجة ق��������وة افتراض الخطأ 
،فاملس��������ؤولية املادية تقوم على 
أس��������اس افت��������راض الخط��������أ ف��������ي 
جانب املسؤول فرضا غير قابل 
إلثبات العك��������س، في حن تقوم 
املسؤولية املفترضة على اساس 
قرين��������ة الخطأ املفترض من قبل 
التعوي��������ض  الواج��������ب  املش��������رع 
على من افترض املشرع الخطأ 
م��������ن جانب��������ه، وهي مس��������ؤولية 
مؤسس��������ه على افت��������راض قرينة 
بس��������يطة قابلة إلثب��������ات العكس 
بنف��������ي  نفيه��������ا  يمك��������ن  حي��������ث 
الخطأ او نفي الرابطة السببية  
واملس��������ؤولية املفترضة هنا هي 
صفة ووظيف��������ة رئيس التحرير 
الت��������ي يفت��������رض القان��������ون علمه 
بكل ما تنشره الصحيفة .وهو 
ي��������راه غالبي��������ة  ال��������ذي  االتج��������اه 
الفقه��������اء واالقرب ال��������ى الحقيقة 

والواقع العملي.
ولم يذهب  املش��������رع العراقي في 
الفصل الثال��������ث وفي املادة )81(  
بعي��������دًا عن ذل��������ك والت��������ي تنص 
)م��������ع عدم اإلخالل باملس��������ؤولية 
الجزائي��������ة بالنس��������بة الى مؤلف 
الكتاب او واضع الرسم الى غير 
ذلك م��������ن طرق التعبي��������ر يعاقب 
رئيس تحرير الصحيفة بصفته 
فاع��������ال للجرائ��������م الت��������ي ترتكب 
ل��������م  بواس��������طة صحيفت��������ه، واذا 
يكن ثم��������ة رئيس تحرير يعاقب 
املحرر املسؤول عن القسم الذي 
يحصل في��������ه النش��������ر .ومع ذلك 
يعف��������ى م��������ن العق��������اب اي منهما 
اذا ثب��������ت في اثن��������اء التحقيق ان 
النش��������ر حصل بدون علمه وقدم 
كل ما لدي��������ه م��������ن املعلومات او 
االوراق املس��������اعدة عل��������ى معرفة 

الناشر األصلي. 

ي��������رى املختصون ف��������ي علم اإلع��������الم بأن 
اإلع��������الم ه��������و التواص��������ل الح��������ر باملعرفة 
وتعميمه��������ا، وم��������ن وس��������ائله أن يكون له 
خطاب يتناغم والنطاق الذي يعمل فيه، 
والبد أن يكون ذلك الخطاب باملواصفات 
التي تستمد من النش��������اط املعرفي الذي 
يعبر عنه ذلك اإلعالم، ويرى س��������قراط إن 
الخطاب له اثر كبي��������ر في الحياة العامة 

والخاصة عندم��������ا وصف الخطابة التي 
تمثل الخطاب الشفوي في عصره بأنها 
)صاحبة األمر في الجمهوريات القديمة 
فقد كان كل شيء في أيدي الشعب وكان 

الشعب في أيدي الخطباء(.
 وم��������ع تط��������ور وس��������ائل االتص��������ال ونمو 
املعرفة اإلنس��������انية وسعة آفاقها أصبح 
م��������ن الضروري وجود إعالم مختص في 
كل قطاع م��������ن قطاعات املعرفة ويش��������ير 
الدكتور علي نجيب عواد بكتابه املوسوم 
)ال��������رأي الع��������ام ب��������ن الدعاي��������ة واإلعالم( 
منش��������ورات املرك��������ز الدول��������ي للدراس��������ات 
اإلس��������تراتيجية واإلعالم � طبعة بيروت 
األولى � ص 127 إلى أن مهمة اإلعالم هي 
)نشر األخبار بصدق وتوزيع املعلومات 
الجمهور في  بموضوعي��������ة ومخاطب��������ة 
مضم��������ون يؤدي إل��������ى بل��������ورة رأيه نحو 
اإلع��������الم  إن  وبم��������ا  واألنب��������ل(  األفض��������ل 
القضائ��������ي يتعام��������ل م��������ع بيئ��������ة معرفية 
تختلف ع��������ن غيره من مج��������االت اإلعالم 
وه��������ذه الخصوصي��������ة ظه��������رت واضحة 
من خطاب اإلع��������الم القضائي فضال عن 
س��������مات اإلعالم األخرى التي تتعامل مع 
الخب��������ر بموضوعية ومهني��������ة ومنها إن 
اإلعالم القضائي يتعامل مع رافدين من 
روافد املعرفة القضائية وهما النش��������اط 
اإلداري للمؤسس��������ة القضائية والنشاط 
االجتهادي أو الفكري للقضاة، وبذلك له 

ما يميزه عن غير وعلى وفق اآلتي :�
1 - إن اإلع��������الم القضائ��������ي يتعام��������ل م��������ع 
نش��������اط الس��������لطة القضائي��������ة بوصفه��������ا 
س��������لطة م��������ن الس��������لطات املكون��������ة للدولة 
وفيها تش��������كيالت و وح��������دات تنظيمية 

اإلدارة  ف��������ي  منتس��������بيها  م��������ع  تتعام��������ل 
والتنظي��������م وحاله��������ا ح��������ال أي مكون من 
املكونات الحكومية في التعامل وتكون 
عرضة للنقد والتقويم تجاه هذا النشاط 
فضال عن إع��������الم الجمهور القضائي أو 
الجمهور العام بنشاط هذه السلطة من 
الناحي��������ة اإلدارية وتقدي��������م املنجز الذي 
قدمته تجاه الخدمة القضائية للمواطن 
واملقيم في ارض العراق ويتولى اإلعالم 
القضائي هذه املهمة عبر وسائله ومنها 
املرك��������ز اإلعالم��������ي للس��������لطة القضائي��������ة 
لكي يتوف��������ر عنصر الش��������فافية في عمل 
الس��������لطة القضائية ويطلع الجميع على 
حجم عملها ومقدار املنجز الذي قدمته 
خالل عملها السنوي أو الفصلي ويكون 

بمتناول الجميع. 
2 -  يتعامل اإلعالم القضائي مع األحكام 
القضائي��������ة التي تمثل صورة من النتاج 
الفك��������ري بالعم��������ل االجته��������ادي لقض��������اة 
املحاكم العاملن في السلطة القضائية، 
والت��������ي تق��������رر الحق��������وق وتحفظه��������ا من 
الخرق واالعتداء وتكون وسيلة املواطن 
بالحص��������ول عل��������ى حقوق��������ه، وف��������ي ه��������ذا 
الباب نجد إن اإلع��������الم القضائي يتولى 
مهمة نقل الخبر ع��������ن األحكام الصادرة 
عن املحاك��������م الوطنية بجمي��������ع درجاته 
وتوصيف عنوانه��������ا العام دون الدخول 
في تفاصيله��������ا أو التعليق عليها حتى 
وان كان الحك��������م القضائ��������ي يمثل عنوان 

الحقيقة وليس الحقيقة ذاتها. 
3 - إن اإلعالم القضائي على وفق ما تقدم 
ذكره يتعامل مع األحكام القضائية البد 
وان يك��������ون الخبر الذي يعرضه يتس��������م 

بالصح��������ة والدق��������ة وهذه م��������ن مقومات 
وصول املعلومة الحقيقية إلى املتلقي

4 - يتناول اإلعالم القضائي عرض النتاج 
الفك��������ري لرجال القضاء عبر دراس��������اتهم 
وبحوثهم التي تثري املكتبة القضائية 
والقانوني��������ة وتس��������هم في نش��������ر الثقافة 
القانونية والقضائية وتحليل املش��������اكل 
القضائي��������ة والقانوني��������ة واالجتماعي��������ة 
وغيرها من صنوف املعرفة اإلنس��������انية 

ذات الصلة بالعمل القضائي.
وبذلك نرى أن رس��������الة اإلعالم القضائي 
تتمثل بنقل الخبر الصحيح الذي يكون 
مرجعا لآلخرين ويكون محل اطمئنان 
للمتلقي فضال عن مس��������اهمته في خلق 
رأي ع��������ام مؤثر ف��������ي صناعة الق��������رار في 
املجتم��������ع الن لإلعالم وظائ��������ف عدة كما 
يراه��������ا أه��������ل االختص��������اص ف��������ي اإلعالم 
ومنه��������ا التوجي��������ه وإكس��������اب الجمه��������ور 
اتجاهات متع��������ددة أو إبدال االتجاهات 
القديمة بأخرى جدي��������دة والتثقيف عبر 
ضخ املعلومات الصحيح��������ة مما يؤدي 
إل��������ى التماس��������ك االجتماع��������ي ب��������ن أفراد 
املجتمع وتجربة اإلع��������الم القضائي في 
الع��������راق عبر املرك��������ز اإلعالمي للس��������لطة 
القضائي��������ة مث��������ال عل��������ى دور اإلعالم في 
ترس��������يخ األمن االجتماعي عبر التثقيف 
والدقي��������ق  الصحي��������ح  الخب��������ر  ونش��������ر 
وتمكن كل ش��������خص يروم االطالع على 
العمل القضائي ف��������ي العراق من متابعة 
املواضيع التي يتص��������دى لها عبر آليات 
عمله سواء باملوقع االلكتروني للسلطة 
القضائية او النشرة االلكترونية والتي 
يتول��������ى إصداره��������ا عدد م��������ن املختصن 

ف��������ي القضاء واإلعالم وبإش��������راف رئيس 
الس��������لطة القضائي��������ة األس��������تاذ مدح��������ت 
املحمود املوس��������ومة بعن��������وان )القضاء( 
والتي تعد إضاف��������ة نوعية لعمل اإلعالم 
القضائ��������ي فإنه��������ا لم تقتصر على نش��������ر 
فحس��������ب،  القضائي��������ة  الس��������لطة  أخب��������ار 
وإنم��������ا إل��������ى نش��������ر األح��������كام واملق��������االت 

القضائي��������ة والتعليق على األحكام وهي 
تمث��������ل رديف��������ًا للمج��������الت التخصصي��������ة 
ف��������ي الثقاف��������ة القضائي��������ة ومنه��������ا مجلة 
التشريع والقضاء الفصلية التي يشرف 
عليها زميلنا القاضي املثابر األس��������تاذ 
 فتح��������ي الج��������واري أم��������ده الل��������ه بالصحة 

والعافية.

التاج��������ر ال��������ذي يرتض��������ي ان 
ملي��������اري  عل��������ى  يس��������تحوذ 
دينار م��������ن مصرف حكومي 
دون ضمانات , ال يس��������تحق 
ان ينتم��������ي للقطاع الخاص 
, وألنه ال تتوافر فيه ابس��������ط 
متطلب��������ات التاج��������ر االمن , 
فان��������ه ال يس��������تحق ان يكون 
ضمن االسرة التجارية التي 
مؤسس��������ات  معها  تتعام��������ل 
امل��������اء  توري��������د  ف��������ي  الدول��������ة 
والغذاء والسلع, الن الكسب 
س��������يكون هدف��������ه األهم حتى 
التالعب  وان كان بوس��������ائل 

والغش وسرقة املال العام. 
القان��������ون الذي يس��������مي اخذ 
اموال الدولة دون ضمانات 
بتنظيم  ويكتف��������ي  اقتراضا 
رابطته��������ا العقدي��������ة بم��������واد 
القان��������ون املدني , من غير ان 
يجرمه��������ا كأفعال ويفرد لها 
خاصة  عقابي��������ة  نصوص��������ا 
كجرائم , ه��������و قانون قاصر 
وغي��������ر ق��������ادر عل��������ى مواكبة 
تطور جرائم االحتيال املالي, 
ألن��������ه يفت��������ح الباب واس��������عا 
للم��������ال الع��������ام ب��������ان يذه��������ب 
ولس��������راقه  الري��������اح,  أدراج 
العق��������اب, حيث  لالفالت من 
ان اقام��������ة الدع��������اوى املدنية 
وق��������رارات محاكم البداءة لن 

تكون مجدي��������ة حن يكون 
ب��������دون ضمانات  الق��������رض 
واملدين )املقترض( لم يبِق 
ام��������الكا مس��������جلة باس��������مه 
يمكن م��������ن خاللها التنفيذ 
عليها واس��������تحصال مبلغ 
الق��������رض الذي هو جزء من 

املال العام.
ته��������در  الطريق��������ة  به��������ذه 
املليارات م��������ن أموالنا, في 
ينطوي  اجرام��������ي  مش��������هد 
واش��������تراك  تواط��������ؤ  عل��������ى 
القطاع  رج��������ال  بن بعض 
عن  واملس��������ؤولن  الخاص 
الحكومية   املصارف  ادارة 
ذاتها تمتلئ  , وبالطريقة 
جيوب س��������راق امل��������ال العام 
وتتس��������ع دائرة تعامالتهم 
واالقتصادي��������ة  التجاري��������ة 
ثرواته��������م,  وتتضخ��������م 
ليكونوا أقطابا متحكمن 
ف��������ي اقتصادي��������ات الدولة, 

وم��������ن يدري فربما رش��������حوا 
وتس��������نموا  لالنتخاب��������ات 
ليعرقلوا  مهم��������ة  مناص��������ب 
من خاللها اي تشريع يضع 

حدا لهدر مالنا العام.
انس��������انية سليمة,  اي فطرة 
ح��������ن تع��������رض عليه��������ا مثل 
والتعامالت  االفع��������ال  ه��������ذه 
, تص��������اب  دهش��������ة وتمتل��������ئ 
اس��������تياًء وتتوق��������ع ان يكون 
الفعل مجرم��������ا وان القوانن 
عل��������ى  فرض��������ت  العقابي��������ة 
مقترفي��������ه أقس��������ى العقوبات 
, لكنه��������ا س��������رعان ما تصاب 
ح��������ن تعرف  األمل  بخيب��������ة 
القانوني��������ة  التش��������ريعات  ان 
قاص��������رة ع��������ن تجريمها وان 
س��������راق املال العام من خالل 
عقود االقتراض غير املجرمة 
ينعمون بثرواتنا دون وجه 
حق وان هذا املش��������هد يتكرر 
اغل��������ب مصارفنا  يوميا في 
م��������رأى  عل��������ى  الحكومي��������ة 

ومسمع من الجميع. 
رق��������م  املص��������ارف  قان��������ون 
94 لس��������نة 2004 ل��������م يمن��������ع 
املص��������ارف األهلي��������ة من منح 
ب��������دون ضمانات او  قروض 
توازي  ال  قليل��������ة  بضمانات 
مبل��������غ الق��������رض , ما يش��������كل 
خطرا على ام��������وال املودعن 

وقان��������ون  واملس��������تثمرين, 
البنك املرك��������زي العراقي رقم 
يش��������ر  ل��������م   2004 لس��������نة   56
املصارف  من��������ح  آلي��������ات  الى 
وأحال  للقروض  الحكومية 
الت��������ي  للتعليم��������ات  األم��������ر 
املرك��������زي  البن��������ك  يصدره��������ا 
ل��������م تمنع  العراق��������ي والت��������ي 
بأي حال منح قروض بدون 
ضمان��������ات عقارية , واعطت 
الدارات املصارف الحكومية 
الس��������لطات  م��������ن  الكثي��������ر 
التقديرية في منح القروض 
الضمانات,  كفاي��������ة  وتقدير 
فمنحت تسهيالت مصرفية 
لزبائن تلك املصارف بمبالغ 
اعتم��������ادا  وكبي��������رة  عالي��������ة 
على ثقة املص��������رف بالزبون 
ال��������ذي غالب��������ا ما يتل��������كأ في 
اعادة  التسديد ويمتنع عن 
مبلغ القرض ويفوت فرصة 
استثمار االموال العامة في 
وتنموية  بنيوية  مش��������اريع 
تصب في خدم��������ة املواطنن 
بدال من ان تصب في جيوب 
محترف��������ي الجرائ��������م املالي��������ة 

واملصرفية.
ازاء هذا التراخي التشريعي 
واملؤسساتي في حفظ املال 
العام وعدم فرد التشريعات 
العقابية لنصوص قانونية 

تعالج صراحة هذه الصور 
من جرائم السرقة واالحتيال 
املؤسس��������ة  ف��������ان   , املال��������ي 
القضائي��������ة متمثلة بمحاكم 
والجناي��������ات  التحقي��������ق 
ايم��������ا  حرص��������ت  والتميي��������ز 
إيج��������اد  عل��������ى  ح��������رص 
القانوني��������ة  التوصيف��������ات 
املناس��������بة لتجريم مثل هذه 
األفع��������ال وف��������رض العقوبات 
على مرتكبيها من املوظفن 
باعتباره��������ا  واملقترض��������ن 
سرقة ألموال الدولة واعتبار 
املس��������ؤولن  املوظفن  افعال 
ع��������ن من��������ح الق��������روض بدون 
إخالال جس��������يما  ضمان��������ات 
يوجب  الوظيفة  بواجب��������ات 
فرض العقوبات املنصوص 
عليها في قانون العقوبات, 
محكم��������ة  ذهب��������ت  وق��������د 
الجنايات ف��������ي الرصافة في 
احد قراراتها بوجوب تتبع 
ص��������رف  ومص��������ادر  أيلول��������ة 
مبال��������غ الق��������روض وان كانت 
حقيقي��������ة  مش��������اريع  هن��������اك 
أنش��������ئت به��������ا ومق��������دار م��������ا 
انش��������ئ بالقياس ال��������ى مبلغ 
والتثبت  املس��������تلم  الق��������رض 
م��������ن ان مبالغ الق��������روض لم 
تقديمها  او  يجر تهريبه��������ا 
االره��������اب  وتموي��������ل  لدع��������م 

وأنش��������طته اإلجرامية, واجد 
ان��������ه من امله��������م ان تجرم هذه 
االفع��������ال باعتباره��������ا جرائم 
مالي��������ة تخل بالثق��������ة العامة 
للنظ��������ام املال��������ي , بموج��������ب 
خصيصا  وضع��������ت  قوانن 
اليك��������ون  وان   , ملعالجته��������ا 
تجريمها تجريما  باالحالة 
االس��������تعانة   طري��������ق  وع��������ن 
القوان��������ن  بنص��������وص 
العقابي��������ة العام��������ة كقان��������ون 
العقوب��������ات , وبن هذا وذاك 
التش��������ريعية  فأن املؤسس��������ة 
متمثل��������ة بمجل��������س الن��������واب 
تقع عليها مسؤولية كبرى 
ف��������ي مراجع��������ة القوانن ذات 
املصرفي  بالنظامن  الصلة 
لتعدي��������ل  واالقتص��������ادي 
م��������ا يج��������ب تعديل��������ه منه��������ا 
وتش��������ريع ما يجب تشريعه 
م��������ن قوانن وتجري��������م افعال 
من  ترتكب  وصور جرمي��������ة 
خالل املصارف والتعامالت 
املالية  لم يس��������بق تجريمها 
, فالواق��������ع العملي القضائي 
يف��������رز الكثي��������ر م��������ن االفعال 
التي لم تتناولها النصوص 
العقابي��������ة بالتجري��������م فمنح 
القروض بدون ضمانات او 
لقاء سندات دين وخطابات 
ومن��������ح  م��������زورة  ضم��������ان 
لقاء  التس��������هيالت املصرفية 
اال  ليست  مش��������اريع وهمية 
االحتيال  لجريم��������ة  ص��������ورا 
املال��������ي  وان اكث��������ر القوانن 
صل��������ة به��������ذا املوض��������وع هي 
قانون البنك املركزي وقانون 
املص��������ارف كانا قد ركزا على 
االجرائي  الجان��������ب  تنظي��������م 
والبن��������اء املؤسس��������ي للبنوك 
وابتعدا  املالية  واملؤسسات 
م��������ن  الكثي��������ر  تجري��������م  ع��������ن 
االفعال التي تش��������كل جرائم 
في التعامالت املالية والعمل 
املصرف��������ي م��������ا دع��������ا البن��������ك 
املركزي الى اص��������دار العديد 
م��������ن اللوائ��������ح والتعليم��������ات 
في  التنظيمية  واالرشادات 
لكنه��������ا وباي  الس��������ياق  هذا 
حال من االحوال ال يمكن ان 
تجرم فع��������ل او تضع عقوبة 
استنادا لقاعدة ان ال جريمة 

وال عقوبة اال بنص. 

ر�ضالة الإعالم الق�ضائي

الأ�ضا�ض القانوين يف حتديد م�ضوؤولية 
رئي�ض التحرير عن جرائم الن�ضر

جرائم الحتيال املايل

القاضي سالم روضان الموسوي

يرى البعض من الفقهاء 
ومن باب االستثناء امكانية 

اعتبار الشخص فاعال أصليا 
جلرمية ارتكبت من قبل 

شخص آخر اذا كان مرتكب 
اجلرمية تابعا له، وقد ُبنيت 

هذه الفكرة على قواعد 
)املسؤولية عن فعل الغير( 
ويرون مبا ان املسؤولية في 
جرائم النشر خروجا عن 

مبدأ املسؤولية اجلنائية من 
حيث ارتكاب السلوك ومن 

حيث شخصية العقوبة فهي 
تطبيق لفكرة املسؤولية 

عن فعل الغير، وهي تظهر 
حني ال تكون هناك صلة 

مباشرة بني اخلطأ والفعل 
اي تكون بالواسطة وتظهر 
عندما يحرك خطأ شخص 
نشاط شخص اخر تقوم به 
اجلرمية وليس على اساس 

املباشرة

اي فطرة انسانية سليمة, حني تعرض عليها مثل هذه االفعال والتعامالت 
, تصاب  دهشة ومتتلئ استياًء وتتوقع ان يكون الفعل مجرما وان القوانني 
العقابية فرضت على مقترفيه أقسى العقوبات , لكنها سرعان ما تصاب 

بخيبة األمل حني تعرف ان التشريعات القانونية قاصرة عن جترميها وان 
سراق املال العام من خالل عقود االقتراض غير اجملرمة ينعمون بثرواتنا 
دون وجه حق وان هذا املشهد يتكرر يوميا في اغلب مصارفنا احلكومية 

على مرأى ومسمع من اجلميع. 

الرجل الذي يدير مصرفا حكوميا ويمنح قرضا بملياري دينار لتاجر, لقاء 
خطاب ضمان من مصرف أهلي يتنصل عن التسديد وقت االستحقاق, هو 

مدير فاسد , لص وشريك في هدر المال العام وسرقته, وألنه ال يمتلك 
االمانة الكافية لحفظ المال العام وال الوازع الذاتي الذي يدفعه للعمل 
بنزاهة وشرف, فهو ال يستحق ان يدير سجالت الصادر والوارد في متجر 

أهلي، فكيف بنا وهو يدير مصرفا حكوميا تودع فيه اموال فقراء هذا 
الشعب وفئاته المهمشة؟

القاضي إياد محسن ضمد

السنة االولى/ العدد )2( كانون االول 2015
1st Year  Issue (2) December 2015

مع تطور وسائل االتصال ومنو املعرفة اإلنسانية وسعة آفاقها أصبح 
من الضروري وجود إعالم مختص في كل قطاع من قطاعات املعرفة 
ويشير الدكتور علي جنيب عواد بكتابه املوسوم )الرأي العام بني 
الدعاية واإلعالم( منشورات املركز الدولي للدراسات اإلستراتيجية 
واإلعالم ـ طبعة بيروت األولى ـ ص 127 إلى أن مهمة اإلعالم هي 
)نشر األخبار بصدق وتوزيع املعلومات مبوضوعية ومخاطبة 
اجلمهور في مضمون يؤدي إلى بلورة رأيه نحو األفضل واألنبل( ومبا 
إن اإلعالم القضائي يتعامل مع بيئة معرفية تختلف عن غيره من 
مجاالت اإلعالم وهذه اخلصوصية ظهرت واضحة من خطاب اإلعالم 
القضائي فضال عن سمات اإلعالم األخرى التي تتعامل مع اخلبر 
مبوضوعية ومهنية ومنها إن اإلعالم القضائي يتعامل مع رافدين 
من روافد املعرفة القضائية وهما النشاط اإلداري للمؤسسة القضائية 
والنشاط االجتهادي أو الفكري للقضاة
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بع��������د التدقي��������ق واملداول��������ة تب��������ن ان 
الطعن التميي��������زي واقع ضمن املدة 
القانوني��������ة قرر قبوله ش��������كال ولدى 
عط��������ف النظ��������ر عل��������ى الق��������رار املميز 
وج��������د انه غي��������ر صحي��������ح ومخالف 
للقان��������ون. ذل��������ك الن املحكم��������ة قضت 
بادان��������ة املتهمن في ه��������ذه الدعوى 
وف��������ق اح��������كام املادة 336 م��������ن قانون 
العقوب��������ات رغ��������م ان هن��������اك متهمن 
اخرين عن القضية ذاتها وبمقتضى 
املادة املذكورة جرى فرد قضية لهم 
بموجب محض��������ر الفرد املربوط مع 
الدع��������وى دون مب��������رر قانون��������ي مما 
املتعلقة  الدعاوى  يس��������تلزم توحيد 
به��������ذا املوض��������وع ونظره��������ا بدعوى 
حص��������ول  دون  للحيلول��������ة  واح��������دة 

التع��������ارض ف��������ي االح��������كام عليه قرر 
نق��������ض كافة الق��������رارات الصادرة من 
محكم��������ة جن��������ح س��������فوان بالدعوى 
املرقمة 20/ج/2014 بضمنها قراري 
االدانة والعقوب��������ة والتدخل تمييزا 
بقرار االحال��������ة الصادرة من محكمة 
النزاه��������ة بالعدد  تحقي��������ق قضاي��������ا 
2013/51 ف��������ي 2013/2/19 ونقضه 
واعادة الدعوى الى محكمة الجنح 
في س��������فوان الرس��������الها الى محكمة 
تحقي��������ق قضاي��������ا النزاه��������ة التب��������اع 
م��������ا تق��������دم . وصدر الق��������رار باالتفاق 
م��������ن  259/أ/7  للم��������ادة  اس��������تنادا 
قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية 
ف��������ي 28/ مح��������رم/ 1436 ه��������� املوافق 

2014/11/12م. 

املبدأ

القرار

ان املحكم��������ة قض��������ت بادانة املتهمن وف��������ق احكام املادة 
)336( م��������ن قان��������ون العقوب��������ات رغ��������م ان هنالك متهمن 
اخرين ع��������ن القضية ذاتها وبمقتض��������ى املادة املذكورة 
ج��������رى فرد قضية لهم بموجب محض��������ر الفرد املربوط 
م��������ع الدع��������وى دون مبرر قانوني مما يس��������تلزم توحيد 
الدع��������اوى املتعلق��������ة به��������ذا املوضوع ونظره��������ا بدعوى 
واحدة للحيلولة دون حصول التعارض في االحكام .

ان  تب��������ن  واملداول��������ة  التدقي��������ق  بع��������د 
الطع��������ن التمييزي واق��������ع ضمن املدة 
القانوني��������ة ق��������رر قبوله ش��������كال ولدى 
عطف النظر عل��������ى القرار املميز وجد 
انه غير صحي��������ح ومخالف للقانون. 
ذل��������ك الن طع��������ن املمي��������ز اس��������تند على 
القرار رقم 529 في 1982/4/18 وعلى 
الق��������رار الصادر عن لجنة الدراس��������ات 
في رئاسة هيأة االش��������راف القضائي 
ال��������وارد اليهم من مرجعه��������م بالكتاب 
 2011/11/22 ف��������ي   4830 املرق��������م 
وحيث ان ق��������رار مجلس قيادة الثورة 
املنحل املرق��������م 529 ف��������ي 2012/4/18 
ق��������د تضمن تس��������جيل العق��������ارات غير 
املسجلة في السجل العقاري الواقعة 
التصاميم االساسية املصدقة  ضمن 
للبدلي��������ات اذا انته��������ت م��������دة الس��������نة 
 43 امل��������ادة  ف��������ي  عليه��������ا  املنص��������وص 
مكررة من قانون التس��������جيل العقاري 
رقم 43 لس��������نة 1971 ول��������م يدعي احد 
بعائديته��������ا اذا ل��������م تثب��������ت عائديتها 
الى شخص معن قصد به املشرع ان 
يكون التسجيل لتلك العقارات باسم 
البلدية املختصة بعد ان كانت تسجل 
باس��������م الدولة حس��������ب اح��������كام الفقرة 
3 م��������ن امل��������ادة 50 املكررة م��������ن القانون 
املذكور بمعنى ان القرار قد عدل حكم 
الفقرة املذك��������ورة فق��������ط واالبقاء على 
االجزاء املشار اليه في الفقرتن 1 و 2 
من امل��������ادة 50 املكررة املتضمنة تولي 
دوائر التس��������جيل العق��������اري بالتحقق 

من عائدي��������ة العقار بع��������د انتهاء مدة 
الس��������نة بدليل ايراده في القرار عبارة 
) او لم تثبت عائديتها الى ش��������خص 
مع��������ن ( عليه ف��������ان القرار لم يس��������لب 
دور دوائ��������ر التس��������جيل العق��������اري من 
التحقق او التثبت من عائدية العقار 
الى ش��������خص معن وهي غي��������ر حالة 
حائز العقار بطلب التسجيل املجدد 
لذا فان القرار اعاله ال يمكن تفس��������يره 
بمع��������زل عن االحكام الواردة في املادة 
50 فقرة 3 مكررة من قانون التسجيل 
العق��������اري وتاسيس��������ا على م��������ا تقدم 
ف��������ان القرار املرق��������م 529 لس��������نة 1982 
الذي اس��������تند اليه ف��������ي طعنه قد عدل 
حك��������م الفق��������رة 3 من امل��������ادة 50 مكررة 
م��������ن القان��������ون اع��������اله وذل��������ك باحالل 
عبارة باس��������م البلدية املختصة محل 
عب��������ارة باس��������م الدول��������ة وان تطبي��������ق 
القرار يش��������مل تطبيق اح��������كام قانون 
التس��������جيل العق��������اري اضاف��������ة الى ان 
اجتهادات لجنة الدراسات في رئاسة 
هي��������اة االش��������راف القضائ��������ي املرتبطة 
بمجلس القض��������اء االعلى غير ملزمة 
كما انه عدل باالعمام املرقم 3248 في 
2012/7/16 الصادر عن اللجنة اعاله 
والذي جاء منسجما وحكم القانون . 
عليه قرر تصديق الق��������رار املميز ورد 
الطع��������ون التمييزي��������ة وتحميل املميز 
رسم التمييز . وصدر القرار باالتفاق 
في 27/ ربيع الثاني/ 1434 ه� املوافق 

2013/3/10م. 

القرار

ان ق��������رار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم 529 في 2012/4/18 قد تضمن 
تس��������جيل العقارات غير املس��������جلة في الس��������جل العق��������اري الواقعة ضمن 
التصاميم االساسية املصدقة للبلديات اذا انتهت مدة السنة املنصوص 
عليه��������ا في املادة 43 مكررة من قانون التس��������جيل العقاري رقم 43 لس��������نة 
1971 ولم يدع احد بعائديتها ولم يثبت عائديتها الى ش��������خص معن ، 
قصد املشرع به ان يكون التسجيل لتلك العقارات باسم البلدية املختصة 
بعد ان كانت تس��������جل باس��������م الدولة حس��������ب احكام الفقرة 3 من املادة 50 
املك��������ررة وان القرار املذكور لم يس��������لب دور دوائر التس��������جيل العقاري وال 

يمكن تفسيره بمعزل عن املادة االخيرة .

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية بنحو دوري أبرز املبادئ التمييزية للقرارات 
الصادرة من محكمة التمييز االحتادية ومختلف رئاسات محاكم االستئناف(

بع��������د التدقي��������ق واملداول��������ة تبن ان 
الطعن التمييزي واقع ضمن املدة 
القانونية قرر قبوله ش��������كال ولدى 
عطف النظر على القرار املميز وجد 
انه غير صحيح ومخالف للقانون. 
اذا ان املحكمة بقرارها املميز قررت 
قبول الصل��������ح الواقع بن الطرفن 
اس��������تنادا الحكام امل��������واد 198/194 
االصولية دون مراع��������اة ان التهمة 
املس��������ندة على املتهم  م وفق املادة 
299 من قانون العقوبات النتفاعه 
دون  باملش��������تكن  بمقررات خاصة 
وج��������ه ح��������ق والجريم��������ة بالوصف 
املذكور م��������ن الجرائم املخلة بالثقة 
العام��������ة الت��������ي اليتوق��������ف تحري��������ك 
الدعوى فيها على ش��������كوى املجنى 

عليه استنادا الحكام املادة 3/ اوال 
االصولي��������ة ولم ي��������رد ذكرها ضمن 
الجرائم الواردة في املادة املذكورة 
و بالتال��������ي اليج��������وز الصلح فيها 
اذ ان الصل��������ح واس��������تنادا الح��������كام 
امل��������ادة 194 االصولي��������ة يقب��������ل فقط 
في الجرائم الت��������ي يتوقف تحريك 
الشكوى فيها على شكوى املجنى 
عليه ولع��������دم التزام الق��������رار املميز 
وجهة النظر القانونية املتقدم قرر 
نقضه اس��������تنادا الحكام املادة 259 
/ أ / 8 االصولي��������ة واعادة اضبارة 
الدعوى ملحكمتها الجراء املحاكمة 
مجددا على ض��������وء ماتقدم وصدر 
الق��������رار باالتفاق ف��������ي 15/ محرم/ 

1437 ه� املوافق 2015/10/28م. 

بعد التدقيق واملداولة تبن ان الطعن التمييزي واقع 
ضم��������ن املدة القانونية قرر قبوله ش��������كال ولدى عطف 
النظر عل��������ى القرار املميز وجد ان��������ه صحيح وموافق 
للقانون لالس��������باب التي اس��������تند اليها وذلك النتهاء 
م��������دة عقد االيج��������ار املبرم ب��������ن الطرف��������ن وان االنذار 
املوجه مس��������توفي لش��������روطه القانونية وال يش��������ترط 
فيه ان يوجه من قبل كافة الش��������ركاء وقد تمت مراعاة 
مواعي��������د التنبيه املنص��������وص عليها في امل��������ادة 741 
مدن��������ي اضافة الى ان املدعي��������ن اصحاب القدر االكبر 

من االسهم في املاجور مع التنويه ان املدعى عليه قد 
ابرز عقد االيجار امل��������ؤرخ 2009/7/1 وكان املقتضى 
تغريمه رس��������م الطابع على العقد اعاله عمال باحكام 
املادة 25/اوال/أ من قانون رسم الطابع رقم 78 لسنة 
2012 وذلك لعدم اس��������تيفاء رس��������م الطابع عنه سابقا 
لذا قرر تصدي��������ق القرار املمي��������ز ورد الطعن التميزي 
وتحميل املميز رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق 
في 27/ ذي الحجة/ 1436 ه� املوافق 2015/10/11م. 

املبدأ

املبدأ

املبدأ

القرار

القرار

الصلح  واستنادا الحكام املادة )194( االصولية يقبل فقط في الجرائم التي 
يتوقف تحريك الدعوى على شكوى املجنى عليه.

ال يش��������ترط ان يوج��������ه االنذار عن��������د انتهاء مدة عقد االيج��������ار من قبل كافة الش��������ركاء خاصة اذا كان 
املدعن اصحاب القدر االكبر من االسهم من املاجور .

بع��������د التدقي��������ق واملداول��������ة تب��������ن ان 
الطع��������ن التمييزي واق��������ع ضمن املدة 
القانونية ق��������رر قبوله ش��������كال ولدى 
عطف النظر على القرار املميز وجد 
ان��������ه صحي��������ح ومواف��������ق للقانون.الن 
امل��������ادة 22 من اتفاقية فينا للعالقات 
الدبلوماسية عام 1961 التي صادق 

عليه��������ا الع��������راق بالقان��������ون رق��������م 20 
��������ى ان ) تعفى  لس��������نة 1966 تنص عل
دار البعثة واثاثها واموالها االخرى 
النق��������ل  ووس��������ائل  فيه��������ا  املوج��������ودة 
التابع��������ة لها من اج��������راءات التفتيش 
او االس��������تيالء او الحجز او التنفيذ( 
��������ي لك��������ون املدين هو بعثة  و وبالتال

دبالوماسية فال يجوز ايقاع الحجز 
��������ى اموالها وفق��������ا لالتفاقية اعاله  عل
لذى قرر تصديق الق��������رار املميز ورد 
الطع��������ن التميي��������زي وتحميل املميز 
رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق 
املواف��������ق  ه���������  ف��������ي 9/ مح��������رم/ 1437 

2015/10/22م. 

املبدأ

القرار

املب��������دأ/ اليج��������وز ايقاع الحجز على اموال البعثة الدبلوماس��������ية )املدي��������ن(  وفقا للمادة 22 م��������ن اتفاقية فينا 
للعالقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي صادق العراق عليها .

املبدأ

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة لوح��������ظ أن الطعن 
مقدم ضم��������ن مدت��������ه القانونية ق��������رر قبوله 
شكال ولدى عطف النظر على القرار املميز 
وج��������د انه صحيح ومواف��������ق للقانون ذلك ان 
املادة االولى/ 2 من قانون ايجار العقار رقم 
87 لس��������نة 1979 اس��������تثنت العق��������ارات املعدة 
للس��������كن التي تؤجرها الدولة او االشخاص 

املعنوية العامة للعاملن فيها من أحكامه 
وبالتالي اصبح العق��������د املبرم بن مديرية 
بلدي��������ة البص��������رة واملدعى عليه املس��������تأجر 
املوظ��������ف في ش��������ركة نفط الجن��������وب خاضع 
الحكام القانون املدني والنتهاء العقد وعدم 
الرغبة في تجديده ولعدم تخليته من قبل 
املدعى عليه رغم انذاره لذا فمن حق املؤجر 

مديري��������ة بلدي��������ة البص��������رة طل��������ب  تخليته 
اس��������تنادا ألح��������كام القانون املدن��������ي وهذا ما 
قض��������ى ب��������ه ق��������رار الحك��������م املميز علي��������ه قرر 
تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل 
املميز رس��������م التمييز وصدر القرار باالتفاق 
في 19/ ربيع األول/ 1435 ه� املوافق 21/ 1/ 

.2014

ان املادة االولى/ 2 من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 استثنت العقارات املعدة للسكن التي تؤجرها الدولة او االشخاص املعنوية 
العام��������ة للعامل��������ن فيها من احكامه وبالتالي فان العقد املبرم بن مديرية بلدية البصرة واملدعى عليه املس��������تأجر املوظف في ش��������ركة نفط 
الجن��������وب خاض��������ع الحكام القانون املدني وعند انتهاء العقد وعدم الرغبة بتجديده وعدم تخليته من قبل املدعى عليه رغم انذاره فمن حق 

املؤجر طلب تخليته استنادا الحكام القانون املدني.

واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز االتحادية

راجع االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز 
في الموقع االلكتروني للسلطة القضائية 
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حســــام  إيــــاس  بغــــداد/ 
الساموك

الج��������زء  ه��������ذا  ف��������ي  الكات��������ب  ويس��������رد 
اس��������تقاللية القض��������اء -وفق��������ًا لقان��������ون 
التنظي��������م القضائي رقم )160( لس��������نة 
-1977، وقب��������ل أن يخوض في التجربة 
العراقي��������ة، ع��������رج على نظريات س��������لطة 
القضاء وكيفية تعاطيه مع السلطتن 
ث��������م  وم��������ن  والتنفيذي��������ة،  التش��������ريعية 
يتط��������رق إل��������ى كيفي��������ة تعام��������ل النظ��������ام 
السياس��������ي الس��������ابق مع عم��������ل املحاكم 
بكاف��������ة درجاتها، وس��������طوة وزير العدل 
على النظام القضائ��������ي العراقي في تلك 

الحقبة.

ماذا نريد في استقالل 
القضاء؟

التنظي��������م  "قان��������ون  إن  الكات��������ب،  ويق��������ول 
القضائي أورد مبدأ استقالل القضاء في 
الباب األول منه ضمن املبادئ األساس��������ية 

وأسس القانون".
وأض��������اف القاض��������ي املحم��������ود، أن "امل��������ادة 
الثانية من القانون نصت على أن القضاء 

مستقل ال سلطان عليه لغير القانون".
وتساءل "ما املراد باستقالل القضاء؟، وما 
هي األحكام التي وضعها قانون التنظيم 
القضائ��������ي لتحقي��������ق هذا املب��������دأ؟، وما هو 
حجم الضمان��������ات الحقيقية التي جاء بها 

لحماي�ة استقالل القض�اء؟".
وأش��������ار إلى أن "ذلك املبدأ ال يخلو دس��������تور 
من دس��������اتير العال��������م من الن��������ص عليه، ولم 
يتخل��������ف قانون من قوان��������ن تنظيم القضاء 

ف�ي الدول عن ذكره".
ويحّدد املحمود "العبرة في نصوص الدستور 

هي والقوان��������ن فيم��������ا يتعلق باس��������تقالل القضاء 
املمارسة العملية والحرص على تدعيم تلك االستقاللية، 

واأليمان بمبادئها".
وذك��������ر ان��������ه "ليس م��������ن ب��������اب املصادفة أن تح��������رص جميع 
الدس��������اتير العراقية التي صدرت بتعاقب تغير السلطات 
على ان تحتوي نصوص دس��������اتيرها نصا يؤكد على أن 
القضاء مستقل"، مستدركًا ان "الواقع كان في غير حال ما 

تنص عليه تلك النصوص".
وأوض��������ح أن "الدول��������ة اإلس��������المية ف��������ي الص��������در األول من 
نشوئها قد عرفت استقالل القضاء بعدما تخلى الخلفاء 
عن القضاء بن الن��������اس وأوكلوا ذلك إلى قضاة متفرغن 
له��������ذه املهمة".  وأض��������اف "كان القاضي يتمتع باس��������تقالل 
كام��������ل في أحكامه، فلم يكن لل��������والة أن يتدخلوا في قضاء 
القاض��������ي"، الفتًا إلى أن "الخليفة ذاته ما كان له ان يتدخل 
في شؤون القضاء، ويمثل أمامه إذا اشتكاه احد األفراد".

وعل��������ى النطاق الدولي، يعّلق املحمود أن "مبدأ اس��������تقالل 
القضاء اعتمد في مؤتمر األمم املتحدة السابع الذي عقد 
في ميالن ع��������ام 1985 ووافقت علي��������ه الجمعية العامة في 

السنة نفسها".
وينقل عن ديباجة الق��������رار الصادر "وحيث إن القضاة هم 
املس��������ؤولون الذين تناط بهم مس��������ؤولية اتخ��������اذ القرارات 
الت��������ي تؤثر على حي��������اة املواطنن وحرياته��������م وحقوقهم 

وواجباتهم وممتلكاتهم".

أن��������ه  وأورد 
"لغرض تنفيذ هذه املهام 
طلبت الجمعي��������ة العامة لألمم املتحدة 
أن تضمن الدول في دساتيرها مبدأ استقالل القضاء 
ووجوب احترام الحكومات واملؤسس��������ات لهذا االستقالل 

والتقيد به إذ بدونه ال يمكن أن يؤدي القضاء دوره".
 

رؤيتان لمكانة القضاء بين السلطات
ويض��������ع املحمود "للقضاء خصوصي��������ة تختلف عن باقي 
الوظائ��������ف العامة في الدولة نظرًا للدور الذي يقوم به في 

تأمن االستقرار االجتماعي".
ويرى أن هذه املهمة تكون عن "طريق الفصل بن املصالح 
املتعارض��������ة ف��������ي املجتم��������ع، وإع��������ادة الحق ال��������ى أصحابه 
والحف��������اظ على الحريات الش��������خصية والعام��������ة وتحقيق 

العدالة".
بالنظر إل��������ى هذه الخصوصية، أوج��������ب الكاتب أن "يكون 
للقضاء مرك��������ز خاص يميزه عن بقي��������ه املراكز في الدولة، 
ويؤم���������ن ل�ه القي��������ام بمهمته دون تدخل من أي س��������لطة أو 
جه��������ة ودون خ��������وف أو تردد ال س��������لطان عل��������ى أحكامه إال 
للقان��ون". وأس��������تطرد أن "هذا املركز أو املوقع الذي ينبغي 
أن يكون القضاء فيه هو ما يدعى باستقالل القضاء الذي 

اقّر املجتمع الدولي به واختلف في مدلوله".
ولفت املحمود إلى أن "فريقا اعتب�ر القضاء سلطة مستقلة 
عن السلطتن التشريعية والتنفيذية وفريق آخر اعتبره 
جزءًا من الس��������لطة التنفيذية؛ ألن��������ه يتولى تنفيذ القوانن 

التي تسنه�ا السلطة التشريعية".
ويس��������تعرض الكات��������ب الرأي��������ن بالق��������ول أن "الفريق األول 
يرى أنصاره أن الدولة تتكون من ثالث س��������لطات رئيسة 

مستقلة كل عن األخرى".
وأضاف أن "هذه السلطات هي التشريعية وتتولى القيام 
بتش��������ري�ع القوانن، والقضائية الت��������ي تقوم بتطبيق هذه 
القوان��������ن وتؤم��������ن من خ��������الل تطبيقها الحري��������ات العامة 
وتحقيق العدالة، وإضافة السلطة التنفيذية التي تتولى 
مهم��ة تنفيذ ما يصدر إليها من الس��������لطتن التش��������ريعية 

والقضائية".
وأف��������اد املحم��������ود ب��������أن "مبدأ اس��������تقالل القض��������اء عند هذا 
الفريق يعني وجود س��������لطة قضائية مس��������تقلة تمامًا عن 

السلطتن التشريعية والتنفيذية".
وزاد "يذه��������ب أنص��������ار ه��������ذا ال��������رأي الى أن وجود س��������لطة 
قضائية مس��������تقلة عن بقية الس��������لطات ضمان أكيد لقيام 

دولة للحيلولة دون تسلط النظم الدكتاتورية".

ويّش��������ير إلى اساس��������يات اعتمدها 
فريق استقالل القضاء، اهمها "أن 
اعتبار القضاء سلطة ضرورة من 
ضرورات قي�ام  دولة القانون؛ ألنها 
تعن��������ي احت��������رام حق��������وق املواطنن 
وحرياته��������م وه��������ذا ال يتحق���������ق اال 
بوجود س��������لطة قضائية مس��������تقلة 
تتيح لألشخاص مقاضاة السلطة 
العام���������ة ف��������ي أي تص��������رف مخالف 
للقانون تضار منه، كما إن وجود 
السلطة القضائية املستقلة يحول 
الخاص��������ة  املحاك��������م  إنش��������اء  دون 

واالستثنائية".
االخرى  النقط��������ة  الكاتب  ويش��������رح 
الت��������ي "تتعلق ب��������أن اعتبار القضاء 
س��������لطة مس��������تقلة ضمان أساس��������ي 
األف��������راد  حري��������ة  أن  إذ  للحري��������ات، 
وحقوقه��������م وحرماته��������م تحميه��������ا 
س��������لطة قضائية مستقلة استقالاًل 

حقيقيًا".
وق��������ال "يدع��������م أنص��������ار ه��������ذا الرأي 
قولهم ه��������ذا باملادة العاش��������رة من 
اإلع��������الن العاملي لحقوق اإلنس��������ان 
التي تنص، أنه لكل شخص الحق 
املتس��������اوي في ان تستمع محكم��ة 
دفاع��������ه  ال��������ى  محاي��������دة  مس��������تقلة 
العلن��������ي الكامل في تحديد حقوقه 

والتزامات�ه".
ام��������ا ع��������ن الفري��������ق الثان��������ي يعّل��������ق 
الكاتب أن "أنصاره مع وجود سلطتن 
تشريعية وتنفيذية وينكرون على القضاء صفته 
كسلطة مس��������تقلة"، موضحًا "أنهم يصفون عمله بأنه من 

أعمال السلطة التنفيذية".
وش��������ّدد عل��������ى ان القض���������اء -وفقًا له��������ذا ال��������رأي- هيئة  من 
الهيئات الحكومية، ولكنه مس��������تقل عن هذه الهيئات في 

عمله وهذا ما يمليه حسن سيره".
  

عودة على التجربة العراقية قبل 2003
ويعود الكاتب إلى قان��������ون التنظيم القضائي ليعرض 
موقفه من اس��������تقالل القضاء واألحكام التي تضمنتها 

نصوصه في هذا السبيل".
ويج��������زم ب��������أن التش��������ريع العراق��������ي بكاف��������ة درجاته وفي 

مجاليه املدني والجزائي قد كرس بشكل او بآخر مبدأ 
استقالل القضاء ووضع الضمانات الكافية التي تؤمن 
للقاض��������ي تطبيق القان��������ون على وفق املنظ��������ور العادل 

واإلنساني وهو بمأمن من وقوع األذى عليه".
ويواص��������ل بالق��������ول إن "عل���������ى رأس ه��������ذه التش��������ريعات 
الدستور العراق��ي املؤق��ت الصادر في 16/تموز/1970"، 
مبينًا انه "نص على استقالل القض�اء  وأناط بالقانون 
كيفي��������ة تش��������كيل املحاك��������م ودرجاته��������ا واختصاصاتها 
وح��������دد ش��������روط تعي��������ن القض��������اة ونقله��������م وترفيعهم 

ومقاضاتهم وإحالتهم على التقاعد".
وأس��������تطرد أن "قانون اإلشراف العدلي رقم )124( لسنة 
1979 أكد هذا املبدأ حيث أناط مهمة اإلشراف والرقابة 
عل��������ى املحاكم وأعم��������ال القض��������اة اإلداري��������ة والقضائية 

باملش��������رفن العدلي��������ن املعين��������ن من القض��������اة، ولم يجز 
لغيرهم اإلش��������راف عل��������ى هذه األعم��������ال أو تقييم علمية 

القاضي ومدى متابعته للنشاط الفقهي والقضائي".
ويسترسل الكاتب، أن "قانون املرافعات املدنية رقم )83( 
لسنة 1969 نص على سريان والية القضاء على جميع 
األش��������خاص الطبيعية واملعنوية بما في ذلك الحكومة، 
وحص��������ر حق النظر في املنازع��������ات كافة باملحاكم إال ما 

أستثنى بنص خاص".
وأكد أن "قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969 تضافر 

التش��������ريعات في تحقيق 
مبدأ اس��������تقالل القضاء"، 
التأثير  "منع  انه  متابعًا 
على سير العدالة وعاقب 
كل م��������ن يتدخل في أمور 
القض��������اء لصال��������ح أح��������د 

الخصوم أو أضرٍار به".
بع��������ض األحكام   ويورد 
قان��������ون  ف��������ي  ال��������واردة 
القضائ��������ي،  التنظي��������م 
الضوء  ويبدأ بتس��������ليط 
التمييز  محكم��������ة  عل��������ى 
موضح��������ا  االتحادي��������ة، 
"كان��������ت أعلى هيئة   انها 
قبل  العراق  في  قضائية 

تشكيل املحكمة االتحادية العليا عام 2005".
ويواص��������ل أن "القانون أوكل أمر إدارتها وتنظيم س��������ير 
العم��������ل  القضائ��������ي فيه��������ا ال��������ى رئي��������س املحكم��������ة والى 
قضاتها"، مش��������يرًا إلى انه "أنشأ هيئة  تؤلف من رئيس 
املحكم��������ة ونوابه تس��������م�ى )هيئة الرئاس���������ة(، ومهمته�ا 
اختي��������ار رؤس��������اء الهيئ��������ات القضائي��������ة ف��������ي املحكم��������ة 
وأعضائها وفي هذا ضمانة جيدة الستقالل العم�ل ف�ي 

املحكمة من الناحية اإلدارية".
وذكر املحم��������ود "إال أن القانون وفي املادة ) 55 /أواًل/ج 
( من��������ه أل��������زم رئي��������س محكمة التميي��������ز أن يق��������دم تقريرًا 
سنوي�ًا عن أعمال املحكمة إلى وزير العدل والى مجلس 

العدل".
ون��������ّوه إلى ان "امل��������ادة )األولى/ثاني�ًا( م��������ن  قانون وزارة 
الع��������دل أج��������ازت لوزي��������ر الع��������دل إقام��������ة الن��������دوات وعق��د 
االجتماع��������ات م���������ع القض�اة بم��������ا فيه�م قض��������اة محكمة 
التمييز بم��������ا يكفل تحقيق أهداف )الح��������زب والثورة("، 
ويجّد من "هذي��������ن النصن أصابع الس��������لطة التنفيذية 

تمت��د لتثلم  استقالل هذه املحكمة".
وينتق��������ل الكاتب بعد ذلك إل��������ى األحكام التي تنظم عمل 
محاك��������م االس��������تئناف االتحادي��������ة بالق��������ول إن "القانون 
برئيس محكمة االستئناف مهمة اإلشراف على املحاكم 

وأعمالها في منطقته وتوزيع العمل بن قضاتها".
وأضاف "كما ش��������كل مجلس��������ًا في كل منطقة استئنافية 
يتكون من رئيس محكمة أالس��������تئناف وعضوية نواب�ه 
)مجلس منطقة  وقضاة محكمة االس��������تئناف يس��������مى ب�

االستئناف(".
وأف��������اد املحم��������ود بأن "ه��������ذا املجل��������س ويتولى دراس��������ة 
الصعوبات واملش��������اكل التي تواجه املحاكم في املنطقة 
األس��������تئنافية، وتقديم املقترحات املالئم��������ة ملعالجتها، 
وكذل��������ك تقديم ما يؤدي إلى تحس��������ن أس��������اليب العمل 

ورفع مستوى األداء في املحاكم".
ورغ��������م هذه االس��������تقاللية باإلش��������راف وبتنظي��������م العمل 
اإلداري في محاكم املناطق االس��������تئنافية للعراق، التي 
وردت ف��������ي املادة )18( م��������ن القانون، بحس��������ب املحمود، 
ج��������اءت امل��������ادة )55/أواًل( من��������ه ل��������� "تعطي وزي��������ر العدل 
حق األش��������راف على جميع املحاكم والقض��������اة، ومراقبة 
التزامه��������م  وم��������دى  والرس��������مي،  الش��������خصي  س��������لوكهم 
بواجباتهم وبدوامهم"، ووجّد ذلك أيضًا "يعكس تدخل 

السلطة التنفيذية في الشأن القضائي".
ام��������ا بخصوص االح��������كام التي تعالج ش��������ؤون القضاة، 
ش��������رح الكاتب أن "قانون التنظيم القضائي أوكل النظر 
ف��������ي الش��������كاوى واألم��������ور االنضباطي��������ة املنس��������وبة الى 
القضاة الى لجنة تتألف من ثالثة من القضاة يختاره�م 

)مجلس العدل(  من بن أعضائه في بداية كل سنة".
ونب��������ه إلى أن "امل��������ادة ) 4� ثالثًا( من قان��������ون وزارة العدل 
رقم )101( لس��������نة 1977 نصت على تشكيل هذه اللجنة، 
وأناط��������ت بها النظر ف��ي الدع���������اوى االنضباطية املقامة 
على القضاة وكذلك األمور الناش��������ئة عن تطبيق قان��ون 

السلطة القضائية الذي كان نافذًا".

وزاد املحم��������ود أن "األم��������ور االنضباطي��������ة املس��������ندة الى 
القاضي يج��������ري التحقيق فيها واملحاكم��������ة عنها أمام 
لجن��������ة مكون��������ة من القض��������اة ووف��������ق إجراءات رس��������مها 
القانون، وكفل فيها كل الضمانات التي تؤمن للقاضي 
حق الدف��������اع وجعل قراراته��������ا قابلة للطع��������ن فيها أمام 

الهيئة املوسعة ملحكمة التمييز".
وعّد مبدأ التحقيق مع القاضي ومحاكمته انضباطيًا 
ف��������ي األم��������ور الت��������ي تخ��������ص عمل��������ه م��������ن جه��������ة قضائية 
تاريخ��������ي"، الفتًا إل��������ى ان " العمل عليه ج��������رى في معظم 
البل��������دان، وكان الع��������راق من 
الدول التي سارت على هذا 
املبدأ في ظل قانون السلطة 

القضائية امللغي".
 لكنه عاد ليؤكد أن " قانون 
التنظيم القضائي في املادة 
)60/أوال"( منه أناط إصدار 
ق��������رار إحال��������ة القاضي على 
اللجنة بوزير العدل وليس 

بجهة قضائية".
 

قضاء وفق 
المنظور 
السياسي

 ويستنتج الكاتب من أحكام 
قانون التنظي��������م القضائي أن ذكر اس��������تقالل القضاء جاء 
"وفق منظور السلطة السياسية آنذاك التي لم تكن تؤمن 
بمب��������دأ فصل الس��������لطات في الدولة، وتس��������عى الى تغييب 
املؤسسات والكيانات في املجتمع ، وتعتبر القضاء مرفقًا 

من مرافق السلطة الواحدة القابضة على الحكم".
ويرجع الكاتب إلى املدة املمتدة بن إلغاء مجلس القضاء 
في 1977، وإعادة تش��������كيله في 2003/9/18، بعد س��������قوط 
النظام السياس��������ي الس��������ابق ف��������ي 2003، بوص��������ف معاناة 

القضاة في أداء مهامهم الكبير.
ويش��������ّخص "إنه��������ا تدور ب��������ن النقل غير املب��������رر، واإلحالة 
على وظيفة مدنية، والعزل، والحرمان من ممارسة مهنة 

املحاماة، وتصل أحيانًا الى السجن".
كما ذهب املحمود إلى أن تلك الحقبة ش��������هدت "سد املنافذ 
على الطاقات القضائية املؤهلة،  للحيلولة دون وصولها 
ال��������ى املناص��������ب القضائية؛ ألنه��������ا ال تحمل هوي��������ة النظام 

اته". وانتماء
وأس��������تدرك "وبالعكس فتح الباب واس��������عًا أمام العناصر 
غير املؤهلة للدخول الى س��������لك القض��������اء وتبوأ املناصب 

اته". املهمة؛ ألنها تحمل هوية النظام وأفكاره وانتماء
 

إلغاء مجلس القضاء انعطافة خطيرة
ووصف املحمود "إلغاء مجلس القضاء، وإناطة ش��������ؤون 
القضاة وأعضاء االدع��������اء العام ب�مجلس العدل بموجب 
قانون وزارة العدل رقم )101( لسنة 1977 شكل انعطافة 

خطيرة وحادة في تاريخ القضاء العراقي".
وعّده "رجعة قاس��������ية عن مبدأ استقالل القضاء فمجلس 
العدل يرأس��������ه وزير العدل"، وزاد أن "الوزير مهما س��������ما 
جزء من الس��������لطة التنفيذية، ينفذ سياس��������تها ويحرص 
على رعاية مصالحه��������ا، وإن تعارضت هذه املصالح مع 

حقوق أفراد املجتمع".
 ويس��������تدل ب� "الواقع العملي بشأن بعض الدعاوى التي 
تخ��������ص الحكومة"، وأض��������اف "كان التوجي��������ه أحيانًا في 
مجلس العدل، تصريح��������ًا أو تلميحًا، هو وجوب مراعاة 

مصلحة الحكومة على حساب األشخاص".
وُيشكل املحمود على ترؤس وزير العدل جلسات مجلس 
الع��������دل القضائية؛ ألن في��������ه "كل التأثير عل��������ى ضمانات 
القاض��������ي في النق��������ل والترقية والترفي��������ع ونيل املناصب 

القضائية".
وتابع ان "كل ذلك وبموجب قانون التنظيم القضائي من 
اصبح صالحية مجلس العدل"، الذي قال إن "سياس��������اته 
تتغير تبعًا لتغير وزراء العدل، ورأينا كيف أنعكس ذلك 
صعودًا ون��������زواًل على أحوال القضاة وش��������ؤونهم وعلى 

سلوك البعض منهم سلبًا".
وأورد املحمود "كان البد م��������ن وقفة لتغيير ذلك، وإعادة 
األمور الى نصابها  بوضع الضمانات الكفيلة باستقالل 

القضاء من الناحية الواقعية".

الكاتب يشرح سطوة وزير العدل على محاكم التمييز واالستئناف قبل 2003

القا�ضي املحمود يوثق اأ�ضخم مو�ضوعة لتاريخ "الق�ضاء يف العراق"

كتب

إلغاء مجلس القضاء بعد 1977 شّكل انعطافة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي
في محاولة لإلحاطة مبراحل تطور القضاء العراقي، بوصفه جتربة ريادية وذات عمق تاريخي في املنطقة، 
يوّثق القاضي مدحت احملمود هذه املسيرة في كتاب حمل عنوان )القضاء في العراق- دراسة استعراضية( 
صدرت طبعته الرابعة مؤخرًا عن دار السنهوري للطباعة والنشر في بغداد.

وألهمية هذا الكتاب السيما للباحثني واملهتمني بالشأنني القضائي والقانوني، وإلطالع الرأي العام على ما 
يحتويه من معلومات غنية بعضها تاريخي يعرض للمرة األولى، تنشر صحيفة )القضاء( العرض الكامل له 
في سلسلة حلقات متتالية تبدأ منذ االحتالل العثماني، مرورًا باالحتالل البريطاني واحلكم الوطني، وتنتهي 
إلى ما وصلت إليه املؤسسة القضائية في الوقت احلالي باستقاللها عن بقية السلطات.
حيث سيتضمن هذا الكتاب شرحًا ملكونات السلطة القضائية بعد التغيير في العام 2003، وايجاز دور كل 
منها وما حققته من اجنازات طيلة املدة املاضية، ومن ثم التوّسع في نشاط القضاء بامتداد احملاكم حتى آخر 
مدن وقصبات العراق.

التشريع العراقي بكافة درجاته وفي مجاليه 
املدني واجلزائي قد كرس بشكل او بآخر مبدأ 
استقالل القضاء ووضع الضمانات الكافية 
التي تؤمن للقاضي تطبيق القانون على وفق 
املنظور العادل واإلنساني وهو مبأمن من وقوع 
األذى عليه".

يشرح الكاتب النقطة االخرى التي "تتعلق بأن 
اعتبار القضاء سلطة مستقلة ضمان أساسي 
للحريات، إذ أن حرية األفراد وحقوقهم وحرماتهم 
حتميها سلطة قضائية مستقلة استقالاًل 
حقيقيًا". وقال "يدعم أنصار هذا الرأي قولهم هذا 
باملادة العاشرة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
التي تنص، أنه لكل شخص احلق املتساوي في ان 
تستمع محكمــة مستقلة محايدة الى دفاعه 
العلني الكامل في حتديد حقوقه والتزاماتـه".

يحّدد احملمود "العبرة في نصوص الدستور 
والقوانني فيما يتعلق باستقالل القضاء هي 
املمارسة العملية واحلرص على تدعيم تلك 
االستقاللية، واألميان مببادئها".

وذكر انه "ليس من باب املصادفة أن حترص 
جميع الدساتير العراقية التي صدرت بتعاقب 
تغير السلطات على ان حتتوي نصوص دساتيرها 
نصا يؤكد على أن القضاء مستقل"، 

القاضي المحمود يتصفح كتابه/ عدسة فالح المالكي
الجزء الثالث

يتبع

 ع��������ن محققا قضائيا ف��������ي وزارة العدل عام 
.1960

ع��������ن بمنص��������ب حاكم )ق��������اض( ف��������ي العديد 
م��������ن املحاكم ف��������ي العراق م��������ن بينه��������ا محاكم 
قلعة س��������كر، الرفاعي، س��������دة الهندية، املسيب، 
الرم��������ادي، محكمة األحداث في بغداد، محكمة 

بداءة الكاظمية، ومحكمة بداءة بغداد.
أنت��������دب م��������ن القض��������اء  مدي��������را عام��������ا لدائرة 
التنفي��������ذ والت��������ي تم تأسيس��������ها عل��������ى يده في 

العام 1980.
أنتدب من القضاء مديرا عاما لدائرة رعاية 

القاصرين.
عن بمنصب نائب رئيس استئناف بغداد � 

رئيسًا للهيئة التمييزية املدنية.

عن بمنصب مستش��������ار في مجلس شورى 
الدول��������ة م��������ع احتفاظ��������ه بصفت��������ه القضائي��������ة 
ورئيس��������ا ملحكمة القضاء االداري وفيما بعد 

عن رئيسا ملجلس شورى الدولة.
ع��������ن بمنص��������ب قاض ف��������ي محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة من خالل ترش��������يح الهيئ��������ة العامة 

ملحكمة التمييز االتحادية باإلجماع.
 ع��������ن بمنصب مش��������رف عل��������ى وزارة العدل � 

)وزيرا( � في 12 حزيران 2003 . 
عن بمنصب نائب لرئيس محكمة التمييز.

عن في منصب رئيس ملحكمة التمييز. 
عن بمنصب رئيس للمحكمة االتحادية في 
2005/3/30 وبحكم القانون � رئيس��������ًا ملجلس 

القضاء.

أبرز محطات الكاتب

ّ


