
بغداد/  مصطفى الزبيدي

تحّدث اح��������د مقاتلي تنظيم داعش ف��������ي بغداد، جرى 
القب��������ض علي��������ه مصاب��������ًا ف��������ي اح��������د املستش��������فيات عن 
مالبس��������ات معارك خطيرة اش��������ترك فيه��������ا ضد القوات 
األمنية شمالي العاصمة، الفتًا إلى توليه مسؤوليات 
عدي��������دة بينها نقل انتحاري��������ني ومقاتلني، إضافة إلى 

توفير الدعم اللوجستي ونقل األغذية.
ويقول املتهم إن "الدولة اإلس��������المية )داعش( سيطرت 
عل��������ى بعض مناطقن��������ا بحزام بغداد ف��������ي العام 2014، 

وكان افراده��������ا يس��������تعرضون بعجالته��������م املدجج��������ة 
بالسالح ويرتدون لثامًا لعدم تمييزهم".

وتاب��������ع في حديث مع "القض��������اء"، أن "هجمات متكررة 
كان يتعرض لها الجيش في تلك املدة، تزامن ذلك مع 
دعوات أطلقها األمير الش��������رعي للتنظيم بعدم وجود 
جهات مس��������لحة أخرى متخوفًا من حصول انش��������قاق 

داخلي كما كان في 2006".
ولفت املته��������م إلى أن "انضمامي إل��������ى التنظيم حصل 
بعد أشهر قليلة، عندما ذهبنا مع مجموعة متطوعني 
ج��������دد إلى مضافة تابعة لوالية ش��������مال بغداد وهناك 

رّددت البيع��������ة للخليف��������ة أب��������و بك��������ر البغ��������دادي )زعيم 
داعش( على السمع والطاعة".

وأوض��������ح أن "عملي بداية كان ضمن مفرزة عس��������كرية 
ليلية واش��������تبكت منتص��������ف ع��������ام 2015 ألول مرة مع 
الجيش العراقي، وأسفر االشتباك عن مقتل اثنني من 

عناصرنا وانسحبنا".
وب��������ني املتهم أن "اغلب القيادات ضمن قاطع عملياتنا 
قد قتلوا طوال السنتني املاضية نتيجة تعرضنا إلى 

هجمات وعمليات مستمرة من القوات االمنية".
واس��������تطرد أن "إمداد والية ش��������مال بغداد كان يحصل 

عبر طريق جزيرة سامراء حيث يتم جلبها من مدينة 
القائم إلى س��������دة سامراء ومن ثم النباعي والكسارات 

وصواًل إلى مناطق حزام بغداد".
وأكد أن "االس��������لحة توضع في حقائب يتم حملها من 
قبل املقاتلني تحتوي على اسلحة وقناصات وأجهزة 
كاتم��������ة للصوت وأجه��������زة هواتف نقال��������ة وتجهيزات 
كهربائية ومواد أولية للعبوات الناس��������فة، إضافة إلى 

االنتحاريني وبينهم عرب وأجانب".
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مقاتل محترف يتحدث عن خفايا إمدادات داعش في حزام بغداد
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القاضي عبد الستار بيرقدار

لع��������ل قضايا هدر املال العام من أب��������رز امللفات التي يتداولها اإلعالم 
املحل��������ي بنحو مس��������تمر عند تعريج��������ه على عمل القض��������اء العراقي، 
وق��������د ال يبتعد أي خبر يخص املحاكم عن ملفات الفس��������اد واإلرهاب 
واألح��������كام القضائية بحق املدانني بها، حتى أن هذا ُدرج اجتماعيًا 
ضم��������ن مقولة "اإلرهاب والفس��������اد وجهان لعملة واح��������دة"، لخطورة 

هذه الجرائم وتأثيرها القاتل على املجتمع.
لكن املستغرب نجد أن تلك القضايا تعرض على وسائل اإلعالم من 
قبل بعض الكتاب وأصحاب الرأي قبل وصولها إلى املحاكم، برغم 

أن القانون العراقي رسم طريقًا للشكوى أمام املحاكم املختصة.
ه��������ذا الع��������رض، من املؤس��������ف أنه يس��������هم ف��������ي تعطي��������ل دور القضاء، 
فب��������داًل من وصول إخبار عن الجرائم إلى املحاكم، تتم إش��������اعة خبر 
الجريمة وربما أس��������ماء املتورطني بها على الشاش��������ات بهدف جذب 
األضواء اإلعالمية في وقت يتسبب الناشر من حيث ال يعلم بإفالت 
املتورط��������ني من العق��������اب، من خالل إتالف األدل��������ة أو التخلص من كل 
الوثائق التي تفضي إلى إدانة املتسببني بالجريمة، أو حتى هربهم 

إلى خارج العراق وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.
بطبيعة الحال نحن ال نريد س��������لب الحقوق والحريات الدس��������تورية 
ونخص بالذكر املادة )38( من الدس��������تور التي نصت على ان "تكفل 
الدول��������ة، بم��������ا ال يخل بالنظ��������ام الع��������ام واآلداب: اواًل :�  حرية التعبير 
عن الرأي بكل الوس��������ائل، ثانيًا: حرية الصحافة والطباعة واإلعالن 

واإلعالم والنشر..".
 لكنن��������ا هنا أمام مصلحة أهم وأس��������مى وهي عدم إفالت الفاس��������دين 
من الحس��������اب، وللصحفي االفادة من نص قانون اصول املحاكمات 
الجزائي��������ة رقم )23( لس��������نة 1971 ف��������ي الفقرة االولى م��������ن املادة )47( 
عل��������ى أن "ملن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك 
الدع��������وى فيها بال ش��������كوى او علم بوقوع موت مش��������تبه به ان يخبر 

قاضي التحقيق او املحقق او االدعاء العام او احد مراكز الشرطة".
اإلخب��������ار عن الجريمة وفقا للقانون هو أول خطوات طريق النزاهة، 
وهو واجب وطني وأخالقي وأهم من الفوز بجلب أضواء الشاشات 
أو زي��������ادة املتابع��������ني م��������ن خالل إش��������اعة خبر الس��������رقات ف��������ي الهواء 

الطلق.
والقضاء يساند دور وسائل االعالم في تقصي الحقائق ويكفل حق 
الوصول إلى املعلومة، لكنه ال يأمل بأن يكون بعض الصحفيني ممن 
يمارس��������ون دورهم بجدية في رصد هدر املال العام جسرًا لتخلص 
الفاس��������دين من املسؤولية من خالل إعالمهم مس��������بقًا بان أمرهم قد 
كش��������ف، بل نرجو من الصحفي الذهاب إلى املحكمة املختصة ومعه 
ما لديه من أدلة لكي يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية مس��������تفيدًا مما 
أورده الدس��������تور العراقي الذي نص ف��������ي فقرة الثالثة من املادة )19( 

على ان "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع".

دور االعالم في رصد ملفات 
الفساد

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

)JAMC(

hjc.idep2013@gmail.com

االش���������راف ال���ع���ام
القاضي

اإلفتتاحية

بابل/ مروان الفتالوي

انتقد قضاة جزاء قانون األسلحة الجديد، 
وفيما أش��������روا ف��������ي أحاديث إل��������ى "القضاء" 
ثغ��������رات ش��������ابت هذا التش��������ريع، أك��������دوا أنه 
خفف عقوبة تداول األس��������لحة من الجناية 
إلى الجنح��������ة في وقت يحتاج املجتمع إلى 

تشديدها.
ولف��������ت القض��������اة إل��������ى وج��������ود تداخ��������ل في 
بعض تس��������ميات األس��������لحة ، فيما أش��������اروا 
إلى أن القانون ل��������م يأت على تعامالت غير 
التهريب، مبين��������ني أن عقوبة اإلعدام طالت 

فقط الحيازة بدوافع إرهابية.
وقس��������م قانون األس��������لحة العراقي رقم )51( 

لس��������نة 2017 األس��������لحة الى نارية وحربية 
وأخرى رمزية أو تذكارية.

وقال القاض��������ي الدكتور حبيب ابراهيم في 
حديثه الى "القضاء" إن "األس��������لحة النارية 
ه��������ي املس��������دس والبندقية اآللية الس��������ريعة 
الطلقات وبندقي��������ة الصيد، بينما الحربية 
هي ما تس��������تعمله القوات املس��������لحة وقوى 
األمن الداخلي من أس��������لحة غير ما ورد في 
تعبير األسلحة النارية، بحسب التشريع". 
وأشار إلى "أحقية املواطن بحيازة السالح 
الناري بش��������رط حصوله على إجازة"، لكنه 
لفت إلى أن "القانون لم يشر رغم إغراقه في 
تفاصيل من��������ح اإلجازة إل��������ى كيفية الطعن 
بقرار رف��������ض منح اإلجازة م��������ع إمكانية ان 

تق��������ام دعوى ف��������ي محكمة القض��������اء االداري 
للمطالبة بإعادة النظر في قرار املنع".

وي��������رى إبراهيم أن "القان��������ون الجديد خفف 
عقوب��������ة تداول األس��������لحة بعك��������س القوانني 
السابقة اذ ان جريمة حيازة السالح الناري 
كان��������ت تنظر في محكم��������ة الجنايات بينما 
تعتب��������ر اآلن جنح��������ة تفص��������ل ف��������ي دعاواها 
محاكم الجنح مع ان واقع الحال يستدعي 
تشديد العقوبة السيما مع انتشار السالح 
في املجتمع واس��������تخدامه من قبل العشائر 
بش��������كل ملحوظ ف��������ي خالفاتهم"، بحس��������ب 

تعبيره.
ويؤش��������ر إبراهيم أيضًا ثغ��������رات في بعض 
فق��������رات القان��������ون منها "وج��������ود قصور في 

تعريف السالح الحربي وإمكانية ان يؤدي 
إلى تداخل مع األس��������لحة النارية الرشاشة 

اذ ان القانون لم يسّم األسلحة الحربية".
م��������ن جانب��������ه أكد قاض��������ي الجناي��������ات عماد 
الفت��������الوي الحاج��������ة إلى "تش��������ريع قانوني 
موحد لألس��������لحة قبل إقرار ه��������ذا القانون"، 
الفت��������ا إلى أن "الس��������احة التش��������ريعية كانت 
تحم��������ل أحكام��������ا مش��������تتة لألس��������لحة منها 
 1992 لس��������نة   13 رق��������م  األس��������لحة  قان��������ون 
وكذل��������ك األمر 3 لس��������نة 2003 الص��������ادر عن 
س��������لطة  االئتالف املؤقت��������ة". وقال الفتالوي 
ف��������ي حديث إلى "القض��������اء" إن "القانون جاء 
لغرض جمع هذه األحكام والقوانني"، لكنه 
أفاد بأن "التش��������ريع الجديد أعطى مساحة 

واسعة لتفاصيل إجازة حيازة السالح ولم 
يعط مس��������احة كافية لسبل مكافحة ظاهرة 
انتش��������ار الس��������الح في املجتمع"، مشيرا الى 
أن "إجازة حيازة الس��������الح استغرقت حيزا 
كبيرا من القانون اذ ش��������غلت املادة الرابعة 

حتى املادة الحادية والعشرين منه".
وبخصوص العقوب��������ات يؤكد الفتالوي أن 
"امل��������ادة الرابع��������ة والعش��������رين التي تختص 
باألح��������كام العقابي��������ة جاءت غي��������ر واضحة 
ومبهمة بخصوص حيازة وحمل األسلحة 
فأنها ذك��������رت مصطلح التهري��������ب فقط ولم 

تشر الى بقية التعامالت".
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قضاة: قانون األسلحة خفف العقوبات والمجتمع بحاجة لتشديدها
التشريع اجلديد سكت على تعامالت غري التهريب.. ويسهم يف تداخل التسميات

ميسان/ أحمد محمد

االداري��������ة  اإلج��������راءات  بع��������ض  عطل��������ت 
ملؤسس��������ات الدولة حس��������م ملفات النزاهة 
في محافظة ميسان، فيما يؤكد قضاة أن 
ابرز األس��������باب تتعلق بالتحقيق اإلداري 

وحض��������ور املمثل القانوني أم��������ام املحاكم، 
فض��������اًل عن لجان التضمني املس��������ؤولة عن 
تقدي��������ر قيمة ضّرر املؤسس��������ة التي طالها 

هدر في املال العام.
وقال رئيس االس��������تئناف القاضي محمد 
حيدر في حديث م��������ع "القضاء"، إن "هناك 

العديد من القضايا تعرض أمام محاكمنا 
تخص ملفات فس��������اد لكن تأخيرها يرجع 

إلى أسباب بعيدة عنا".
وتابع حيدر أن "ابرز اسباب تأخير ملفات 
الفس��������اد في ميس��������ان هو انجاز التحقيق 
االداري ولجان التضمني واجراءات املمثل 

القانوني للدائرة املعنية بالدعوى".
وانتقد "االجراءات املعقدة والروتينية في 
التحقيق��������ات لدى الس��������لطات االدارية قبل 

احالة املوضوع إلى املحاكم املختصة".
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ميسان: روتين الدوائر يعطل حسم ملفات الفساد

بغداد/ دعاء آزاد

أفاد قضاة بأن محكمة التمييز 
االتحادية حس��������مت النزاع حول 
األث��������اث الزوجية، إل��������ى أن املرأة 
تس��������تحق جميع ما موجود في 
املن��������زل ضم��������ن مهره��������ا املعجل 
وم��������ا يع��������ود اليها على س��������بيل 
امللكية الخاصة وكذلك الهدايا، 
منوه��������ني إل��������ى أن له��������ا إثب��������ات 
م��������ا تصرف ب��������ه زوجه��������ا بكافة 

الوسائل القانونية.
االح��������وال  قاض��������ي  ويق��������ول 
الش��������خصية غي��������ث جب��������ار أب��������و 
إن  "القض��������اء"،  إل��������ى  ناصري��������ة 

"محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة 
الع��������راق حس��������مت موضوع  في 
لألث��������اث  امل��������رأة  اس��������تحقاق 

الزوجية".
وبحسب أبو ناصرية فأن "املرأة 
تس��������تحق ما موجود في املنزل 
ش��������رط إثباتها أنه ج��������اء ضمن 
مهرها املعج��������ل )أي الذي تلقته 
قبل الدخول بها(، كغرفة النوم 

وتجهيزات املنزل املطبيخة".
امل��������رأة -والقول  كم��������ا تس��������تحق 
الش��������خصية-  لقاض��������ي االحوال 
"املوج��������ودات ف��������ي ال��������دار الت��������ي 
الخاص،  ماله��������ا  من  اش��������ترتها 
وكذل��������ك م��������ا تلقت��������ه م��������ن هدايا 

س��������واء من زوجها أو اشخاص 
اخرين".

وأف��������اد ب��������أن "اثب��������ات م��������ا يدخل 
ضمن االث��������اث الزوجي��������ة ممكن 
بجمي��������ع الط��������رق القانونية من 
بينها أقوال الش��������هود، أو تقديم 
وثائق الس��������يما ف��������ي ما يخص 

املصوغات الذهبية".
وأورد أب��������و ناصرية أن "لقاضي 
املحكم��������ة أن يض��������ع الحجز على 
موج��������ودات املن��������زل قب��������ل الب��������ت 
بالدعوى في حال وجود خشية 

من التصرف بها".
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"األحوال الشخصية": للزوجة كل 
موجودات الدار من مهرها والهدايا

جرمية مروعة يف كركوك: اإلعدام 
لذباح قتل خالته وعائلتها

استئناف الرصافة تلجأ إىل التكنولوجيا 
345يف ترويج معامالت املواطنني

بابل تسجل انخفاضا يف اجلرمية 
املنظمة إىل 80 % مقارنة باألعوام املاضية

كتاب العدد

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
قانون جديد ملكافحة اخملدرات 

واملؤثرات العقلية

■ موظفو ادخال بيانات الشكاوى الكترونيا في املحاكم/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد/ سحر حسين

اف��������رزت املراك��������ز غي��������ر املرّخصة 
زي��������ادة ملحوظ��������ة ف��������ي االخطاء 
الطبي��������ة الناتجة ع��������ن عمليات 
التجمي��������ل، فيما أفاد قضاة بأن 
الجراحية  التدخالت  تلك  اغلب 
غي��������ر  أش��������خاص  م��������ن  تج��������رى 
مختصني أو مبتدئني، منتقدين 
اس��������تخدام م��������واد رديئ��������ة وغير 
فّعال��������ة، مؤكدين في الوقت ذاته 
أن اغل��������ب الدع��������اوى املعروضة 
أم��������ام املحاك��������م تقام م��������ن مكتب 

املفتش العام لوزارة الصحة.
وق��������ال القاضي عام��������ر خلف في 
حديث مع "القضاء"، إن "العراق 
ش��������هد مؤخرًا تزاي��������دًا ملحوظًا 
في االخطاء الطبية الناتجة عن 
عملي��������ات التجمي��������ل"، وأرجعها 
التجميل  "انتش��������ار مراك��������ز  إلى 
بغ��������داد  ف��������ي  املرّخص��������ة  غي��������ر 
على وج��������ه الخص��������وص وبقية 
املحافظات، فضال عن ممارسة 
املهنة من غي��������ر املختصني رغم 
خطورته��������ا والتي قد تتس��������بب 

بالوفاة احيانًا".

"مس��������ؤولية  أن  خل��������ف  وتاب��������ع 
الجزائي��������ة  التجمي��������ل  طبي��������ب 
واملدنية ال تختلف عّما يتحمله 
نتيجة اخطاء بقي��������ة اقرانه من 
االطب��������اء في مختل��������ف املجاالت 
االخ��������رى"، الفتًا إل��������ى أن "توجه 
املحاك��������م العراقي��������ة مع تش��������ديد 
العقوب��������ة بحق طبي��������ب جراحة 

التجميل حني وقوع الضّرر".
ويرى أن "العديد من العمليات 
القضائي��������ة  الوقائ��������ع  بحس��������ب 
تجرى من قب��������ل اطباء مبتدئني 
ال يمتلك��������ون الخبرة املناس��������بة، 
كما أظهرت تحقيقات استخدام 
الجراح��������ة  ف��������ي  رديئ��������ة  م��������واد 
اهم��������ال  وكذل��������ك  التجميلي��������ة، 
أن  يج��������ب  الت��������ي  الفحوص��������ات 

تنجز قبل أي عملية".
ويسترسل خلف أن "ابرز صور 
األخط��������اء تتمثل بالتش��������وهات، 
أو مضاعفات م��������ا بعد العملية 
التجميلي��������ة التي ق��������د تصل في 
بع��������ض االحي��������ان إل��������ى الوف��������اة 

السيما عمليات السمنة".

التفاصيل ص2

المراكز غير المرخصة تفاقم 
أخطاء عمليات التجميل

ديالى/ علي البياتي

ديالى  رئاس��������ة محكم��������ة  ق��������ّررت 
االتحادية تفريغ قاض في جميع 
محاكمها لنظر مذكرات القبض 
التي تثير اللبس بسبب طبيعة 
أسمائها، مش��������ددة على حسمها 

وفقا للقانون وبم��������ا ال يؤثر في 
حقوق املواطنني وال يس��������هم في 

إفالت املجرمني من العقاب.
وقال رئيس محكمة االستئناف 
إن  وس��������مي  عل��������ي  القاض��������ي 
"اجتماعًا عقد ملناقش��������ة مذكرات 
الص��������ادرة  القديم��������ة  القب��������ض 

بأس��������ماء ثنائية وثالثية"، مبينًا 
أن "املجتمعني تطرقوا إلى نتائج 
لقائه��������م الس��������ابق م��������ع مديري��������ة 

شرطة ديالى".
ف��������ي تصري��������ح  وتاب��������ع وس��������مي 
إلى "القض��������اء"، أن "اللقاء أس��������فر 
ع��������ن ق��������رار بتفري��������غ قاض��������ي في 

الدع��������اوى  لحس��������م  محكم��������ة  كل 
مذك��������رات  بموجبه��������ا  الص��������ادرة 
قب��������ض تتضم��������ن اس��������ما أوال مع 
كنية، أو اس��������ما ولقبا، أو اس��������ما 
ثنائي��������ا ولقب��������ا أو اس��������ما ثالثيا 

شائعا".
ولف��������ت إل��������ى أن "بقي��������ة املحاك��������م 

الت��������ي فيها قاض منف��������رد فيقوم 
يوم��������ني  أو  ي��������وم  بتخصي��������ص 
باألس��������بوع لنظر ه��������ذه القضايا 
وبم��������ا ال يؤث��������ر ف��������ي س��������ير عمل 

محكمته".

التفاصيل ص5

ديالى: قاض خاص لمذكرات القبض بأسماء ثنائية أو شائعة

فتحي الجواري
تأثري تطور جماالت االتصاالت يف 

طلب تسليم واسرتداد اجملرمني 

صفحة 
حوار خاص

نظرنا 168 قضية إرهاب هذا 
العام  والنزاعات القبلية أقل 

وطأة

رئيس استئناف ذي قار:
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قانون جديد لمكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

أصدر املشرع العراقي قانونا جديدا ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 
بالعدد 50 لس��������نة 2017 ونش��������ر في الجريدة الرس��������مية الوقائ��������ع العراقية 
بعدده��������ا 4447 ف��������ي 8 / 5 / 2017  ملعالجة هذه اآلفة الخطيرة التي تنخر 
كي��������ان املجتمع لكونه يس��������اهم في ارتكاب الجريمة الس��������يما وأن القانون 
القديم قد مضت على تش��������ريعه س��������نوات طويلة منذ ع��������ام 1965، القانون 
ينف��������ذ بع��������د مضي 90 يوما م��������ن تاريخ نش��������ره في الجريدة الرس��������مية اي 

بتاريخ 8/ 8/ 2017.
واملخ��������درات آفة اجتماعي��������ة تنخر كيان املجتمع وتب��������دد ثروته وطاقته و 
تقضي على من يدمنها وتعد مش��������كلة املخدرات ظاه��������رة إجرامية عاملية 
تعاني منها جميع املجتمعات وتتمث��������ل بتعليم املخدرات واملتاجرة بها 
وتهريبه��������ا وصناعتها وهي ذات تأثير على املجتمع بأكمله من الناحية 

الصحية والنفسية و االجتماعية واالقتصادية و األمنية. 
وللوق��������وف بوجه هذه الظاه��������رة الخطيرة أصدر املش��������رع العراقي قانون 
املخ��������درات واملؤثرات العقلية الجديد وش��������دد املش��������رع العراقي العقوبات 
عل��������ى ه��������ذه الجرائم وخاص��������ة ما يتعل��������ق باملتاجرة باملخ��������درات حيث أن 
الهدف منها جني األرباح غير املش��������روعة وتعتم��������د في روادها على عدد 
املس��������تهلكني للمواد املخدرة اي تعتمد على عدد املتعاطفني بحيث تصل 
العقوب��������ة إلى عقوبة اإلعدام وح��������دد القانون مفهوم املخ��������درات وأنواعها 
والعقوبات املترتبة على ارتكابها ومنها حيازة املخدرات بقصد التعاطي 
واالستعمار الشخصي وجريمة عدم اإلخبار عن زراعة نباتات املخدرات 
وص��������ور أخرى من الجرائم املتعلقة باملخدرات كما حدد القانون املؤثرات 
العقلي��������ة حيث أن هن��������اك بعض األدوية ل��������م تصنف من ضم��������ن املخدرات 

بالرغم من أنها ذات تأثير مخدر وتسمى باملخدرات العقلية. 
 وان حياته��������ا تش��������كل جريم��������ة إذا ثبت��������ت املتاج��������رة به��������ا مث��������ل الفالي��������وم 
والكيميادري��������ن وهي ثؤث��������ر على الجه��������از العصبي لإلنس��������ان وال يجوز 
صرفها إال بوصفه طبية وان اإلدمان على املخدرات أخطر على الشخص 
م��������ن اإلدمان على الكحول حي��������ث أن اإلدمان على املخ��������درات ال يحتاج إال 

ألسابيع.  
وجرائم املخدرات لم يضع لها املش��������رع العراق��������ي تعريفا موحدا وإنما تم 
حصره��������ا في جداول ملحقة بالقانون قابل��������ة لإلضافة والحذر والتعديل 
وهناك مواد تسمى املذيبات الطيارة مثل الغراء الصمغ والدخان والتنر 
وغيرها من املواد التي تحدث آثارا نفس��������ية وجسدية عند اإلدمان عليها 
وه��������ي م��������ن امل��������واد ذات التأثير امل��������زدوج حيث يت��������م اس��������تخدامها من قبل 
أصح��������اب االس��������تخدام املزدوج حيث يتم اس��������تخدامها م��������ن قبل أصحاب 
بعض املهن وغالبا ما يس��������تخدمها األحداث عن طريق الش��������مال إلحداث 
النشوة واالس��������ترخاء وتضمن القانون الجديد أحكام صرف األدوية ذات 
التأثي��������ر املخدر وتنظيم العمل في مج��������ال صرف األدوية من الجهات ذات 
العالقة ونجد أن من الضروري تس��������ليط الضوء من قبل وس��������ائل اإلعالم 
على ص��������دور هذا القان��������ون الجديد قان��������ون املخدرات واملؤث��������رات العقلية 
وخط��������ورة جرائم املخ��������درات وضرورة أن تأخذ الجه��������ات املتخصصة في 

مجال مكافحة املخدرات دورها في التصدي لهذه الجريمة الخطيرة. 
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أف��������اد قض��������اة ب��������أن محكم��������ة التميي��������ز 
االتحادية حس��������مت النزاع حول االثاث 
الزوجية، الفتني إلى ان املرأة تس��������تحق 
جمي��������ع م��������ا موج��������ود في املن��������زل ضمن 
مهرها املعج��������ل وما يع��������ود اليها على 
س��������بيل امللكية الخاصة وكذلك الهدايا، 
منوهني إلى أن لها إثبات ما تصرف به 

زوجها بكافة الوسائل القانونية.
ويقول قاضي االحوال الشخصية غيث 
جب��������ار أب��������و ناصرية إل��������ى "القضاء"، إن 
"محكم��������ة التمييز االتحادية في العراق 
حس��������مت موض��������وع اس��������تحقاق امل��������رأة 

لألثاث الزوجية".
وبحس��������ب أب��������و ناصري��������ة ف��������أن "امل��������رأة 
تس��������تحق ما موجود في املنزل ش��������رط 
إثباتها أنه ج��������اء ضمن مهرها املعجل 
)أي الذي تلقته قبل الدخول بها(، كغرفة 

النوم وتجهيزات املنزل املطبخية".
كما تس��������تحق امل��������رأة -والق��������ول لقاضي 
االح��������وال الش��������خصية- "املوجودات في 
الدار التي اشترتها من مالها الخاص، 
وكذل��������ك م��������ا تلقته من هدايا س��������واء من 

زوجها أو اشخاص اخرين".
وأف��������اد ب��������أن "اثب��������ات ما يدخ��������ل ضمن 
االثاث الزوجية ممك��������ن بجميع الطرق 
القانوني��������ة م��������ن بينها أقوال الش��������هود، 
أو تقديم وثائق الس��������يما في ما يخص 

املصوغات الذهبية".
وأورد أبو ناصرية أن "لقاضي املحكمة 
أن يض��������ع الحجز على موجودات املنزل 

قب��������ل البت بالدع��������وى في ح��������ال وجود 
خشية من التصرف بها".

وف��������ي مقابل ذلك، ذك��������ر أبو ناصرية أن 
"ممتل��������كات الرج��������ل الخاص��������ة، كجهاز 
نقاله أو حاسوبه الشخصي ال يعد من 

االثاث الزوجية وال تستحقها املرأة".
وف��������ي ح��������ال اخف��������اء الرج��������ل أو تصرفه 
ببع��������ض االث��������اث، يعّلق أب��������و ناصرية 
"حينها تكل��������ف املرأة باثبات ذلك، ومن 
بعدها يجري تقويم ما جرى التصرف 
به وفقًا لالسعار السائدة في السوق".

وتاب��������ع أن "امل��������رأة تضع اقي��������ام االثاث 
املتص��������رف به��������ا، وإذا اعت��������رض الرجل 
على تلك القيمة تقوم املحكمة بتكليف 
خب��������راء لحس��������م الن��������زاع وف��������ي ض��������وء 
تقريره��������م تتخ��������ذ املحكم��������ة املختص��������ة 

قرارها وتضمنه سعر االثاث".
من جانب��������ه، ذك��������ر نائب املدع��������ي العام 
القاضي ناصر عمران ل��������� "القضاء"، أن 
"دعوى االث��������اث الزوجي��������ة الواقعة بني 
الزوجني تنظر من قبل محكمة االحوال 

الشخصية".
واضاف "أما اذا كان��������ت خصومة املرأة 
متوجهة إلى ش��������خص غير الزوج، كأن 
يك��������ون زوجها متوفي��������ا وأدعت أرملته 
بأن احد اقاربه كاخي��������ه أو ابيه أو امه، 
فتك��������ون الدع��������وى اختص��������اص محكمة 

البداءة".
وع��������ن س��������بب تكليف محكم��������ة االحوال 
الشخصية بدعوى االثاث بني الزوجني، 
أج��������اب عم��������ران أن "محكم��������ة التميي��������ز 
االتحادية ايدت توجه املشّرع العراقي 

به��������ذا الص��������دد"، وأرجع��������ه إل��������ى "رغبة 
القضاء العراقي في تس��������وية الخالفات 
العائلية في نطاق محكمة متخصصة 
بدع��������وى االح��������وال الش��������خصية لديها 
أدوار إصالحي��������ة تنطل��������ق من الس��������عي 

لرأب الصدع داخل األسرة الواحدة". 
الى ذلك، قال قاضي االحوال الشخصية 
س��������عد محمد ف��������ي حدي��������ث ل�"القضاء"، 
ان "اث��������اث الزوجية ه��������ي االغراض التي 
تدخل ضمن املهر وكل ما كنت تمتلكه 
الزوج��������ة قب��������ل ال��������زواج اص��������ال والت��������ي 
حصل��������ت عليها بعد ال��������زواج من هدايا 

او غيرها".
ولفت محمد الى ان "طبيعة االسرة في 
مجتمعن��������ا تفرض ان تش��������ترك الزوجة 
في امور املن��������زل ومتطلباته وبالتالي 
قد يكون كثير من أثاث املنزل مش��������ترك 

بينهم".
وأوضح محمد بأنه "في حال الشراكة 
في ش��������راء أث��������اث البيت ب��������ني الزوجني 
فان كل ش��������خص له الحق في ان يداعي 
بالجزء الذي س��������اهم في��������ه"، منبهًا الى 
ان "الزوجني يتقاس��������مان س��������عر األثاث 

بينهم".  
وأش��������ار إلى ان "للرجل أيضا الحق في 
رف��������ع دعوى أث��������اث الزوجي��������ة إذا كانت 
الزوج��������ة قد غصب��������ت األثاث املش��������ترك 

بينهم".
وذك��������ر القاض��������ي محم��������د ان "الزوج��������ة 
تس��������تحق األثاث بمجرد الدخول ولها 
املطالب��������ة بأية قطعة من��������ه مهما كانت 

صغيرة".

مبتدئون يجرون جراحات بعضها يؤدي إىل الوفاة

مراكز غير مرخصة وعالجات رديئة 
وراء فشل عمليات التجميل

  

وقال القاضي عامر خلف في حديث مع 
"القضاء"، إن "العراق شهد مؤخرًا تزايدًا 
ملحوظ��������ًا في االخطاء الطبي��������ة الناتجة 
عن عملي��������ات التجمي��������ل"، وأرجعها إلى 
"انتش��������ار مراكز التجميل غير املرّخصة 
في بغداد عل��������ى وجه الخصوص وبقية 
املحافظات، فضال عن ممارسة املهنة من 
غير املختصني رغم خطورتها والتي قد 

تتسبب بالوفاة احيانًا".
طبي��������ب  "مس��������ؤولية  أن  خل��������ف  وتاب��������ع 
التجميل الجزائي��������ة واملدنية ال تختلف 
عّم��������ا يتحمل��������ه نتيج��������ة اخط��������اء بقي��������ة 
اقرانه م��������ن االطباء في مختلف املجاالت 
االخ��������رى"، الفت��������ًا إلى أن "توج��������ه املحاكم 
العراقية مع تشديد العقوبة بحق طبيب 

جراحة التجميل حني وقوع الضّرر".
ويرى أن "العديد من العمليات بحس��������ب 
الوقائع القضائية تجرى من قبل اطباء 
مبتدئني ال يمتلكون الخبرة املناس��������بة، 
كم��������ا أظهرت تحقيقات اس��������تخدام مواد 

رديئة في الجراح��������ة التجميلية، وكذلك 
اهم��������ال الفحوصات التي يجب أن تنجز 

قبل أي عملية".
ويسترسل خلف أن "ابرز صور األخطاء 
تتمث��������ل بالتش��������وهات، أو مضاعفات ما 
بعد العملي��������ة التجميلية التي قد تصل 
ف��������ي بعض االحيان إلى الوفاة الس��������يما 

عمليات السمنة".
ويشدد القاضي على "اهمية سن قوانني 
جديدة للتعاطي مع املؤسسات الصحية 
وأخطائه��������ا بنح��������و يح��������ّد م��������ن حصول 
االخطاء بالتزامن م��������ع التطور الحاصل 
على الجانب الجراحي وانتشار عمليات 

التجميل".
ويدع��������و املواطنني إلى "الح��������ذر والتأكد 
من اختيار االش��������خاص الذي��������ن يقومون 
بعمليات تجمي��������ل بضرورة تخصصهم 
ف��������ي ه��������ذا املج��������ال، وع��������دم اللج��������وء إلى 

أشخاص مجهولني".
وشّدد خلف على ضرورة أن "تكون هناك 

متابعة لألخطاء الطبية س��������واء املتعلقة 
منها بالتجميل أو غيرها من املش��������كالت 
الناتج��������ة عن العملي��������ات الجراحية وفقًا 
إل��������ى  باللج��������وء  القانوني��������ة  للس��������ياقات 
املحاكم وتسجيل الش��������كاوى، واالبتعاد 
عن الطرق البدائية كوس��������يلة ملا يعتقده 

البعض للحصول على الحقوق".
بدوره��������ا، ذكرت قاض��������ي محكمة الجنح 
ذكرى جاس��������م في تصريح إلى "القضاء"، 
أن "االخطاء الطبية الناتجة عن العمليات 
الجراحية كثيرة، لكن شكاواها بالعادة 
ال تصل إلى مرحلة املحاكمة فقد يحصل 
هن��������اك تنازل في مرحلة التحقيق أو يتم 
تسوية االمر بني االطراف املتنازعة قبل 

اللجوء إلى القضاء اصاًل".
وتعرب عن اعتقادها بأن "عادات املجتمع 
العراقي بعدم املجاهرة باألخطاء الطبية 
الناتج��������ة ع��������ن العملي��������ات التجميلية قد 
تك��������ون ابرز اس��������باب ع��������دم اللج��������وء إلى 
املحاكم، إضافة إلى قلة الوعي القانوني 

لدى بعض املواطنني".
وفيما أفادت جاسم بأن "معظم دعاوى 
محاك��������م الكرادة من ه��������ذا النوع يرفعها 
مفتش ع��������ام وزارة الصحة ض��������د مراكز 
التجميل"، ذكرت أن "اغلبها تقع نتيجة 
فت��������ح ه��������ذه املراكز ألقس��������ام طبي��������ة غير 

مجازة وفق القانون".
العراقي��������ة  "املحاك��������م  أن  ايض��������ًا  وقال��������ت 
تحاس��������ب املخال��������ف وف��������ق اح��������كام املادة 
)240( م��������ن قانون العقوب��������ات رقم )111( 
لس��������نة 1969، على اعتبار أن تلك املراكز 
تم افتتاحها خالف املوافقات االصولية 

التي يجب اتباعها".
وأوردت قاضي��������ة الجنح أن "املس��������ؤولية 
واملحاس��������بة ف��������ي الجان��������ب الطبي تكون 
ف��������ي جميع االخط��������اء الطبي��������ة وال يمكن 
التجمي��������ل  عملي��������ات  ب��������ني  التفري��������ق 
والجراحات االخرى، وذلك الن جميعها 

تعامل بمنزلة العمليات الجراحية".
املعروض��������ة  "املحكم��������ة  أن  واس��������تطردت 

أمامه��������ا الدعاوى تق��������وم باحالتها على 
لجن��������ة ف��������ي وزارة الصح��������ة على س��������بيل 
الخب��������رة إلب��������داء رأيه��������ا ف��������ي م��������ا يخص 
التحق��������ق م��������ن وج��������ود اهم��������ال طبي من 

عدمه".
"املحكم��������ة  أن  إل��������ى  جاس��������م  ومض��������ت 
بع��������د تلقيها تقري��������ر الخبرة تس��������تكمل 
اته��������ا التحقيقي��������ة ح��������ول الوقائع  إجراء
املعروض��������ة املتعلقة بالعملية الجراحية 
واملراحل التي مر بها الش��������خص ومدى 

التزامه بإرشادات القائم على العملية".
ونصح��������ت "املتعرض��������ني عل��������ى األخطاء 
الطبي��������ة الت��������ي نتج��������ت ع��������ن العملي��������ات 
التجميلي��������ة باللج��������وء إل��������ى القضاء من 
أجل الحصول عل��������ى حقهم في مواجهة 
الجه��������ات املقص��������رة؛ ألن املحكم��������ة تقوم 
بمحاسبة املتورط بالواقعة بعد التثبت 

من إدانته".
بدوره، ش��������دد القاضي كاظم الزيدي في 
تعليق إلى "القض��������اء" على "اهمية اعالم 
الطبي��������ب بأخط��������ار العملي��������ة الجراحية 
س��������واء كان��������ت عامة أو ثانوي��������ة بل حتى 

نادرة الحصول".
وتابع الزي��������دي أن "االلت��������زام يمتد ليس 
فق��������ط ملرحلة اج��������راء الجراح��������ة الطبية، 
ب��������ل إلى مراحل الع��������الج كافة وال ينتهي 

بمجرد نجاح العملية مبدئيًا".
ونبه إلى أن "عمليات التجميل اصبحت 
من العملي��������ات املعترف به��������ا في جميع 
دول العال��������م وتعّد مش��������روعة وال يترتب 
على القيام بها س��������وى مس��������ؤولية غير 
عمدي��������ة اذا اخط��������أ الطبي��������ب الجراح في 

مباشرتها".
التجمي��������ل  "جراح��������ة  الزي��������دي  ويلح��������ظ 
ارتفعت وشاعت في جميع أنحاء العالم 
واتس��������ع ميدانها لتش��������مل جميع انواع 

التشوهات الخلقية و املكتسبة".
وأكمل الزي��������دي بالقول إن "إحراز التقدم 
العلمي وتطور الفكر اإلنس��������اني ورغبة 
اإلنس��������ان الدائبة في البحث عن االفضل 

ادى الى ازدياد عمليات التجميل".
وانتش��������رت في بغداد وبقية املحافظات 
مراك��������ز عدي��������دة للتجميل يت��������م الترويج 
عنه��������ا في مواق��������ع التواص��������ل االجتماع، 
فيما ش��������كت ع��������دد م��������ن النس��������اء اخطاًء 
طبية تعرضن لها بسبب هذا النوع من 

العمليات وادت إلى تشوهات خلقية.

بغداد/ سحر حسين

افرزت املراكز غير 
املرّخصة زيادة ملحوظة 

في االخطاء الطبية 
الناتجة عن عمليات 

التجميل، فيما أفاد قضاة 
بأن اغلب تلك التدخالت 

الجراحية تجرى من 
اشخاص غير مختصني 

أو مبتدئني، منتقدين 
استخدام مواد رديئة 
وغير فّعالة، مؤكدين 

في الوقت ذاته أن اغلب 
الدعاوى املعروضة أمام 

املحاكم تقام من مكتب 
املفتش العام لوزارة 

الصحة.

أكدوا أن "التمييز" حسمت ما يدخل ضمن "األثاث الزوجية"

ميسان/ أحمد محمد

اإلج��������راءات  بع��������ض  عطل��������ت 
الدول��������ة  ملؤسس��������ات  االداري��������ة 
ف��������ي  النزاه��������ة  ملف��������ات  حس��������م 
محافظ��������ة ميس��������ان، فيما يؤكد 
قضاة أن ابرز االسباب تتعلق 
بالتحقي��������ق االداري وحض��������ور 
املمثل القانون��������ي أمام املحاكم، 
فض��������اًل ع��������ن لج��������ان التضم��������ني 
املسؤولة عن تقدير قيمة ضّرر 
املؤسس��������ة التي طالها هدر في 

املال العام.
االس��������تئناف  رئي��������س  وق��������ال 
القاض��������ي محم��������د حي��������در ف��������ي 
حديث م��������ع "القضاء"، إن "هناك 
العدي��������د من القضاي��������ا تعرض 
ملفات  أمام محاكمن��������ا تخص 
فساد لكن تأخيرها يرجع إلى 

أسباب بعيدة عنا".
وتاب��������ع حيدر أن "ابرز اس��������باب 
تأخي��������ر ملف��������ات الفس��������اد ف��������ي 
التحقيق  انج��������از  ميس��������ان هو 
التضم��������ني  ولج��������ان  االداري 
واج��������راءات املمث��������ل القانون��������ي 

للدائرة املعنية بالدعوى".
املعق��������دة  "االج��������راءات  وانتق��������د 
والروتيني��������ة ف��������ي التحقيق��������ات 

ل��������دى الس��������لطات االداري��������ة قبل 
احال��������ة املوضوع إل��������ى املحاكم 

املختصة".
ولف��������ت حي��������در إل��������ى أن "تأخير 
حس��������م الدع��������وى يتعل��������ق ايضًا 
الدائ��������رة  رئي��������س  بمصادق��������ة 
واستنفاذ طرق الطعن اإلدارية 
وع��������دم ممث��������ل حض��������ور املمثل 

القانوني".
وطالب اإلدارات كافة ب� "تسريع 
وكذلك  االداري  التحقيق  حسم 
القانوني  إل��������ى املمث��������ل  االيعاز 
املحاك��������م  ام��������ام  بالحض��������ور 
تفاصي��������ل  بكام��������ل  واحاطت��������ه 

الدعاوى".
من جانبه، ذكر قاضي النزاهة 
في ميس��������ان جب��������ار جمع��������ة أن 

"العديد من التحقيقات اإلدارية 
وبرغ��������م تأخيرها لكنها عندما 
ترد إل��������ى املحاكم بع��������د انتظار 
غي��������ر  نس��������خها  ف��������أن  ألش��������هر 
مصدق��������ة من رئي��������س الدائرة أو 

الوزير".
وتاب��������ع جمع��������ة ف��������ي تصري��������ح 
إلى "القض��������اء"، أن "ذلك يتطلب 
من��������ا إع��������ادة مفاتح��������ة الجه��������ة 
التي قام��������ت بالتحقيق االداري 

لغرض املصادقة عليه".
كما افاد ب��������ان "اوراق التحقيق 
اإلداري ال تق��������در مق��������دار الضرر 
مفاتحته��������ا  نعي��������د  وبالتال��������ي 
لغرض معرفة قيمته ويتمخض 
عن لك تش��������كيل لج��������ان تضمني 
ه��������ي االخ��������رى اجراءتها تؤخر 

عمل املحاكم".
ويسترس��������ل جمع��������ة أن"تأخيرًا 
التقاري��������ر  ف��������ي ورود  يحص��������ل 
املالي��������ة م��������ن الجه��������ات الرقابية 
املش��������اريع  بتدقي��������ق  الخاص��������ة 
وأوليات صرف املشاريع سواء 
م��������ن دي��������وان الرقاب��������ة املالية أو 

هيئة النزاهة".
ويتف��������ق قاض��������ي النزاه��������ة م��������ع 
رئيس االس��������تئناف بأن "تأخر 
القانوني وعدم  املمثل  حضور 
تدوين أقواله إلى ما بعد انتهاء 
ومصادقته  االداري  التحقي��������ق 
من رئي��������س الدائ��������رة أو الوزير 

يعد من بني األسباب ايضًا".
م��������ن  "العدي��������د  أن  إل��������ى  ون��������ّوه 
بحقه��������م  الص��������ادرة  املتهم��������ني 
مذكرات قبض عن ملفات فساد 
يك��������ون محل إقامته��������م مجهول 
نتيجة انقطاعهم عن العمل أو 

فقدان أضابيرهم الشخصية".
وتح��������ّدث جمع��������ة ع��������ن "تأخير 
االدل��������ة  تقاري��������ر  وص��������ول 
الجنائي��������ة"، مبين��������ًا أن "العديد 
من القضاي��������ا تتطلب رأي فني 
من االدل��������ة الجنائية وفي مرات 
عدي��������دة تأت��������ي االجاب��������ة بتعذر 
الجزم بعائدية التوقيع س��������واء 
كان للمته��������م أم ال وهذا يفرض 
نم��������اذج تواقيع  علين��������ا طل��������ب 
قديم��������ة له وكل ذل��������ك يصب في 

تأخير حسم القضايا".

جلان التضمني تأخذ وقتًا طوياًل يف تقدير قيمة الضرر 

ميسان: "اإلجراءات الروتينية" للدوائر 
تعطل حسم ملفات الفساد 

"األحوال الشخصية": للزوجة موجودات 
الدار من مهرها المعجل والهدايا

■ املحاكم تتلقى دعاوى األخطاء الطبية في مراكز التجميل

■ القاضي جبار جمعة ■ القاضي محمد حيدر



تأثير تطور مجاالت االتصاالت في طلب 
تسليم واسترداد المجرمين 

قضية
للمناقشة

)القسم الثاني( 
اطلق��������ت الش��������رطة البريطانية حمل��������ة ملكافحة االرهاب، كان من ب��������ني اهدافها حث 
الجماهير على ابالغ الش��������رطة عن أي ش��������خص يتصرف بطريقة تثير الشبهات، 
خاص��������ة اذا م��������ا كان يمتل��������ك ع��������دة هوات��������ف محمولة. ودعت الش��������رطة ع��������ن طريق 
االنترني��������ت وامللصق��������ات ال��������ى القيام بإبالغها عن أي ش��������خص يتص��������رف بطريقة 
مثيرة للش��������بهات. ويتضمن احد امللصقات عب��������ارة )ان االرهابيني يحتاجون الى 
االتصاالت، ولذلك فانهم يقومون باس��������تخدام هواتف نقالة تعمل بطريقة الدفع 
 ملص��������ق آخر : )ان االرهابيني 

ّ
املباش��������ر وتغيي��������ر الهواتف على نحو متكرر(. وبني

يحتاجون الى االموال ولذلك فانهم يقوم��������ون بأعمال الغش والتزوير للبطاقات 
االئتمانية ودفاتر الصكوك(. 

وقد حس��������م وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم ال��������ذي عقد في تونس العاصمة 
موض��������وع الح��������رب على االره��������اب، حني قرروا تعدي��������ل املادة األولى م��������ن االتفاقية 
العربي��������ة ملكافح��������ة االرهاب :)ليتم تجري��������م التحريض على الجرائ��������م اإلرهابية او 
اإلش��������ادة بها ونشر وطبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيالت ... بهدف 

تشجيع ارتكاب تلك الجرائم( . 
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ستقوم الحكومات بتطبيق ذلك القرار، وأمامها 
آالف الجرائم االلكترونية تنش��������ر أدبي��������ات الكراهية، والتحريض، بعضها صريح 
تحت مسمى )محاربة االجنبي(، اضافة للمحطات الفضائية الدينية، والسياسية، 
تط��������رح أفكارها لنش��������ر اإلرهاب األعمى الذي يريد وق��������ف كل تحول ديمقراطي، او 
اتج��������اه نحو الحداثة، واحترام حقوق االنس��������ان، ونبذ العنف، والتداول الس��������لمي 
للس��������لطة، واالحتكام لصناديق االقتراع. وتعمل على تحويل البلدان االس��������المية 
)خاصة( الى خزان بش��������ري لرفد جماعات االرهاب، والتطرف، والتعصب، واعادة 
العالم االس��������المي الى عصر الطوائف، وامللل، بما يمثل اختطافا واضحا لالسالم 

بكل ما يمثله من سماحة، وقيم نبيلة، ودعوة لإلخاء، واعمار األرض. 
ويس��������تخدم اإلرهابي��������ون ش��������بكة االنترني��������ت م��������ن خ��������الل الهج��������وم عل��������ى املواقع 
االلكتروني��������ة، واختراقه��������ا، وهي من الجرائم الش��������ائعة في العالم اليوم. وتش��������مل 
تل��������ك الجرائم تدمير املواقع االس��������تراتيجية الحكومية، اختراق املواقع الرس��������مية 
والش��������خصية، اخت��������راق االجهزة الش��������خصية، اختراق البري��������د االلكتروني للغير، 
او االس��������تيالء علي��������ه، او اغراقه، االس��������تيالء على اش��������تراكات اآلخري��������ن، وارقامهم 
الس��������رية، وارسال الفيروسات. وليس ببعيد عنا الهجمة التي تعرضت لها شبكة 
االنترني��������ت وغيرها م��������ن املواقع االلكتروني��������ة قبل ايام وش��������ملت دوال كبرى مثل 

)روسيا(، وستكشف االيام لنا اهدافها. 
)حصان  ويستخدم هؤالء برنامجا يدمر البيانات، او قد يستخدمون ما يسمى ب��
ط��������روادة(، وهو برنامج القتحام امن النظام، يتنكر في ش��������كل بريء، حتى يدخل 

الى النظام فيدمره. 
لقد زادت التكنولوجيا املتقدمة من قدرات االيذاء، والتدمير عن طريق ما يس��������مى 
)االقتحام او التس��������لل(، بهدف الوصول الى معلومات معينة، او تدميرها . ولعل 
بعضن��������ا يتذكر قيام متس��������للني باقتحام نظام الحاس��������ب ال��������ذي يتحكم في تدفق 
الكهرباء في والية كاليفورنيا األميركية، حيث اس��������تطاع املتسلل فصل الكهرباء 

عن بعض أنحاء الوالية. 
ان ه��������ذه االخطار التي يتعرض لها النظ��������ام االلكتروني، وخاصة في عالم اصبح 
يعتمد بشكل كبير على انظمة الحاسب، تدعو للتعاون الدولي في مجال تسليم 
املجرم��������ني القراصن��������ة الذين يخترقون نظم املعلومات، فه��������ي من الخطورة بمكان 
بحي��������ث ال يمك��������ن تجاهلها. فف��������ي احدى العمليات تم اختراق خمس��������ني حاس��������با 
عس��������كريا في البنتاجون، وعددا من الش��������ركات املتعاونة مع البنتاجون، ومعمل 
الطاقة الذري��������ة بلوس االموس، ومعمل ارجونا القومي، وقس��������م النظم الفضائية 
بالقوات الجوية، وعددا من القواعد العسكرية األميركية املنتشرة في أرجاء العالم. 
وطبقا لتقرير صدر عن مكتب املحاسبة العام فان نظم البنتاجون هوجمت اكثر 
م��������ن 250000 مرة. وقد اتض��������ح ان هذه االختراقات قام بها ش��������اب بريطاني عمره 

16 عام��������ا اطل��������ق على نفس��������ه )راعي بق��������ر تيار 
املعلوم��������ات(، وق��������د اتجهت ش��������كوك املخابرات 
األميركية في البداية الى انه قد يكون له عالقة 
بمخابرات دولة معادية، اال ان التحقيق انتهى 
ال��������ى انه يبحث عن دالئل تؤي��������د وجود ملفات 

تتعلق باملخلوقات الفضائية.  
يتب��������ع – )االتفاقيات واملعاه��������دات التي تتعلق 

بتسليم مجرمي الحاسب اآللي(

العراقي  األس��������لحة  قانون  وقس��������م 
رقم )51( لسنة 2017 األسلحة الى 
ناري��������ة وحربية وأخ��������رى رمزية أو 

تذكارية.
الدكت��������ور حبيب  القاض��������ي  وق��������ال 
ابراهيم في حديث��������ه الى "القضاء" 
إن "األس��������لحة النارية هي املسدس 
والبندقية اآللية السريعة الطلقات 
الحربية  الصي��������د، بينما  وبندقية 
هي ما تس��������تعمله القوات املسلحة 
وقوى األمن الداخلي من أس��������لحة 
غير م��������ا ورد في تعبير األس��������لحة 

النارية، بحسب التشريع".
ويعرف القانون في املادة األولى/ 
خامسا، السالح األثري اوالتذكاري 

او الرمزي بأنه السالح الذي يقتنى 
بدون عتاد للزين��������ة، او التذكار او 
الرم��������ز ويدخل في ذلك األس��������لحة 
املوقوف��������ة او املوجودة في األماكن 

املقدسة واملتاحف العامة.
وأض��������اف إبراهي��������م وه��������و رئي��������س 
"القان��������ون  أن  جناي��������ات  محكم��������ة 
استثنى األسلحة التذكارية بينما 
ح��������رم ت��������داول األس��������لحة الحربي��������ة 
وس��������مح بحيازة النارية لكن وفق 
شروط وضوابط وبموجب إجازة 

تمنحها وزارة الداخلية".
وأشار إلى "أحقية املواطن بحيازة 
الناري بش��������رط حصوله  الس��������الح 
إج��������ازة بإج��������راءات مفصلة"،  على 

لكنه لفت إلى أن "القانون لم يش��������ر 
رغ��������م إغراق��������ه ف��������ي تفاصي��������ل منح 
اإلج��������ازة إلى كيفي��������ة الطعن بقرار 
رفض من��������ح اإلجازة م��������ع إمكانية 
ان تقام دعوى في محكمة القضاء 
االداري للمطالبة بإعادة النظر في 

قرار املنع".
ويس��������تثني القانون فئات محددة 
من إجازة حيازة السالح في املادة 
-14أوال من��������ه وهم بحس��������ب قاضي 
الجمهوري��������ة  "رئي��������س  الجناي��������ات 
النواب  ونواب��������ه ورئيس مجل��������س 
ونوابه والقضاة ودرجات خاصة 

أخرى".
ويرى ابراهيم ان "القانون الجديد 
خف��������ف عقوب��������ة ت��������داول االس��������لحة 
بعك��������س القوان��������ني الس��������ابقة اذ ان 
الناري  الس��������الح  جريم��������ة حي��������ازة 
كانت تنظر في محكمة الجنايات 
بينم��������ا تعتب��������ر اآلن جنحة تفصل 
ف��������ي دعاواه��������ا محاك��������م الجنح مع 
ان واقع الحال يس��������تدعي تش��������ديد 
انتش��������ار  م��������ع  الس��������يما  العقوب��������ة 
الس��������الح في املجتمع واستخدامه 
من قبل العش��������ائر بش��������كل ملحوظ 

في خالفاتهم"، بحسب تعبيره.
ويؤش��������ر إبراهيم أيضًا ثغرات في 
بعض فقرات القانون منها "وجود 
قصور في تعريف السالح الحربي 
وإمكاني��������ة ان ي��������ؤدي ال��������ى تداخل 

م��������ع األس��������لحة النارية الرشاش��������ة 
اذ ان القان��������ون لم يس��������ّم األس��������لحة 

الحربية".
م��������ن جانبه أكد قاض��������ي الجنايات 
إل��������ى  الحاج��������ة  الفت��������الوي  عم��������اد 
"تش��������ريع قانوني موحد لألسلحة 
قب��������ل إق��������رار ه��������ذا القان��������ون"، الفتا 
إلى أن "الس��������احة التشريعية كانت 
تحمل أحكاما مش��������تتة لألس��������لحة 
منه��������ا قان��������ون األس��������لحة رق��������م 13 
لس��������نة 1992 وكذلك األمر 3 لس��������نة 
2003 الصادر عن سلطة  االئتالف 

املؤقتة".
وق��������ال الفت��������الوي في حدي��������ث إلى 
"القض��������اء" إن "القانون جاء لغرض 
جمع هذه األحكام والقوانني"، لكنه 
أفاد بأن "التش��������ريع الجديد أعطى 
مساحة واس��������عة لتفاصيل إجازة 
حيازة الس��������الح ولم يعط مساحة 
كافية لسبل مكافحة رواج ظاهرة 
التسليح في املجتمع"، مشيرا الى 
أن "إجازة حيازة السالح استغرقت 
حيزا كبيرا من القانون اذ ش��������غلت 
امل��������ادة الرابعة حتى املادة الحادية 

والعشرين منه".
يؤك��������د  العقوب��������ات  وبخص��������وص 
الرابع��������ة  "امل��������ادة  أن  الفت��������الوي 
والعشرين التي تختص باألحكام 
العقابي��������ة ج��������اءت غي��������ر واضح��������ة 
ومبهمة بخصوص حيازة وحمل 

األس��������لحة فأنها ذك��������رت مصطلح 
التهري��������ب فقط ولم تش��������ر الى بقية 

التعامالت".
وأوضح الفت��������الوي أن "القانون لم 
يتطرق إلى األسلحة الكاتمة التي 
صدر لها قانون خاص وهو قانون 
منع اس��������تعمال وانتشار األسلحة 
الكاتم��������ة للصوت رقم )38( لس��������نة 
2016، وكان من املفترض أن يدمج 

معه".
وب��������ني أن "التش��������ريع الجديد أيضا 
ل��������م ينظم حي��������ازة األس��������لحة داخل 
املن��������زل كم��������ا نظمه��������ا األم��������ر رقم 3 
لس��������نة 2003 الذي س��������مح بحيازة 
قطعة س��������الح واحدة داخل املنزل، 
بينما لم يس��������مح القانون الجديد 

إال بإجازة".
لكن القاضي حسني مبدر حداوي 
يرى أن "القانون جيد لكن ش��������ابته 
ثغرات بسيطة"، الفتا إلى أن "معظم 
التش��������ريعات العراقية ممتازة لكن 
تنفيذ هذه القوانني هو ما يش��������كل 

إعاقة  لها".
وق��������ال ح��������داوي ف��������ي حدي��������ث إل��������ى 
"القضاء"، إن "على الدولة أن تدعم 
األجه��������زة التنفيذي��������ة ليتم تطبيق 
الصحيح  بالش��������كل  القان��������ون  هذا 
م��������ن أجل مكافحة ظاهرة انتش��������ار 

السالح".
أن  التحقي��������ق  قاض��������ي  وأض��������اف 
"القان��������ون يحت��������اج إل��������ى تعليمات 
الداخلي��������ة  وزارة  ع��������ن  تص��������در 
للتفريق أكثر بني األسلحة النارية 
مس��������ألة  وتوضي��������ح  والحربي��������ة 

العيارات وحجمها".
األس��������لحة  لتهري��������ب  وبالنس��������بة 
واألعتدة من الجبهات أكد حداوي 
أن "اإلج��������راءات تختل��������ف هنا، فإذا 
كان منتس��������با في ق��������وى األمن فأن 
التحقي��������ق يكون إداريا ويحال إلى 
محكمة عس��������كرية وهي من تحدد 

العقوبة".
وبالنسبة إلى األسلحة الجارحة أو 
الراضة يبني حداوي بأن "القانون 
ترك تنظيمها إلى التعليمات التي 

تصدرها وزارة الداخلية".
وبخصوص عقوبة اإلعدام، يشير 
ح��������داوي إل��������ى أن "حيازة الس��������الح 
بدوافع إرهابية تؤدي إلى اإلعدام"، 
الفتا إلى أن "املحكمة تحقق في كل 
قضية وظروفها وه��������ي من تحدد 

دوافع حمل األسلحة وحيازتها".

التشريع اجلديد مل يأت على تعامالت غري التهريب.. ويسهم يف تداخل بالتسميات

قضاة ينتقدون قانون األسلحة: خفف العقوبات 
والمجتمع بحاجة لتشديدها

بابل/ مروان الفتالوي

وّجه قضاة انتقادات واسعة لقانون األسلحة الجديد، مؤكدين 
أنه خفف عقوبة تداولها من الجنايات إلى الجنحة في وقت 
يحتاج املجتمع إلى تشديدها، الفتني إلى وجود تداخل في 
بعض التسميات، فيما أشاروا إلى أن القانون لم يأت على 

تعامالت غير التهريب، مبينني أن عقوبة اإلعدام طالت فقط 
الحيازة بدوافع إرهابية.
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■ االهتمام بالتكنولوجيا ساهم في تسريع وتطوير العمل القضائي
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بغداد/ سحر حسين

وجه��������ت رئاس��������ة اس��������تئناف بغ��������داد/ 
محاكمه��������ا  االتحادي��������ة،  الرصاف��������ة 
باستخدام الوسائل التكنولوجية في 
ترويج طلبات املواطنني بغية تسريع 
حسمها، السيما على صعيد مراجعات 
ملفات "تشابه األسماء"، وفيما تعتزم 
نصب شاش��������ات الكترونية في مقرها 
الرئي��������س في بغ��������داد بهدف اإلرش��������اد، 
تواص��������ل جهودها لالنتهاء من مرحلة 
والتحول  للدع��������اوى  الورق��������ي  الضبط 

كليًا إلى التوثيق عبر الحاسوب. 
وقال مص��������در قضائ��������ي إن "توجيهات 
ص��������درت م��������ن رئيس املحكم��������ة بتفعيل 
ف��������ي  االلكتروني��������ة  األنظم��������ة  جمي��������ع 
االس��������تئناف وإصالح م��������ا كان متوقفًا 

منها".
وأض��������اف املص��������در ف��������ي تصري��������ح إلى 
"القضاء"، أن "هذا التوجيه جاء حرصًا 
من االستئناف على تطوير آلية العمل 
القضائي والقانوني لخدمة املواطنني 
في تروي��������ج معامالتهم بنحو أس��������رع 

وأكثر سالسة".
وش��������دد على أن "تش��������غيل واستحداث 
وااللكترونية في  املتط��������ورة  األنظم��������ة 
املحاكم من شأنه تحقيق ضمانة مهمة 

للمراجع أو املوظف على حد سواء".
وأورد املصدر أن "هذا اإلجراء من شأنه 

اإلسهام في الحد من عمليات االبتزاز 
التي قد يتعرض له��������ا املراجع من قبل 

بعض ضعاف النفوس".
من جانبه، ذكر مسؤول قسم الحاسبة 
في رئاس��������ة االس��������تئناف يحي��������ى عبد 
الخال��������ق ف��������ي حدي��������ث م��������ع "القض��������اء"، 
أن "املرحل��������ة املقبل��������ة ستش��������هد افتتاح 
تق��������دم  الت��������ي  األنظم��������ة  م��������ن  العدي��������د 
الخدمات إلى املواطنني بنحو مباشر 
على صعي��������د توثيق املرافعات وأماكن 
املحاك��������م بمجرد االط��������الع على أجهزة 

الحواسيب".
وتابع عبد الخالق أن "املحكمة وضعت 
آليات في ما يخص تشابه األسماء من 

خالل التعامل التكنولوجي".
وأوضح أن "الشخص الذي يعاني من 
تشابه اسمه مع شخص صدرت بحقه 
مذكرة قب��������ض بإمكانه مراجعة قس��������م 
الحاسبة املركزية ملعرفة املحكمة التي 

صدرت منها هذه املذكرة".
ون��������ّوه عب��������د الخال��������ق إل��������ى أن "اآللي��������ة 
أس��������همت في توفي��������ر الجه��������د والعناء 

الذي يتكبده املراجع في متابعة جميع 
املحاك��������م ملعرف��������ة أي منها ق��������د صدرت 

منها املذكرة".
وكش��������ف مس��������ؤول قسم الحاس��������بة في 
الرصافة ع��������ن "قرب انته��������اء العمل من 
وضع شاش��������ات الكترونية حديثة في 
مّم��������رات املبن��������ى تض��������م مخط��������ط كامل 
وواض��������ح الماك��������ن وتفرع��������ات املحاكم 

تغني املراجع عن السؤال".
وش��������دد على أن "ابرز األنظمة الحديثة 
املعتم��������دة في اس��������تئناف الرصافة هي 
االلكترونيت��������ني،  والطابع��������ة  األرش��������فة 
باإلضاف��������ة إل��������ى أنظم��������ة لج��������ان العفو 
واملتهمني واملوقوف��������ني وأنظمة أخرى 

تخدم املراجع".
وأشار إلى "استحداث نظام الكتروني 
ملوظفي  االلكتروني��������ة  البصم��������ة  لربط 
برئاس��������ة  الرصاف��������ة  محاك��������م  جمي��������ع 
االس��������تئناف وذلك ملراقب��������ة مدى التزام 

املوظفني بالدوام الرسمي".
وأكد عبد الخالق أن "االستئناف قامت 
أيضًا بتطور نظام الضبط االلكتروني 
من خالل رف��������د املحاكم ببدالء للضبط 
دورات  ف��������ي  وإدخاله��������م  القضائ��������ي 
تدريبية باإلضافة إلى إدخال موظفي 

قسم الحاسبة في دورات صيانة".
القض��������اء  مجل��������س  أن  إل��������ى  يش��������ار 
األعل��������ى يوّج��������ه باس��������تمرار رئاس��������ات 
االستئناف بضرورة اعتماد الوسائل 
املراجعات  في جمي��������ع  التكنولوجي��������ة 
والدعاوى بغية التخلص من الروتني 
اإلداري وكذل��������ك الح��������د م��������ن أي ابتزاز 

يتعرض له املواطن.

استئناف الرصافة تلجأ إلى التكنولوجيا 
في ترويج معامالت المواطنين

حاسوب مركزي يوّفر على املراجع عناء الوقت واجلهد

الباعث الشريف عذر تحدده محكمة 
الموضوع يؤدي إلى تخفيف األحكام

بغداد/ عدنان صبيح

ثم��������ة ظروف وأع��������ذار تحي��������ط بالجريمة تؤدي 
بطبيعة الحال إلى تخفيف العقوبة عن الفاعل، 

ومن بينها الباعث الشريف.
وبرغم أن املشرع العراقي سكت عن تحديد هذا 
الباعث بنحو مباش��������ر، وتركه إلى التطبيقات 
القضائي��������ة من خالل ما تتوص��������ل إليه محكمة 
املوض��������وع، لك��������ن في مقابل ذلك توجد ش��������روط 
يج��������ب توافرها لتف��������ادي أي محاولة لاللتفاف 

على القانون.
ويقول القاضي عالء عبد الله إن "الجريمة عند 
ارتكابه��������ا احيانًا قد ترتبط بظروف تؤدي إلى 
تخفيف العقوبة بحق املدان بها ومنها الدافع 
الذي يس��������مى وف��������ق قانون العقوب��������ات رقم 111 

لسنة 1969 ب� )الباعث الشريف(".
وتاب��������ع عبد الله ف��������ي حديث مع "القض��������اء"، أن 
"ابزر صور الباعث الش��������ريف يكم��������ن بالجرائم 
الواقعة بدافع غس��������ل الع��������ار إذا ثبت أن املقتول 
م��������ن اقارب الجاني ضم��������ن الدرجتني االولى أو 
الثانية س��������واء رج��������اًل كان الجاني أم امرأة، كما 

يوجد في جرائم اخرى".
وأش��������ار إلى أن "للمحكمة تقدير وجود الباعث 
الش��������ريف من عدمه، لكنها مت��������ى ثبتت وجوده 

عليها تخفيف العقوبة بحق املدان".
وزاد عبد الل��������ه أن "التوصل إل��������ى وجود باعث 
شريف من وراء ارتكاب الجريمة يكون من خالل 

الوقائع املعروضة أمام محكمة املوضوع".
له��������ا  عالق��������ة  ال  التحقي��������ق  "محكم��������ة  أن  أردف 
بتحديد الدافع من ارتكاب الجريمة كون عملها 
منصبا على احالة القضية وفق املادة العقابية 
املطابقة لها، في حني أن محكمة املوضوع هي 

التي تتوصل إلى ذلك".
ونّوه عبد الله إلى أن "الباعث الش��������ريف يخفف 
العقوبة من اإلعدام إلى السجن املؤبد، والسجن 
املؤبد إلى املؤقت، والسجن املؤقت إلى الحبس 

وهكذا وصواًل إلى الغرامة".
وأكمل عبد الله أن "القانون العراقي لم يرس��������م 
صورًا محددة للباعث الشريف، لكن تركها إلى 
تقدير املحكمة ومن تطبيقاتها السرقة بدوافع 
االحتي��������اج"، في مقابل ذلك ي��������رى أن "هذا العذر 
مرتب��������ط بمعيار الش��������رف ولذلك أطل��������ق عليها 

الباعث الشريف".
م��������ن جانبه، يتفق القاضي إيه��������اب عبد الرضا 
هاش��������م مع عبد الله بأن "دور قاضي التحقيق 
ينحصر في معرفة مدى تجريم الفعل املنسوب 
 الوص��������ف القانوني 

ّ
إل��������ى املتهم ومن ث��������م يعني

للفعل واملادة التي تتناسب معه ويجمع االدلة 
ويحيله��������ا على محكمة املوض��������وع وال ينهض 

دوره في الباعث الشريف".
وأض��������اف عبد الرضا في تصريح إلى "القضاء" 
أن "املحكم��������ة املختص��������ة )الجناي��������ات- الجن��������ح- 
االحداث-( تقوم بمناقش��������ة القضية املعروضة 
أمامه��������ا ومن خالل الوقائع تتوصل إلى وجود 

باعث شريف الرتكاب الجريمة من عدمه".
لكنه يؤكد "وجود شروط يجب تحققها الثبات 
موض��������وع الدافع من ارتكاب الجريمة فال يمكن 
ت��������رك الب��������اب مفتوحًا أم��������ام البع��������ض لتخفيف 

عقوبته بحجة أن الباعث كان شريفًا".
وش��������دد عبد الرض��������ا على "ع��������دم امكانية جعل 
جميع جرائم غس��������ل العار تندرج ضمن عنوان 
الباع��������ث الش��������ريف ب��������ل هن��������اك عوام��������ل اخ��������رى 
تتعل��������ق بمدى تماس��������ك العائل��������ة التي حصلت 
فيها الجريم��������ة ومقدار التماس��������ك بني أفرادها 

وأسلوب حياتها".

ابرز تطبيقاته تتعلق بغسل العار والسرقة بدافع احلاجة
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حوار خاص

أجرى الحوار /  عدنان صبيح

وبش��������أن النزاع��������ات العش��������ائرية أك��������د رئي��������س 
اس��������تئناف ذي ق��������ار أنه��������ا "أق��������ل وط��������أة م��������ن 
املحافظ��������ات املجاورة، واملواط��������ن بدأ  يتلمس 
طريق القان��������ون ويلجأ إلى القض��������اء أكثر من 
لجوئه إلى العش��������ائر في حلحل��������ة الخالفات"، 
فيما أرج��������ع حاالت االنتحار ف��������ي ذي قار إلى 
أسباب اجتماعية واقتصادية وما تخلفه من 

آثار نفسية تدفع إلى االنتحار.
في ما يلي نص الحوار: 

* ما هي �ملحاكم �لتابعة �إىل رئا�سة 
حمكمة ��ستئناف ذي قار �الحتادية 

وحدود �الخت�سا�ص �ملكاين؟
- ف��������ي البداي��������ة ال ب��������د أن نع��������رج تاريخيًا على 
أول محكم��������ة قضائية أنش��������ئت ف��������ي محافظة 
ذي ق��������ار ع��������ام 1920 وم��������ن ث��������م تزاي��������دت أعداد 
املحاك��������م في املحافظة حتى أنش��������ئت رئاس��������ة 
محكمة اس��������تئناف منطقة ذي قار عام 1980م، 
وأصبح��������ت اليوم ع��������دد املحاك��������م التابعة لها 
ثماني وس��������تني محكمة بكاف��������ة فروعها وهي 
كاآلتي: محكمة اس��������تئناف ذي قار بصفتيها 
األصلي��������ة والتمييزي��������ة، محكم��������ة جنايات ذي 
ق��������ار بصفتيه��������ا االصلية والتمييزي��������ة )هيئة 
اول��������ى وهيئة ثانية(، محكم��������ة احداث ذي قار، 
محكم��������ة عمل ذي قار، محكمة تنظيم التجارة 
في ذي قار، محكمة عق��������ود املقاوالت، محكمة 
االس��������تثمار، محكمة االحوال الش��������خصية في 

الناصرية، محكمة بداءة الناصرية، 
محكم��������ة  محكمة جنح الناصرية، 

تحقي��������ق الناصرية، محكمة حقوق اإلنس��������ان، 
ومحكمة املواد الشخصية في الناصرية.

* ماذ� عن �ملحاكم خارج �ال�ستئناف يف 
�أق�سية ونو�حي �ملحافظة؟

- هناك 11 محكمة تابعة لالستئناف منتشرة 
في أقضية ونواحي املحافظة وهي دار القضاء 
ف��������ي الفج��������ر بكافة فروعه��������ا تحقي��������ق وبداءة 
وأحوال ش��������خصية ومواد ش��������خصية وجنح، 
ودار القض��������اء في قلع��������ة س��������كر، ودار القضاء 
ف��������ي الرفاع��������ي، دار القض��������اء في النص��������ر، دار 
القضاء في الش��������طرة ، دار القضاء في الغراف، 
دار القض��������اء ف��������ي الجباي��������ش ، دار القضاء في 
الفهود، دار القضاء في االصالح ، دار القضاء 
في سوق الشيوخ ، ودار القضاء في البطحاء. 
وح��������دود االختصاص املكاني في تلك املحاكم 

يشمل جميع حدود محافظة ذي قار.

* كم عدد مكاتب �لتحقيق �لق�سائي يف 
�ملحافظة؟  

-  مكات��������ب التحقي��������ق القضائي ف��������ي محافظة 
ذي ق��������ار ه��������ي ثماني��������ة، ثالثة منها ف��������ي مركز 

املحافظة، وخمسة موزعة كاآلتي: مكت��������ب 

التحقي��������ق القضائ��������ي ف��������ي س��������وق الش��������يوخ، 
مكت��������ب التحقي��������ق القضائ��������ي ف��������ي االص��������الح، 
مكتب التحقيق القضائ��������ي في الفهود، مكتب 
التحقيق القضائي في الجبايش، ومكتب آخر 

في الشطرة.

* وكيف تقّيم جتربة هذه �ملكاتب؟
- تجرب��������ة مكاتب التحقي��������ق القضائي تجربة 
رائ��������دة وناجح��������ة ج��������دًا ويظهر ذل��������ك جليًا من 
خالل تحقيق نس��������ب حس��������م جيدة جدًا إضافة 
إل��������ى ما يتناقل��������ه املواطنون م��������ن ارتياح كبير 
حيث وفرت عليهم الوقت والجهد واملصاريف 
إذ تت��������م اقام��������ة الدع��������وى وتصدي��������ق األق��������وال 
وتنفي��������ذ القرارات في م��������كان واحد إضافة إلى 
س��������هولة التعامل مع املحقق��������ني املدنيني الذين 
تم إعدادهم إعدادا جي��������دًا من مجلس القضاء 
األعلى املوقر على احت��������رام املواطنني وانجاز 
معامالته��������م بوقت قصير إضاف��������ة الى احترام 

حقوق اإلنسان.

* هل ترى �أن حماكم ذي قار كافية 
وم�ستوعبة لكل م�ساحة �ملحافظة 

ودعاو�ها؟
- نع��������م ، املحاك��������م التابع��������ة لرئاس��������ة محكم��������ة 
استئناف ذي قار االتحادية في الوقت الحاضر 
كافية ومستوعبة لكل مساحة ذي قار وأعداد 
مواطنيه��������ا وفق��������ا للتعداد الس��������كاني الحالي، 
أم��������ا عند زيادة النمو الس��������كاني وازدياد عدد 
الدعاوى ف��������ان مجلس القض��������اء األعلى املوقر 
يواك��������ب هذا التطور ويفتتح محاكم أخرى إذا 

ما تطلب األمر ذلك.

* �حتلت حمكمة ��ستئناف ذي قار 
�ملرتبة �الأوىل يف ح�سم �لدعاوى 
ل�سنو�ت عديدة ، هل كان �لو�سع 

�الأمني �مل�ستقر يف ذي قار هو �ل�سبب 
يف ذلك ، �إالَم تعزو �ل�سبب ؟

- هناك أس��������باب كثيرة اجتمعت لتحقيق هذه 
النس��������بة من الحسم، فاستقرار الوضع األمني 
وهم��������ة الس��������ادة القضاة وعزمهم على حس��������م 
القضاي��������ا املعروض��������ة أمامهم ضمن الس��������قف 
الزمن��������ي املحدد وعزيم��������ة املوظفني وحرصهم 
عل��������ى انج��������از األعم��������ال املوكلة إليه��������م كل هذه 
األس��������باب تضافرت لتحتل محكمة استئناف 

ذي قار املرتبة األولى في حسم الدعاوى.

* ما هي �برز �لق�سايا �لتي تكرث 
يف ��ستئناف ذي قار، وتفر�سها 

طبيعة �ملحافظة وو�سعها �الجتماعي 
و�جلغر�يف؟

- القضايا كثيرة ومتنوعة وتختلف من مدينة 
إلى أخرى بحس��������ب طبيعة املدين��������ة وتنوعها 
الس��������كاني، ولكن اكث��������ر القضايا انتش��������ارا في 
محاكم استئناف ذي قار هي التهديد والقذف 

والسب والشتم واملشاجرات.

* هل �الأجو�ء �الأمنية و�الجتماعية 
وو�سع �ملحافظة مالئمة لنظر جميع 
�لق�سايا �أم �أن هناك ق�سايا يتطلب 
�إر�سالها �إىل بغد�د الإكمالها ب�سبب 

ح�سا�سيتها؟
- األوضاع االمني��������ة واالجتماعية ووجود 

كوادر جيدة من السادة القضاة واملوظفني 
يجعل املحافظة مهيأة لجميع القضايا.

* �ال�ستقر�ر �الأمني يف �ملحافظة، 
ال يعني عدم وجود متهمني بق�سايا 

�إرهاب، هل هناك �عد�د كبرية 
للمتهمني بق�سايا �الرهاب ، ومَب تتعلق 

دعاو�هم؟
- توج��������د مئ��������ة وثمان وس��������تون دعوى تخص 
االرهاب ع��������ام 2017 وهي دع��������اوى محالة من 
محكمة التحقيق املركزية ومحكمة الجنايات 
املركزي��������ة ف��������ي بغ��������داد ال��������ى محكم��������ة تحقيق 
الناصري��������ة ومحكم��������ة جنايات ذي ق��������ار ومن 
محاك��������م محافظات اخرى وان س��������بب االحالة 
يأتي للوضع االمني املستقر والكفاءة العالية 
للسادة قضاة محافظة ذي قار ووجود سجن 
مركزي في محافظة ذي قار قريب من املحاكم 

املختصة.

* هل هم من �بناء �ملحافظة �م �ن 
هناك من حمافظات �خرى ؟

- اغل��������ب الدع��������اوى املعروض��������ة عل��������ى محاك��������م 
محافظ��������ة ذي قار هي دعاوى محالة إليها من 
محافظات اخرى وال توجد دعاوى ارهاب في 

املحافظة ما عدا حاالت بسيطة جدًا.

* ق�سايا �لف�ساد �ملايل و�الد�ري يف �ملال 
�لعام هل تنجز بال�سرعة �ملمكنة ، وما هي 
�برز �لق�سايا �لتي نظرتها حماكم �لنز�هة 

هناك؟
- يوجد تأخر في انجاز قضايا الفس��������اد املالي 
واإلداري بس��������بب تعلقه��������ا بدوائر اخرى منها 
تأخ��������ر التحقيق اإلداري واملضاه��������اة لتواقيع 
املتهم��������ني وتقارير التدقيق بالنس��������بة لديوان 

الرقاب��������ة املالية ولجان التضم��������ني في الدوائر 
املعنية، هذه جميعها اسباب تؤدي الى تأخر 
حسم ابرز القضايا التي تم نظرها ورغم هذه 
األس��������باب توجد دع��������اوى عديدة تم حس��������مها 

ضمن السقف الزمني املحدد لها. 

* هل �دين م�سوؤولون باملحافظة 
بق�سايا ف�ساد ، وكيف مت �لتعامل 

معهم ؟
- ال توجد احكام صادرة بحق مس��������ؤولني في 
محافظة ذي قار حت��������ى الوقت الحاضر وانما 
توجد قضية تحقيقية خاصة بالفساد املالي 
ملدي��������ر عام صح��������ة ذي قار الس��������ابق وما زالت 

قضيته قيد التحقيق. 

* ما هو دور �ملحكمة يف ق�سايا 
�لف�ساد �لتي حتدث يف �ال�ستثمار، 

وم�ساريع �عمار �لبنى �لتحتية 
للمحافظة؟

ف��������ي  - ان محكم��������ة تحقي��������ق النزاه��������ة تنظ��������ر 
الش��������كاوى الواردة إليها بخصوص الفس��������اد 
وتقوم بطلب التحقيق االداري وتدقيق االمور 
املالية للمش��������روع وتقارير لجنة التضمني في 
الدائرة املعني��������ة وعند اكم��������ال التحقيق تقوم 
بإحالتها الى محكمة الجنايات التي بدورها 

تصدر االحكام وفق القانون. 

* هل هناك ق�سايا متعلقة ب�سركات 
�جنبية �مام حمكمة ��ستئناف ذي قار؟

- ال ل��������م ت��������رد دع��������وى حت��������ى اآلن تتعل��������ق 
بالش��������ركات األجنبي��������ة التي تس��������تثمر في 

املحافظة.

* تعد ذي قار من �ملحافظات �لتي 
تكرث فيها ق�سايا �لنز�ع �لع�سائري ، 

كيف تتعامل �ملحكمة مع تلك �لق�سايا؟
- تتعام��������ل املحاك��������م مع الدع��������اوى املعروضة 
أمامه��������ا وم��������ع املتهمني الذي تثب��������ت إدانتهم 
وف��������ق القانون وتقوم بإص��������دار أوامر القبض 
وإج��������راء  األوام��������ر  تل��������ك  تنفي��������ذ  ومتابع��������ة 
التحقيق��������ات األصولية والحكم على املتهمني 
عن��������د ثبوت األدلة وال تتعامل مع العش��������يرة، 
علم��������ا ان النزاعات العش��������ائرية في املحافظة 
قليل��������ة ج��������دًا قياس��������ًا باملحافظ��������ات األخ��������رى 

املجاورة.

* ما هي طبيعة توجه �الأهايل يف �لتعامل 
مع م�سكالتهم، هل يلجاأون �ىل �ملحاكم �م 

تتكفل �لع�سائر بف�ص �لنز�عات من دون 
طرق �بو�ب �لق�ساء ؟

- يمك��������ن الق��������ول إن املواط��������ن يس��������لك الطري��������ق 
القانون��������ي والقضائ��������ي أكث��������ر بالنظ��������ر لتزايد 
حج��������م الدعاوى عاما بعد عام وهو دليل على 

أن االهالي يلجأون الى املحاكم لحل مشاكلهم 
لثقته��������م بالقض��������اء، إضاف��������ة الى ان العش��������ائر 
ه��������ي األخرى تق��������وم بحلحلة بع��������ض القضايا 

البسيطة. 

* هل هناك ن�سب معينة لدعاوى �ملتاجرة 
بال�سالح يف �ملحافظة؟

- ال توج��������د نس��������ب معينة يمك��������ن االعتماد 
عليها ولكن توجد بعض الدعاوى املتفرقة 

في عدة محاكم.

* بح�سب �الإح�سائية �الأخرية ملجل�ص 
�لق�ساء �الأعلى فاأن �ملحافظة �حتلت 

�ملرتبة �الوىل بني نظري�تها من حيث عدد 
�ملنتحرين، �أي �الأ�سباب تدفع هوؤالء �ىل 

�إنهاء حياتهم ال�سيما يف ذي قار؟
- نعم شخصنا هذه الحالة ونرى أن األسباب 
التي تدفع إلى االنتحار كثيرة منها ما يتعلق 
بالوض��������ع االقتص��������ادي او الوض��������ع النفس��������ي 
للمنتحر وأس��������باب كثيرة تؤدي الى االنتحار 
منها الحروب وما تخلفه من حاالت نفس��������ية 
التكنولوجي��������ا والتواصل االجتماعي  وكذلك 
واخت��������الف الواقع��������ني الحقيق��������ي واالفتراضي 
وسهولة التشهير وكون املجتمع عشائري وال 
يتقبل التش��������هير وتلويث الس��������معة إذ تصبح 
الكلم��������ة وصمة عار ال يمكن تقبلها خاصة اذا 
ما كان األمر متعلقا بشرف العنصر النسوي، 
وم��������ا يؤدي إلى االنتحار أيضا س��������وء معاملة 
االس��������رة ألبنائها خصوصًا في فترة املراهقة 
والبطالة وكثرة متطلبات الش��������باب وصعوبة 

توفيرها.

* حتوي ذي قار �آثارً� كثرية ومهمة، 
كما �نها ت�ستقبل �سياحًا حمليني و�أجانب 
بعد دخول �الأهو�ر الئحة �لرت�ث �لعاملي 
، هل ت�سل �ىل �ملحكمة دعاوى من هذه 

�الأماكن، ما نوعها ؟
- ال، ل��������م ترد دعاوى به��������ذا الخصوص من 
تلك املواقع والس��������ياحة هن��������اك تجري بكل 

هدوء وأمن. 

* هل هناك ن�سبة معينة جلر�ئم غ�سل 
�لعار يف �ملحافظة ، وما هي ن�سبتها ؟

- هناك نس��������ب ضئيلة لجرائم غس��������ل العار 
تت��������راوح ب��������ني 5 – 8 س��������نويًا ف��������ي عم��������وم 
العائ��������الت  ان  علم��������ًا  ق��������ار،  ذي  محافظ��������ة 
املحافظ��������ة وامللتزمة بالع��������رف االجتماعي 

املتوارث تشكل أغلبية سكان املحافظة.

* كيف تتعامل �ملحافظة مع �لق�سايا 
�ملتعلقة بحقوق �الإن�سان؟ وكذلك �لق�سايا 

�ملرتبطة بهذ� �مللف منها ق�سايا �الأ�سرة 
و�لطفل و�لتعر�سات �لتي تو�جههم؟

- توج��������د محكمة خاصة بحقوق اإلنس��������ان في 
محافظة ذي قار وتقوم بنظر الدعاوى املحالة 
إليها من رئاس��������ة االدعاء الع��������ام وتتخذ كافة 
اإلج��������راءات القانونية التي من ش��������أنها حفظ 
واحترام حقوق اإلنس��������ان وتولي هذه املحكمة 
اهتماما كبي��������را بقضايا األس��������رة والطفل من 

اجل تدعيم استقرار العائالت. 

* هل هناك دعاوى تخ�ص �لتجاوز على 
حقول �لنفط �و تهريبه .. وما هي ن�سبتها؟

- ال توجد في الوقت الحاضر.

* ماذ� عن ملف �ملخدر�ت، ما هي �سبل 
دخولها �الأو�ساط �ل�سبابية؟ 

- توجد 141 دع��������وى خاصة باملخدرات حاليا 
ف��������ي محاك��������م ذي ق��������ار ويمكن ارجاع أس��������باب 

دخوله��������ا األوس��������اط الش��������بابية إل��������ى البطالة، 
وعدم وجود برام��������ج توعية بمضار املخدرات 
والعقوب��������ات ملتعاطيها، عدم الس��������يطرة على 
الح��������دود ملن��������ع دخولها ال��������ى الع��������راق، وكذلك 
أس��������عارها الرخيصة التي تمكن الش��������باب من 
الحص��������ول عليه��������ا بس��������هولة، إضاف��������ة التفكك 
االجتماع��������ي وع��������دم متابعة األبن��������اء وضعف 
الواعز الديني وبرام��������ج التواصل االجتماعي 
وتس��������ريب بعض األدوية الخاصة باألمراض 
النفس��������ية والعصبي��������ة م��������ن الصيدليات بدون 

وصفة طبية. 

* وما هي �ملو�د �لر�ئجة هناك؟
- ان ان��������واع املخدرات املنتش��������رة كثيرة لكن 
أكث��������ر األن��������واع املتداول��������ة ه��������ي الكبتاجون 
والكريستال والحشيشة وحبوب الهلوسة 

منها الصليب والفاليوم وغيرها. 

* ما هي ن�سبة �لطالق �ىل �لزو�ج، 
هل �رتفعت عن �ل�سابق؟ 

- ارتفعت ح��������االت الطالق في املدة األخيرة 
واذا ما قورنت بح��������االت الزواج حاليا في 
املحافظ��������ة فأنها تصل إل��������ى 16 % تقريبا 
أي بني كل س��������تة حاالت زواج طالق واحد، 
وهي نس��������بة كبي��������رة في محافظ��������ة ملتزمة 

باألعراف والتقاليد االجتماعية.

* كيف تلخ�ص �أ�سباب �نف�سال 
�الأزو�ج يف ذي قار؟

- الظروف االجتماعية وما تسببه 
البطال��������ة وع��������دم تمك��������ن الزوج م��������ن توفير 
مصاري��������ف عائلت��������ه، وزواج األحداث الذين 
ال يقدرون مس��������ؤوليات وواجبات الزواج، 
ومرة أخرى وس��������ائل التواصل االجتماعي 
وما تنشره من فضائح للطرفني في بعض 

األحيان.

  * هل �أكملت �ال�ستئناف جميع �لبيانات 
�ملتعلقة بامل�سمولني بقانون �لعفو �لعام؟ 

وكم عدد �مل�سمولني �لذين مت �طالق 
�سر�حهم؟

- ال توجد لدين��������ا إحصائية دقيقة بأعداد 
املتهمني الذين تم ش��������مولهم بقانون العفو 
ك��������ون اللجان مركزية ف��������ي مجلس القضاء 
األعل��������ى املوق��������ر وان املحاكم مس��������تمرة في 
ش��������مول املتهمني وفق قانون العفو رقم 27 
لس��������نة 2016 ولكن األعداد التي ش��������ملت ال 
تقل عن خمس��������ة آالف متهم، علمًا أن قسما 
من الدع��������اوى ما زال موج��������ودًا في اللجان 

املركزية.

* �سجلت �ملحكمة بع�ص جر�ئم �خلطف 
، هل هناك متابعة و��سحة و�لك�سف عن 

مافيات بهذ� �ل�سدد ؟
- ال توج��������د مافيات خطف في محافظة ذي 
قار انما يتم تسجيل حاالت فردية للخطف 
وان هذه الرئاس��������ة أعط��������ت أولوية خاصة 
ملتابعة عمليات الخطف وحس��������م الدعاوى 
بالس��������رعة املطلوبة ولديها تعاون مستمر 
مع األجهزة األمني��������ة من اجل القبض على 
الخاطفني وتحرير املخطوفني، وفي بعض 
االحي��������ان تفات��������ح رئاس��������ة هيئة اإلش��������راف 
القضائ��������ي لغرض التدخل ومفاتحة وزارة 
الصحة لحث املعهد املذكور واملستشفيات 
لتزويدنا بالنتائج لغرض انجاز التحقيق 

وفق السقف الزمني املحدد.

* هناك تاأخري يح�سل يف ملفات �لطب 
�لعديل لبع�ص �ملحافظات كيف يتعامل مع 
هذ� �ملو�سوع وهل يت�سبب ذلك يف تاأخري 

ح�سم �لق�سايا �لتحقيقية؟
- نع��������م، يوج��������د تأخير ف��������ي ملف��������ات الطب 
العدلي ويتسبب في تأخير حسم القضايا 
تق��������وم  الرئاس��������ة  ه��������ذه  وان  التحقيقي��������ة 
باملخاطبة املباش��������رة ملعه��������د الطب العدلي 
لغرض اإلس��������راع في إرس��������ال النتائج عبر 

املخاطبات الرسمية وإرسال املعتمدين.

أفاد رئيس استئناف ذي قار القاضي فاضل حلبوص املالكي بأن قضايا التهديد والقذف واملشاجرات تأخذ حيزا واسعا من 
الدعاوى التي ترد إلى محاكم املحافظة، الفتا إلى أن قضايا اإلرهاب وصلت إلى 186 دعوى خالل هذا العام في الوقت الذي 
تسجل محاكم ذي قار 141 دعوى تخص املخدرات. وقال القاضي املالكي في مقابلة موسعة مع صحيفة "القضاء" إن "إحدى 

عشرة محكمة وثمانية مكاتب تحقيق تابعة لالستئناف تقدم الخدمة القضائية آلخر نقطة جغرافية في املحافظة وهي كافية 
ومستوعبة ملساحة املدينة وتعداد نسماتها".

رئيس استئناف ذي قار:

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
السنة الثانية/ العدد )20( حزيران 2017

2nd Year  Issue (20) June 2017

* أول محكمة قضائية أنشئت في محافظة ذي قار عام 1920 ومن 
ثم تزايدت أعداد املحاكم في املحافظة حتى أنشئت رئاسة محكمة 

استئناف منطقة ذي قار عام 1980

*مئة وثمان وستون دعوى تخص اإلرهاب عام 2017 وهي 
دعاوى محالة من محكمة التحقيق املركزية ومحكمة الجنايات 

املركزية في بغداد الى محكمة تحقيق الناصرية ومحكمة جنايات 
ذي قار ومن محاكم محافظات أخرى

* هناك 141 دعوى خاصة باملخدرات حاليا في محاكم ذي قار 
ويمكن إرجاع أسباب دخولها األوساط الشبابية إلى البطالة، وعدم 
وجود برامج توعية بمضار املخدرات والعقوبات ملتعاطيها، عدم 

السيطرة على الحدود ملنع دخولها الى العراق

تأخر حسم قضايا الفساد يعود إىل إجراءات دوائر الدولة

نظرنا 168 قضية إرهاب هذا العام  
والنزاعات القبلية أقل وطأة

■ القاضي فاضل حلبوص املالكي

■ مبنى رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
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قانونية المخالفة في قراري 
اإلدانة والعقوبة

رؤية
قانونية

نصت املادة 224 / ج من قانون أصول املحاكمات الجزائية 
رقم 23 لس��������نة 1971 املعدل عل��������ى انه )على من يخالف في 
الحكم باإلدانة أن يش��������ترك ف��������ي إبداء ال��������رأي في العقوبة 

املناسبة للجريمة التي صدر قرار اإلدانة  فيها).
ويتضح من ظاهر الن��������ص إن املخالفة جائزة عند الحكم 
باإلدانة، وهي ال تعني عدم إبداء العضو املخالف رأيا في 
قرار الحكم بالعقوبة أو عدم االشتراك فيه، وإال كان عرضة 
للنقض من محكمة التمييز االتحادية املوقرة، لعدم تحقق 
النصاب القانوني للمحكمة عن��������د النطق بالعقوبة، كما 
يجوز للعضو املخالف في قرار الحكم باإلدانة، أن يخالف 
أيضا في العقوبة، وس��������ندنا في ذلك ن��������ص املادة 224 /ج 
األصولية املذك��������ورة آنفا، وعبارة )إبداء الرأي في العقوبة 
املناس��������بة للجريمة التي ص��������در قرار اإلدان��������ة فيها(، التي 
تضمنتها، إذ كيف للعضو املخالف في قرار اإلدانة إبداء 
الرأي في العقوبة، إذا كان ال يجوز له املخالفة في العقوبة 
أصال، وال س��������يما إذا م��������ا كانت العقوب��������ة مخالفة ألحكام 

القانون؟.
ولكن يج��������ب أن تكون املخالفة في العقوبة ،على أس��������اس 
إنها غير قانونية ، وليس على أساس إن العضو املخالف 
في ق��������رار الحكم باإلدانة ، يجب أن يخالف في قرار الحكم 
بالعقوب��������ة، ذلك إن صدور قرار الحك��������م باإلدانة باألكثرية 
يعن��������ي خض��������وع العضو املخال��������ف ل��������رأي األكثرية وعلى 
أس��������اس ذلك ص��������در الحك��������م باإلدانة ، مما يقتض��������ي إبداء 
العضو املخالف رأيا في العقوبة استنادا لإلدانة الصادرة 
باألكثرية ، ويجوز مخالفته في قرار الحكم بالعقوبة إذا ما 
اقتضت الضرورة ذلك، شأنه شأن بقية األعضاء لضمان 
تطبيق أحكام القانون تطبيقا سليما، في ضوء الوقائع 

واألدلة املتوافرة وما تحقق من قناعة.
إن تلك  الحقيقة تؤكد ان قرار الحكم باإلدانة مس��������تقل عن 
قرار الحكم بالعقوبة ف��������ي الدعوى الجزائية الواحدة، وان 
األخير يمث��������ل  نتيجة ترتبت على األول، ويجوز املخالفة 
في كليهما ، وال تمنع املخالفة في اإلدانة من املخالفة في 
العقوبة، إذا ما تطلب التطبيق السليم ألحكام القانون ذلك، 
وهذا ما استقرت عليه الهيأة املوسعة الجزائية في محكمة 
التمييز االتحادي��������ة املوقرة في توجهه��������ا األخير بالقرار 
الصادر منها بالعدد )1008 / الهيأة املوسعة الجزائية / 
2014 ف��������ي 27 / 2 / 2017 (، وبذل��������ك ف��������ان محكمة التمييز 
االتحادي��������ة املوقرة عدلت عن االتجاه الس��������ابق لها، )بعدم 
جواز مخالفة العضو، في قرار الحكم بالعقوبة، وعليه أن 
يشترك مع بقية األعضاء في فرضها، إذا ما خالف في قرار 
الحكم باإلدانة(، فقطعت بذلك الخالفات،  وحلت اإلشكال 

الذي اثير على صعيد التطبيق  بشان ذلك.
 

"الدول��������ة  إن  املته��������م  ويق��������ول 
س��������يطرت  )داعش(  اإلس��������المية 
عل��������ى بع��������ض مناطقن��������ا بحزام 
بغ��������داد ف��������ي الع��������ام 2014، وكان 
افرادها يستعرضون بعجالتهم 
املدجج��������ة بالس��������الح ويرت��������دون 

لثامًا لعدم تمييزهم".
وتابع في حديث مع "القضاء"، أن 
"هجمات متك��������ررة كان يتعرض 
لها الجيش في تلك املدة، تزامن 
ذل��������ك مع دع��������وات أطلقها األمير 
الش��������رعي للتنظيم بعدم وجود 
جهات مس��������لحة أخرى متخوفًا 
من حصول انشقاق داخلي كما 

كان في 2006".
ولفت املته��������م إلى أن "انضمامي 
بع��������د  حص��������ل  التنظي��������م  إل��������ى 
أش��������هر قليلة، عندما ذهبنا مع 
مجموع��������ة متطوع��������ني جدد إلى 
مضاف��������ة تابع��������ة لوالية ش��������مال 
بغ��������داد وهن��������اك رّددت البيع��������ة 
البغدادي  بك��������ر  أب��������و  للخليف��������ة 

)زعي��������م داع��������ش( عل��������ى الس��������مع 
والطاعة".

وأوض��������ح أن "عمل��������ي بداية كان 
ضم��������ن مف��������رزة عس��������كرية ليلية 
واش��������تبكت منتصف عام 2015 
ألول مرة مع الجي��������ش العراقي، 
وأسفر االشتباك عن مقتل اثنني 

من عناصرنا وانسحبنا".
وبني املته��������م أن "اغلب القيادات 
ضمن قاطع عملياتنا قد قتلوا 
طوال الس��������نتني املاضية نتيجة 
تعرضنا إلى هجمات وعمليات 

مستمرة من القوات االمنية".
والي��������ة  "إم��������داد  أن  واس��������تطرد 
ش��������مال بغداد كان يحصل عبر 
طريق جزيرة سامراء حيث يتم 
جلبه��������ا م��������ن مدين��������ة القائم إلى 
سدة س��������امراء ومن ثم النباعي 
والكسارات وصواًل إلى مناطق 

حزام بغداد".
وأك��������د أن "االس��������لحة توضع في 
حقائ��������ب يت��������م حملها م��������ن قبل 

اس��������لحة  املقاتلني تحتوي على 
كاتم��������ة  وأجه��������زة  وقناص��������ات 
للص��������وت وأجهزة هواتف نقالة 
ومواد  كهربائي��������ة  وتجهي��������زات 
أولية للعبوات الناسفة، إضافة 
إلى االنتحاري��������ني وبينهم عرب 

وأجانب".
واس��������تدرك املتهم "بع��������د تحرير 
أم��������ر  تح��������ول  عدي��������دة  م��������دن 
اإلمدادات إلى لجنة مش��������تريات 
فيها مسؤولون يقومون بشراء 

االسلحة من تجار".
ولفت املتهم إلى أن "عملي استمر 
في منطقة حزام بغداد الشمالي 
وشاركت في اهم املعارك، فضاًل 
ع��������ن القي��������ام بمرابط��������ات لوقف 
تق��������دم القوات االمني��������ة في العام 
2015، وكان تجهيزي العسكري 
وجعبة  )كالش��������نكوف(  بندقية 
حديدية تحت��������وي على عدد من 

مخازن العتاد".
الجي��������ش  "ق��������وات  أن  وأورد 

اس��������تطاعت ف��������ي عملي��������ة كبيرة 
عل��������ى ارغامن��������ا عل��������ى التراج��������ع 
املعرك��������ة  ف��������ي  واس��������تخدمت 
والقص��������ف  الجوي��������ة  الطلع��������ات 
وقد أس��������فر ذل��������ك ع��������ن قتلى في 

صفوفنا".
ونبه املتهم إلى أن "هذه املعركة 
م��������ن الصب��������اح حتى  اس��������تمرت 
الس��������اعة الثاني��������ة عش��������ر لي��������اًل، 
وكانت املواجه��������ات تدور داخل 

البساتني".
وافاد ب��������ان "مه��������ام توليتها من 
القوات  اب��������راج  مراقب��������ة  بينه��������ا 
قاط��������ع عملي،  االمني��������ة ضم��������ن 
وبعدها بس��������اعات فتحنا النار 
على املتواجدي��������ن فيها من على 

بعد 400 متر أو اقل من ذلك".
وتحدث املتهم عن "خطأ حصل 
في تنفيذ العملية عندما اطلقت 
قذيفة )RBG-7( لكنها انفجرت 
في ي��������دي ما أدى إل��������ى إصابتي 

بجروح مع اخرين".

وأك��������د مش��������اركته "ف��������ي تفجي��������ر 
عبوات ناس��������فة لقط��������ع إمدادات 
القوات العسكرية باتجاه اماكن 
تواجدنا، لكن جروحي أجبرتني 
على ت��������رك العمل ألربعة اش��������هر 
عدت بطلب من احد مس��������ؤولي 

التنظيم في قاطع عملياتنا".
وأوض��������ح أن "عمل��������ي كان بنق��������ل 
االنتحاري��������ني واملقاتلني وكذلك 
امل��������واد الغذائي��������ة إل��������ى املقاتلني 
اللوجس��������تي  الدع��������م  وتأم��������ني 
لوالية ش��������مال بغداد بالتعاون 

مع اخرين".
"آلي��������ة  أن  املته��������م  ويسترس��������ل 
اس��������تالم االش��������خاص امللتحقني 
بن��������ا تكون بفص��������ل املقاتلني عن 
مس��������تحقاتي  وأن  االنتحاريني، 
دوالرا   50 تبل��������غ  الش��������هرية 

أميركيا".
وقال ايضًا إن "نقل االنتحاريني 
تك��������ون ف��������ي الع��������ادة لي��������اًل عب��������ر 
املناط��������ق الزراعي��������ة س��������يرًا على 

االقدام لتف��������ادي نقاط التفتيش 
ومرابطات القوات األمنية".

وي��������روي أنه "في الع��������ام املاضي 
للجيش  تابع��������ة  ق��������وات  تقدمت 
باتجاه مضافة كان يتواجد فيها 
والي ش��������مال بغ��������داد ومقاتلون 
ث��������الث  إل��������ى  ج��������رى تقس��������يمهم 
مجامي��������ع من مح��������اور مختلفة 
وتمكنوا من ص��������د الهجوم بعد 
املواجه��������ات حيث  س��������اعات من 
كان االس��������تعداد قبله��������ا لتهيئة 
منطق��������ة  يس��������تهدف  انتح��������اري 

مكتظة بالسكان".
وذكر أن "طيران الجيش قام في 
التالي بقص��������ف املضافة،  اليوم 
وقتل فيها بعض عناصرنا لكن 
االخري��������ن انس��������حبوا باالتج��������اه 
االخر بمجرد انتهاء اشتباكات 

الليل".
واش��������ار املتهم إلى أن "معلومات 
وردتن��������ا بأن اغل��������ب املتواجدين 
ف��������ي املضاف��������ة قتل��������وا وه��������م من 
االنصار الذين جاؤوا من خارج 

بغداد ملساندتنا".
وتح��������دث ع��������ن "اجتم��������اع حصل 
عناص��������ر  م��������ع  االرض  تح��������ت 
التنظي��������م اتفقن��������ا عل��������ى اع��������ادة 
قوانا، وبعدها قمنا باالنتشار 

ومتابعة العمل".
واس��������تطرد املته��������م أن "الق��������وات 
االمني��������ة ش��������نت هجوم��������ًا علينا 
عند الظهر وكن��������ت مع مقاتلني 
النيران  علين��������ا  اخرين وفتحت 
ما ادى إلى إصابتي في منطقة 
املؤخرة، واختبأت بني أش��������جار 

البرتقال حتى انتهاء املعركة".
ونّوه إل��������ى أن "التنظي��������م نقلني 
بواسطة عجلة إلى احد األطباء 
املختصني ال��������ذي وضعني أمام 
خياري��������ن إم��������ا اج��������راء العملي��������ة 
ف��������ي بغ��������داد أو في ديال��������ى كون 
إصابت��������ي خطي��������رة تؤث��������ر ف��������ي 

األعصاب".
وأكمل املتهم بالقول أن "القوات 
األمني��������ة وبع��������د اج��������راء العملية 
قام��������ت بالقب��������ض عل��������ّي داخ��������ل 
املستشفى وبعد تحسن حالتي 
قم��������ت بالكش��������ف عن ع��������دد كبير 
من مواقع األس��������لحة في ش��������مال 

العاصمة".

القوات األمنية ألقت القبض عليه يف احد املستشفيات بعد إصابته

مقاتل محترف بداعش: اشتركت في أخطر معارك 
حزام بغداد ونقلت عشرات االنتحاريين

بغداد/  مصطفى الزبيدي

تحّدث احد مقاتلي 
تنظيم داعش في 
بغداد، جرى القبض 
عليه مصابًا في 
احد املستشفيات 
عن مالبسات معارك 
خطيرة اشترك فيها 
ضد القوات األمنية 
شمالي العاصمة، الفتًا 
إلى توليه مسؤوليات 
عديدة بينها نقل 
انتحاريني ومقاتلني، 
إضافة إلى توفير 
الدعم اللوجستي ونقل 
األغذية.

■ اإلرهابي كشف عن كيفية دعم وإسناد مجاميع داعش في منطقة حزام بغداد

تناول الطعام عندهم.. وسرق أموالهمفتاة تشرتك مع شقيقها بقتل والدها من أجل الزواج

جريمة مروعة في كركوك: اإلعدام لذباح خدرا أباهما بعصير الرمان وقتاله بالعصا !!
قتل خالته وعائلتها كربالء/ مروان الفتالوي

ث��م��ة عائلة  ت���ك���ون  ع��ن��دم��ا 
م��ي��س��ورة ع��ل��ى رأس���ه���ا أب 
مميزًا  فندقًا  يملك  معتدل 
بمدينة تجارية وسياحية 
بمستويات  أب������ن������اء  م������ع 
دراس���ي���ة ع��ال��ي��ة ف���أن أسوأ 
امل��ت��ش��ائ��م��ني ل��ن ي��ت��وق��ع أن 
ينتهي مصير هذه األسرة 

إلى الضياع.
ع��ائ��ل��ة حميد خالفت  ل��ك��ن 
هذا املنطق بعد دخول أحد 
الغرباء إليها ليترك طعنة 
العائلة  ه�����ذه  ف����ي  ن���ج���الء 

ويفككها إلى األبد.
ت��ت��ك��ون ع��ائ��ل��ة ح��م��ي��د من 
اب���ن وخ��م��س ب��ن��ات، اثنان 
وسها(  )أح������م������د  م���ن���ه���م���ا 
يدرسان في كلية الهندسة 
على  ت�������ع�������رف�������ا  وه����������ن����������اك 
الحراس  أح������د  )ت����ح����ري����ر( 
األمنيني للجامعة األهلية 
فيها، حيث  يدرسان  التي 
الفتاة  ي����د  األخ����ي����ر  ط���ل���ب 
أن  إال  ش���ق���ي���ق���ه���ا  ب����ق����ب����ول 
وال��ده��م��ا رف���ض ل��ج��ه��ة أن 
بمستواها  ليس  الخاطب 
لكونه  إض����اف����ة  ال�����دراس�����ي 
زوجته  م�����ن  ول������ه  ُم���ط���ل���ق���ًا 

األولى أطفال.
نتيجة رفض الوالد كانت 
أبنائه  ل�������خ�������روج  س����ب����ب����ًا 
فبعد  البيت،  من  الطالبني 
خ���الف���ات وش����ّد وج����ذب لم 
ي��ف��ل��ح��ا ف���ي إق��ن��اع��ه هجرا 
امل����ن����زل وت���ب���ني ف��ي��م��ا بعد 
أنهما قضيا ستة أيام في 
أح���د امل�����زارات ال��دي��ن��ي��ة في 
ب���اب���ل ص��ح��ب��ة ت��ح��ري��ر، إال 

أن اتصاالت ودي��ة لتقريب 
ساهمت  ال���ن���ظ���ر  وج����ه����ات 
ف����ي ع���ودت���ه���م���ا، ل���ك���ن على 
ما يبدو أنهما عادا بفكرة 
ج����دي����دة وه�������دف ك���ب���ي���ر إذ 
ت���ح���ري���ر لقتل  خ��ط��ط��ا م����ع 

والدهما.
تشغل  حميد  عائلة  كانت 
بالطابق  خ���اص���ا  ج��ن��اح��ا 
األرض�����������������ي ف���������ي ال�����ف�����ن�����دق 
بمحافظة  خ�����اص�����ت�����ه�����ا 
ك����������رب����������الء، وف������������ي إح���������دى 
الليالي التي كانت املدينة 
بالحركة  ض����اج����ة  ف���ي���ه���ا 
متكاملة  ال���ع���ائ���ل���ة  ك���ان���ت 
داخل الفندق بأفكار ثابتة 
الشقيقان  إال  وط��ب��ي��ع��ي��ة 
منشغلني  ك��ان��ا  ال��ط��ال��ب��ان 

بأفكار جهنمية.

عصير  م������خ������ّدرة،  ح����ب����وب 
جامعة  ط���ب���ي���ع���ي،  رم��������ان 
والقدمني،  اليدين  لتكبيل 
ال��ش��ق��ي��ق��ان يحضران  ك���ان 
ومستلزماته  املوت  أدوات 
م���ع ص��دي��ق��ه��م ال�����ذي يقف 
قريبا من الفندق بانتظار 
الفتاة  ع����م����ل����ت  إش���������������ارة. 
وأضافت  طبيعيا  عصيرا 
ل���������ه ال�������ح�������ب�������وب ب������ع������د أن 
شربت  وع��ن��دم��ا  طحنتها 
عداهما  ج��م��ي��ع��ا  ال��ع��ائ��ل��ة 
شعروا بالنعاس في وقت 
ال��ل��ي��ل وذهبوا  م���ن  م��ب��ك��ر 
فاضطجع  ال�������ن�������وم،  إل��������ى 
حميد إلى غرفته الخاصة 

في الفندق.
الليل  م�����ن�����ت�����ص�����ف  ب������ع������د 
بتنفيذ  امل����ت����ه����م����ان  ق��������ام 

استدعيا  ان  ب��ع��د  ال��خ��ط��ة 
ش���ري���ك���ه���م���ا ال�����ق�����ري�����ب من 
الفندق وادخلوه من الباب 
ولجوا  ب��ع��ده��ا  ال��خ��ل��ف��ي��ة، 
غ��رف��ة ن���وم األب ال���ذي كان 
عميق،  ن���������وم  ف�������ي  ي������غ������ّط 
بضربه  ن����ج����ل����ه  ف��������ب��������ادر 
بواسطة عصا صلبة على 
رأس����ه ب��ي��ن��م��ا ق��ام��ت ابنته 
على  قماش  قطعة  بوضع 
م���ح���اول���ة لخنقه  ف���ي  ف��م��ه 
بتقييد  ش��ري��ك��ه��م��ا  وق������ام 
ي��دي��ه وق��دم��ي��ه ح��ت��ى فارق 

الحياة.
شعرت زوجة املجنى عليه 
بأمر غريب في الغرفة التي 
زوجها  ف���ي���ه���ا  ي���ض���ط���ج���ع 
ف��خ��رج��ت م���ن غ��رف��ت��ه��ا ثم 
بإجبارها  اب��ن��ت��ه��ا  ق���ام���ت 

ال��ى غرفتها  ال��دخ��ول  على 
وه���ددت���ه���ا ب��ال��ع��ص��ا، فما 
أن  إال  ال������زوج������ة  م�����ن  ك�������ان 
ت���ب���دأ ب���ال���ص���راخ ث����م دخل 
الغرفة  ال����ى  اح���م���د  اب��ن��ه��ا 
الشخصي  ه��ات��ف��ه��ا  واخ���ذ 
وط��ل��ب م��ن��ه��ا ال��س��ك��وت إال 
ففتحت  ت��س��ت��ل��م  ل����م  ان���ه���ا 
النوافذ املطلة على الشارع 

وصرخت لطلب النجدة. 
عمال  ي���ح���ض���ر  أن  وق����ب����ل 
الخدمة في الفندق ورجال 
املتهمون  ق�������ام  ال����ش����رط����ة 
ب���وض���ع امل��ج��ن��ى ع��ل��ي��ه في 
ونقلوه  م���ت���ح���رك  ك����رس����ي 
إل��������ى ال�����ط�����اب�����ق ال�����س�����ادس 
وع��ن��د دخ����ول ال��ش��رط��ة تم 
بينما  أحمد  على  القبض 
وشريكها  ال����ف����ت����اة  الذت 
بالفرار قبل أن يتم القبض 

عليهما.
إل���ى ذل����ك، وج����دت محكمة 
ج��ن��اي��ات ك��رب��الء أن األدلة 
ك����اف����ي����ة وم����ق����ن����ع����ة إلدان��������ة 
بعد  وذل���������������ك  امل�����ت�����ه�����م�����ني 
املطابقة  اع�����ت�����راف�����ات�����ه�����م 
توصلت  ال����ت����ي  ل���ل���ن���ت���ائ���ج 
التحقيق  م��ح��ك��م��ة  ال���ي���ه���ا 
الداللة  ك���ش���ف  خ������الل  م����ن 

والتقارير الطبية.
قرارها  املحكمة  وأص��درت 
باإلعدام شنقا حتى املوت 
الثالثة  امل���ت���ه���م���ني  ب����ح����ق 
وف���ق أح���ك���ام امل�����ادة 406 / 
العقوبات  ق����ان����ون  م����ن   1
ال������ع������راق������ي، م����ش����ي����رة إل����ى 
قابل  اب���ت���دائ���ي  ال����ق����رار  أن 
التقائي  ال��ت��م��ي��ي��ز  ل��ل��ط��ع��ن 
التمييز  م����ح����ك����م����ة  ف��������ي 

االتحادية.

بغداد/ عدنان صبيح

حكمت محكمة جنايات كركوك على 
متهم بقتل عائلة كاملة من أقربائه 
ن��ح��رًا ب��ال��س��ك��ني ب��ع��د ان ط��ل��ب منهم 
اإلي��واء وإيهامهم بأنه جائع ويريد 
ط��ع��ام��ا. ف���ي ي����وم رم��ض��ان��ي يتصل 
امل���ت���ه���م ب���خ���ال���ت���ه ل���ي���ش���ك���و ل���ه���ا بان 
سيارته الحديثة تعطلت وانه يعاني 
من صداع حاد، موقعا إياها في فخ 
طلب املجيء الى بيتها إلراحة رأسه 

وجسده بالطعام والدواء.
ال��ع��ائ��ل��ة امل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه��ا ت��ت��ك��ون من 
وابنتيها  وزوج����ه����ا  ال���ق���ات���ل  خ���ال���ة 
وح���ف���ي���ده���ا ال���ط���ف���ل ال����رض����ي����ع. قام 
ال��ج��ان��ي وش��ري��ك��ه ب��ن��ح��ره��م جميعا 
بالسكني تاركا الطفل ليكون شاهدا 

على جريمة نحر من اجل املال.
املجرم اعترف امام املحكمة بانه كان 
يخطط للجريمة منذ فترة بعد علمه 
ب��ام��ت��الك ب��ي��ت خ��ال��ت��ه ام����واال كثيرة 
فقرر ان يستغل عطف خالته وتودده 
لها في الفترة التي سبقت الجريمة، 
وتحضيره للعملية بشرائه سكينني 
ه���و وش��ري��ك��ه م���ن س����وق ال��ق��ل��ع��ة في 
ك���رك���وك. ب��ع��د ح���ض���وره م���ع شريكه 
ب��ي��ت خ��ال��ت��ه وت���ن���اوال وج��ب��ة الغداء 
)ك��ان��ا غ��ي��ر ص��ائ��م��ني( واخ����ذا قسطا 
م���ن ال����راح����ة واط��م��ئ��ن��ا ب����ان األج�����واء 
تسير كما يريدان بعد انسحاب زوج 
خالته من الجلسة ليذهب الى غرفة 
ليسا  بأنهما  إياهم  مخاطبا  منامه 
الجلوس  في  وقتا  وليأخذا  غريبني 
وال��راح��ة. مما فسح املجال بمباغتة 
خالته ونحرها في السكني والتوجه 
الي غرفة زوجها ونحره في مكانه، 
والتوجه الى البنتني وربطهما بعد 
قيامهما بالصياح والعويل، ليكسب 

وقتا لفتح القاصة وتحميل األموال 
املوجودة فيها، والرجوع الى البنتني 
بعد ارتفاع أصواتهما ونحرهما في 

غرفتهما، تاركا الطفل يبكي.
اح�����دى ال��ب��ن��ت��ني ك���ان���ت ع��ل��ى اتصال 
م���ع زوج���ه���ا ل��ت��دع��وه ل��ت��ن��اول وجبة 
ابن  ب��ان  وأبلغته  البيت  ف��ي  الفطور 
خالتها وصديقه موجودان عندهم، 
الى  االتصال. وبعد مجيئه  وانتهى 
ب��ي��ت اه����ل زوج���ت���ه ت��ف��اج��ئ بوجود 
ص����وت ب���ك���اء ط��ف��ل دون ص����وت اخر 
جميعها  العائلة  ليجد  الباب  ففتح 
م��ن��ح��ورة ف���ي غ����رف ال��ب��ي��ت، ف����راوده 
الشك بني وجود ابن خالتها ووقوع 

الجريمة بنفس اليوم.
ح��م��ل ال��ق��ات��ل وش��ري��ك��ه االم������وال في 
ومالبسه  وخ����رج  بالستيكي  ك��ي��س 
قد تلطخت بدماء املنحورين لتفاجأ 
بان هناك عامل بناء قريب من بيت 
بزوجته  م��ت��ص��ال  ل���ي���ع���ود  ال���ع���ائ���ل���ة 
امل��ج��يء ج��ال��ب��ة معها  وي��ط��ل��ب منها 

جنطة لتحميل امواال كبيرة.
وقت قريب يفصل املكاملة بني الجاني 

الكبيرة  ب��ال��ج��ن��ط��ة  ل��ت��أت��ي  وزوج���ت���ه 
االم��وال فيها ويذهبان  تفريغ  ويتم 
بها الى اهل زوجته تاركني الجنطة 
ال���ذي ق��د يراود  ال��ش��ك  ه��ن��اك ليبعدا 
اح����ده����م ب��ام��ت��الك��ه��م ه�����ذه االم�������وال. 
بينما يحدث ما لم يكن في الحسبان 
لتفتح ام زوجة القاتل الجنطة وتجد 
بالقوات  فاتصلت  الكبيرة  االم����وال 
ب��ش��ك��ه��ا بتلك  االم���ن���ي���ة وأب���ل���غ���ت���ه���م 
االم����وال ال��ت��ي ال ت��ع��رف عنها شيئا. 
ك���ان���ت ت���ل���ك خ���ي���وط ال���ج���ري���م���ة التي 
على  والقبض  كشفها  على  ساعدت 
الجاني واعترافه بقيامه مع شريكه 
بقتل خالته وعائلتها من اجل سرقة 

مالهم. 
وح��ك��م��ت م��ح��ك��م��ة ج��ن��اي��ات كركوك 
ع��ل��ى ال��ج��ان��ي ب���اإلع���دام ش��ن��ق��ا حتى 
امل��وت بحسب امل���ادة 406 م��ن قانون 
العقوبات، بقيامه مع شريكه بالقتل 
والترصد  اإلص����رار  م��ع سبق  العمد 
ال���س���رق���ة، وص����دق����ت محكمة  ب����داف����ع 
وأصبح  ال��ح��ك��م  االت��ح��ادي��ة  التمييز 

نافذا.

                                                                     
القاضي حيدر علي نوري
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جريمة الرشوة

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

تعتب��������ر هذه الجريمة من أخطر الجرائ��������م ذلك أنها من جرائم 
الفساد التي تصيب وظائف الدولة املختلفة وتؤدي إلى آثار 
اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة بما يقلل قيمة الدولة 
ويضعف مصداقيته��������ا امام املواطن وام��������ام العالم الخارجي 
لذلك ن��������رى ان جميع االديان الس��������ماوية والقوانني الوضعية 

قضت بتحريمها وتجريمها.
وتعرف الرشوة بأنها ما يعطى إلبطال حق، او إلحقاق حق، 
او إلحق��������اق باط��������ل. لم يضع املش��������رع العراق��������ي تعريفا خاصا 
لجريمة الرشوة وانما تناول ذلك في قانون العقوبات النافذ 
في نص املادة 307 التي جاء فيها )كل موظف او مكلف بخدمة 
عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة أو 
وعد بش��������يء من ذلك الداء عمل من اعمال وظيفته أو االمتناع 

عنه أو االخالل بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن... (.
 وم��������ن ذلك نجد ان جريمة الرش��������وة هي متاج��������رة املوظف او 
املكل��������ف بخدمة عامة بوظيفته ليحصل على املال الحرام وقد 
تق��������ع جريمة الرش��������وة من ط��������رف واحد كما ل��������و طلب املوظف 
الرش��������وة ولكن بدون قبول من صاح��������ب املصلحة الذي يلجأ 
ال��������ى القض��������اء لالخبار عن ذلك املرتش��������ي والب��������د لكي تتحقق 
جريمة الرشوة من توافر شروط ثالثة هي اوال اتجاه القصد 
الجرم��������ي للمرتش��������ي الى طلب او قبول الرش��������وة اما اذا رفض 
القبول بالعرض الذي قدم إليه فأنه نكون امام جريمة الراشي 
فقط الذي عرض الرش��������وة ولم تقبل من��������ه والتي عاقب عليها 
املشرع أما الش��������رط الثاني أن يكون املرتشي موظفا أو مكلفا 
بخدم��������ة عام��������ة وقد عرف املش��������رع العراقي املوظ��������ف بانه )كل 
ش��������خص عهدت اليه وظيفة داخلة في م��������الك الدولة الخاص 

باملوظفني(.
 اما بالنس��������بة للمكلف بخدمة عام��������ة فقد عرفته املادة 19فق2 
من قانون العقوبات النافذ بانه ) كل موظف او مس��������تخدم او 
عام��������ل انيطيت به مهمة عامة في خدم��������ة الحكومة ودوائرها 
الرسمية وش��������به الرس��������مية ...(وعليه يجب ان يكون املرتشي 
متمتعا بالس��������لطة التي تمكن��������ه من مزاولة العم��������ل الوظيفي  
وان ظه��������ر بع��������د ذلك تعيينه باطال الي س��������بب كان اما اذا كان 
الش��������خص غير موظف عند قيامه بالعمل فانه اليكون محال 
لجريمة الرش��������وة وانم��������ا تنهض جريمة أخ��������رى مثل جريمة 
االحتيال اما الش��������رط الثالث فأنه يتعلق بشرط االختصاص 
حيث الب��������د ان يكون املوظف  مختصا بالعم��������ل املطلوب منه 
وبعكسه ال تقوم جريمة الرشوة وانما تنهض جريمة اخرى 
ومس��������ألة تحدي��������د االختصاص م��������ن عدمه تعود ال��������ى االوامر 
اإلداري��������ة التي تبني اختصاص كل موظف ويجب مالحظة أن 
املوظ��������ف يعتب��������ر مختصا إذا قامت عالقة ب��������ني وظيفته وبني 
العمل املطلوب منه ويكفي أن يكون له اتصال يسمح بتنفيذ 

ذلك العمل. 
 اخيرا فان متاجرة املوظ��������ف بوظيفته للحصول على منفعة 
مادي��������ة او معنوية يتعلق بمدى قدرت��������ه على اداء عمله و يتم 

ذلك متى كان متمتعا بالصف���ة الوظيفية  واالختصاص.

بابل/ مروان الفتالوي

ساهمت جهود قضائية نوعية 
في انخف��������اض معدالت الجريمة 
املنظم��������ة ف��������ي باب��������ل م��������ن خالل 
إحصاءات الفصل األول )كانون 
الثاني – ش��������باط – آذار( من هذا 

العام.
أك��������دت محكم��������ة تحقيق  وفيما 
الجريم��������ة انخفضت  أن  الحل��������ة 
بنس��������بة ثمانني في املئة تقريبا 
ع��������ن األش��������هر األولى م��������ن العام 
ع��������ن إجراءات  املاضي، كش��������فت 
اتخذتها املحكمة بالتنسيق مع 
مديرية الش��������رطة ف��������ي املحافظة 
التي ب��������ادرت بدورها من خالل 

االستجابات السريعة.
وأفصح��������ت املحكم��������ة عن ضبط 
العصاب��������ات  م��������ن  مجموع��������ة 
قاموا بجرائم مختلفة  واألفراد 
مؤخرا ف��������ي مناطق مختلفة في 
الحل��������ة مركز محافظة بابل بعد 
القضائية – األمنية،  اإلجراءات 

والس��������طو  الس��������رقات  أن  الفت��������ة 
املس��������لح كانت ف��������ي طليعة هذه 
ف��������ي  طال��������ت  لكنه��������ا  الجرائ��������م 
معظمها ذوي وأقارب املتهمني، 
وأشارت إلى أن الجرائم األخرى 
التزوير وحيازة  ب��������ني  تراوحت 
األغذي��������ة  وتخزي��������ن  األس��������لحة 

الفاسدة.
التحقي��������ق  قاض��������ي  وق��������ال 
الجرائ��������م  بنظ��������ر  املتخص��������ص 
املنظم��������ة ف��������ي بابل ص��������دام علي 
انخفضت  املنظمة  "الجريمة  إن 
بنس��������بة 80 ف��������ي املحافظة خالل 
ه��������ذا الع��������ام مقارن��������ة باألع��������وام 

السابقة".
وأورد عل��������ي ف��������ي مقابل��������ة م��������ع 
"القض��������اء" إحصائي��������ة للفص��������ل 
األول م��������ن ه��������ذا الع��������ام مقارن��������ة 
بالس��������ابق تدع��������م قوله، مش��������يرا 
إلى أن "العام املاضي سجل 550 
دع��������وى خ��������الل األش��������هر الثالثة 
األول��������ى، بينم��������ا س��������جل الع��������ام 
الحال��������ي 90 دع��������وى فقط خالل 

املدة نفسها".
وأرجع القاضي صدام انخفاض 
ه��������ذه النس��������بة إل��������ى "إج��������راءات 
القضاء وسرعة اتخاذ القرارات 
واملتابع��������ة امليداني��������ة م��������ن قب��������ل 
املدعي  التحقيق ونائب  قاضي 
ينس��������ى  أن  غي��������ر  م��������ن  الع��������ام"، 
التنس��������يق مع مديرية الش��������رطة 
ف��������ي محافظ��������ة باب��������ل، مؤكدا أن 
رف��������د  عل��������ى  أقدم��������ت  "األخي��������رة 
 مرك��������ز إج��������رام البل��������دة بضباط

 أكفاء".
"املديري��������ة  أن  إل��������ى  وأش��������ار 
اس��������تجابت ال��������ى القض��������اء بنقل 
أكثر من سبعة ضباط متلكئني، 
كما أقدمت على تسيير دوريات 
راجل��������ة  وأخ��������رى  اعتراضي��������ة 
ونصب كمائ��������ن ليلية بناًء على 
طلب قاض��������ي التحقيق، ما أدى 
إلى القبض على مجاميع كثيرة 
من املجرمني إذ تم العمل بمبدأ 

الوقاية خير من العالج".
إلى ذلك، أعلنت محكمة تحقيق 

الحلة القبض على مجموعة من 
العصابات واملتهمني مارس��������وا 
جرائ��������م مختلف��������ة مؤخ��������را ف��������ي 

مناطق مختلفة في بابل.
وعن هذا املوضوع أكد القاضي 
عل��������ي أن "أح��������د املتهمني اعترف 
بتنفيذه تس��������ع عمليات س��������رقة 
وصدقت أقواله قضائيا"، وفيما 
لف��������ت إل��������ى أن "معظم الس��������رقات 
كانت ليلية وطالت إحداها دار 
ش��������قيقه"، أش��������ار إل��������ى أن "اللص 
يس��������تهدف ف��������ي أغل��������ب عملياته 
الذهبية  واملخش��������الت  األم��������وال 
مستغال خروج العائالت وكذلك 

املناسبات العائلية".
ويبدو أن أغلب حوادث السطو 
يرتكبه��������ا  مؤخ��������را  والس��������رقات 
أقاربهم وذويهم  املتهمون ضد 
مستغلني الوقت املناسب لتنفيذ 
عملياته��������م كونه��������م قريبني من 
الضحاي��������ا، ففي حيثيات إحدى 
الدع��������اوى املنظورة أمامه يروي 
عل��������ي أن "عصاب��������ة من خمس��������ة 

جريم��������ة  مارس��������ت  أش��������خاص 
السطو املسلح على دار في حي 
الح��������كام وس��������ط الحل��������ة، وقامت 
بس��������رقة مئتي مليون دينار مع 
مخشالت ذهبية ثمينة"، مؤكدا 
أن "أحد املتهمني هو ابن شقيقة 

صاحبة الدار املسروقة".
وكش��������ف ف��������ي الوقت نفس��������ه عن 
"ضبط لص س��������رق وال��������ده مبلغ 
50 ملي��������ون دين��������ار"، الفت��������ا إلى 
أن "ش��������قيقه ق��������ام باإلخب��������ار عن 
الجريمة بعد أن ضبطه"، مؤكدا 
أن "وال��������ده ل��������م يتردد ف��������ي طلب 

الشكوى ضد ابنه".
وأف��������اد قاض��������ي التحقي��������ق ب��������أن 
"متهما آخر اعترف باالش��������تراك 
مع مجموعة من موظفي الشركة 
العامة للصناع��������ات امليكانيكية 
بقيامهم بتزوير كفاالت تخص 
معامالت صندوق اإلس��������كان، إذ 
تم تدوين أقوال املتهم وصدقت 
قضائي��������ا وأصدرت أوامر قبض 

بحق املتهمني اآلخرين".

ومرة أخرى تعود الى الش��������ارع 
الحقائ��������ب  س��������رقة  ح��������وادث 
النس��������ائية لكن هذه املرة املتهم 
فيه��������ا ام��������رأة ضبطته��������ا القوات 
األمنية تس��������كن في بغداد لكنها 
تزور الحلة مع ابنها أس��������بوعيا 
لتنفيذ سرقات في سوق الحلة 
الكبير، بحس��������ب القاضي صدام 

علي.
وخل��������ص عل��������ي إل��������ى أن "جهود 
الحلة ساهمت  تحقيق  محكمة 
في القبض على ش��������بكة نس��������اء 
تم��������ارس الدع��������ارة والسمس��������رة 
داخ��������ل إحدى الدور ف��������ي الحلة"، 
الفت��������ا إل��������ى أن "صاحب��������ة ال��������دار 
كانت تستغل منصبها كمصدر 
الوطن��������ي  لألم��������ن  اس��������تخباري 
لتق��������وم بأعم��������ال مش��������ينة منها 
ممارس��������ة السمسرة على بعض 

الفتيات مقابل مبالغ مادية".
وفي شأن املخدرات، قال قاضي 
التحقي��������ق اآلخ��������ر وه��������و محمد 
املس��������عودي إن "املحكم��������ة نظرت 
قضية متهم ضبط��������ت بحوزته 
57 غرام��������ا من مادة الكريس��������تال 
املخ��������درة"، الفت��������ا إل��������ى أن "مادة 
الكريس��������تال باهظ��������ة الثم��������ن إذ 
يصل س��������عر الغرام الواحد إلى 

100 دوالر تقريبا".
وأضاف املس��������عودي في حديث 
إل��������ى "القض��������اء" إن "متهما آخر 
اعترف باالشتراك مع مجموعة 
من املتهمني يقومون بالتالعب 
بملكي��������ات العقارات ف��������ي بلدية 
الحلة عن طريق صفحة السجل 

الدائمي".
كم��������ا ضبط��������ت املحكم��������ة متهما 
ديمت��������روف  أس��������لحة  بحي��������ازة 
ك��������ي  وب��������ي  قن��������اص  وبن��������ادق 
س��������ي، ولفت املس��������عودي إلى أن 
"املتهم صدق��������ت أقواله قضائيًا 
وص��������ودرت أس��������لحته واملحكمة 
بصدد إكمال اإلجراءات إلحالته 

على محكمة املوضوع".
وصادرت املحكمة أيضًا 11 طنًا 
من األلب��������ان منتهية الصالحية 
وغي��������ر الصالح��������ة لالس��������تهالك، 
بعد أن ت��������م ضبط أحد املتهمني 
بحيازته��������ا قب��������ل نزوله��������ا إل��������ى 

األسواق، بحسب قوله.

حتقيق احللة تصدق اعرتافات عصابات ومتهمني مارسوا جرائم خمتلفة مؤخرًا

بابل تسجل انخفاضا في الجريمة المنظمة 
إلى 80 % مقارنة باألعوام الماضية

■ مبنى رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
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قضاة يناقشون االساليب المتطورة في مالحقة العمليات االرهابية
بغداد/ دعاء آزاد

افاد قض��������اة تحقيق باهمية تطوير قدرات 
املحاك��������م املختص��������ة في مالحق��������ة الجريمة 
االرهابي��������ة، وفيم��������ا اش��������اروا إل��������ى أن تل��������ك 
الجه��������ود يج��������ب أن تأت��������ي بالتزام��������ن م��������ع 
االلتزام بمبادئ حقوق االنسان التي كفلها 
املش��������ّرع العراقي للمتهمني، لكنهم حذروا 
م��������ن اس��������اليب ملتوية يس��������تخدمها بعض 
االرهابيني عند القب��������ض عليهم للتخلص 

من املحاسبة.
ونظ��������م معه��������د التطوير القضائ��������ي التابع 
ملجل��������س القض��������اء االعل��������ى دورة تخت��������ص 
مكافحة  لقان��������ون  العملي��������ة  بالتطبيق��������ات 
االره��������اب ش��������ارك فيها ع��������دد م��������ن القضاة 

والقائمني على التحقيق.
وقال الخبير القانوني في املنظمة الدولية 
خال��������د العبي��������دي عل��������ى هامش ال��������دورة ان 

"ج��������دول االعم��������ال تضم��������ن موق��������ف قانون 
اإلرهاب العراقي وكيفية تطبيقه في اطار 

تعزيز العدالة وقواعد حقوق االنسان".
واضاف العبيدي في حديث مع "القضاء"، 
أن "املناقش��������ات طال��������ت اس��������تراتيجية دول 
العال��������م ف��������ي مواجه��������ة االره��������اب واح��������دث 
الوس��������ائل العلمي��������ة التي تتب��������ع في مجال 

التحقيق".
ولف��������ت إل��������ى أن "ال��������دورة بحث��������ت الجرائ��������م 
املستجدة خاصة االرهابية منها والطرق 
الجدي��������دة ملرتكبيها وكيف��������ة املواجهة من 
خالل وس��������ائل التحقيق الحديثة وتطوير 

مهارات القائمني على التحقيق".
واش��������ار العبيدي ال��������ى ان "املجتمني ركزوا 
عل��������ى التع��������اون ب��������ني الجه��������ات التحقيقية 
والجه��������ات الس��������اندة، ودورنا ج��������اء ايضًا 
بنقل تجربة القض��������اء العراقي الرائدة إلى 

الجهات الدولية".

نّوه إل��������ى أن "املحاكم العراقية تحمل اعباًء 
كثيرة واهمها التصدي لالرهاب بمختلف 
الص��������ور، لكنه��������ا فعالة ف��������ي اداء واجباتها 

بالنحو الصحيح".
وش��������دد العبي��������دي عل��������ى أن زياراتن��������ا إلى 
السجون واملواقف بوصفنا منظمة دولية 
معني��������ة اس��������فرت عن عدم تس��������جيل حاالت 
انته��������اك لحقوق االنس��������ان بق��������در ما توجد 

ادعاءات غير صحيحة".
وعّب��������ر ع��������ن ش��������كره ل��������� "مجل��������س القض��������اء 
االعلى لتعاون��������ه على صعيد اقامة دورات 
ومحاضرات مشتركة مع القضاء للتركيز 
عل��������ى املس��������ائل املتعلقة بحقوق االنس��������ان 
واملعايي��������ر الدولي��������ة ف��������ي اقتف��������اء الجريمة 

والتعامل مع املتهمني".
من جانب��������ه، ذكر قاضي تحقي��������ق املحكمة 
املركزية علي حس��������ني جف��������ات في تصريح 
إل��������ى "القض��������اء"، إن "ال��������دورة ج��������اءت على 

اس��������اليب التحقي��������ق ومكافح��������ة الجريم��������ة 
السيما االرهابية املعروضة دعاواها أمام 

املحاكم العراقية".
وأضاف أن "املجتمعني سلطوا الضوء على 
مفه��������وم الجريمة االرهابي��������ة ومجاميعها 
واشكالها في املجتمع الدولي في ضوء ما 
أورده املشرع العراقي وتطبيقاته العملية، 

واساليب التحقيق الحديثة".
ونب��������ه إل��������ى أن "تركيزًا حص��������ل على الطرق 
الفنية املعتمدة من قب��������ل املحاكم العراقية 
ف��������ي متابعة مرتكب��������ي الجرائ��������م االرهابية 
الس��������يما الوس��������ائل التكنولوجية، ومواقع 

االتصال االجتماعي".
وأه��������م ما ط��������رح للنق��������اش بحس��������ب جفات 
"طرق الوقاية من الهجمات وكش��������فها قبل 
وقوعه��������ا"، موضحًا أن "للقض��������اء العراقي 
دور مه��������م جدًا في هذا املوضوع، من خالل 
العمل على توسيع نطاق االجهزة االمنية، 

وحص��������ر التحقي��������ق بي��������د جه��������ات تمتل��������ك 
الخب��������رة واملهارة في التص��������دي للمجاميع 

االرهابية".
ب��������دوره، اف��������اد القاضي االخر ف��������ي محكمة 
التحقي��������ق املركزي��������ة جب��������ار الحجيمي بأن 
ف��������ي تطوي��������ر خب��������رات  "ال��������دورة اس��������مهت 
املش��������اركني فيه��������ا س��������واء كانوا قض��������اة أو 
عامل��������ني ف��������ي مج��������ال التحقي��������ق للجرائ��������م 

االرهابية أو االعتيادية".
وأضاف الحجيمي ل� "القضاء"، أن "تطوير 
املعلوم��������ات الخاصة بالجرائ��������م االرهابية 
أم��������ر مهم للغاية الس��������يما وأن ه��������ذا النوع 
م��������ن االفعال قد اخذ حي��������زًا من اهتمام دول 
العالم باس��������ره وامتد خط��������ره لجميع بقاع 

االرض".
وزاد أن "مل��������ف حق��������وق االنس��������ان يع��������د من 
اولوي��������ات عملن��������ا، كون��������ه ين��������درج ضم��������ن 
ضمانات املتهم التي نص عليها املش��������رع 

العراقي". 
ويج��������د الحجيم��������ي أن "للجريمة االرهابية 
اهمية وخصوصية، وبالتالي يجب توفر 
معلومات كافي��������ة للقائ��������م بالتحقيق كون 
االرهابيني يتبعون اساليب وطرق ال يمكن 

أن يدركها إال من لديه الخبرة الكافية".
إلى ذلك، يرى قاضي تحقيق محكمة البياع 
ميثم عبد املطلب في تعليق إلى "القضاء"، 
إن "الجريم��������ة االرهابية لم تتوقف بعد، بل 

أنها مستمرة واساليبها متطورة".
وأض��������اف عب��������د املطل��������ب ان "ذل��������ك يقتضي 
اتخاذ اساليب جديدة تواكب التطور وكي 

ال يفلت االرهابيون من العقاب".
وفيما ش��������دد عل��������ى "وجود اهتم��������ام دولي 
الدولي��������ة"،  الجرائ��������م  مرتكب��������ي  بمالحق��������ة 
دعا إل��������ى "ايجاد تعري��������ف موحد للجريمة 
االرهابية كون العالم باسره لم يتمكن من 

تحديد مفهوم واضح لها".

شددوا على احرتام مبادئ حقوق االنسان وضمانات املتهم

تفريغ قاض لنظر مذكرات القبض بأسماء ثنائية أو شائعة في ديالى
ديالى/ علي البياتي

قّررت رئاس��������ة محكم��������ة ديالى االتحادي��������ة تفريغ قاض 
ف��������ي جميع محاكمها لنظر مذك��������رات القبض التي تثير 
اللبس بس��������بب طبيعة أس��������مائها، مشددة على حسمها 
وفق��������ا للقانون وبم��������ا ال يؤثر في حق��������وق املواطنني وال 

يسهم في إفالت املجرمني من العقاب.
وقال رئيس محكمة االس��������تئناف القاضي علي وسمي 
إن "اجتماع��������ًا عق��������د ملناقش��������ة مذكرات القب��������ض القديمة 
الصادرة بأسماء ثنائية وثالثية"، مبينًا أن "املجتمعني 
تطرقوا إلى نتائج لقائهم الس��������ابق مع مديرية ش��������رطة 

ديالى".وتابع وس��������مي ف��������ي تصريح إل��������ى "القضاء"، أن 
"اللقاء أس��������فر عن ق��������رار بتفريغ قاضي ف��������ي كل محكمة 
لحس��������م الدعاوى الص��������ادرة بموجبها مذك��������رات قبض 
تتضمن اس��������ما أوال مع كنية، أو اس��������ما ولقبا، أو اسما 

ثنائيا ولقبا أو اسما ثالثيا شائعا".
ولف��������ت إل��������ى أن "بقية املحاك��������م التي فيها ق��������اض منفرد 
فيقوم بتخصيص يوم أو يومني باألس��������بوع لنظر هذه 

القضايا وبما ال يؤثر في سير عمل محكمته".
وشدد وس��������مي على "ضرورة حسم تلك املذكرات بنحو 
قانون��������ي وال يؤثر في حق��������وق املواطنني جراء تش��������ابه 
أس��������مائهم م��������ع متهمني اخري��������ن، وفي الوقت نفس��������ه ال 

يساهم في إفالت أي مجرم من املسؤولية القانونية".
ونّوه وس��������مي إل��������ى أن "االجتماع أش��������ار إل��������ى اعمامات 
مجل��������س القضاء االعلى حول تصحيح مذكرات القبض 
القديم��������ة غير املس��������توفية للش��������روط القانونية وادخال 
كافة املعلومات الصحيحة فيها وتعديلها والغاء التي 

ال يتم استحصال معلومات جديدة عنها".
من جانبه ذك��������ر املدعي العام في املحكمة إلى "القضاء"، 
أن "اللقاء تطرق إلى عدد من معرقالت عمل املحاكم من 
أجل تذليلها والس��������عي لتسيير العمل بالسرعة والدقة 
الالزمة بما يضمن تأخير حس��������م الدع��������اوى املعروضة 

امامها".

وأض��������اف أن "توجيهًا صدر إلى قض��������اة التحقيق بعدد 
من النقاط املهمة التي تخدم العمل القضائي وتوجيهه 
بالطري��������ق الصحيح والس��������ليم ومنها االهتم��������ام بقرار 

اإلحالة وتنظيمه بطريقة واضحة ومعلوماته دقيقة".
وأشار إلى أن "االجتماع ركز على ضرورة اتخاذ قرارات 
جريئ��������ة صحيحة في القضايا املعروض��������ة وعدم إطالة 
النظ��������ر فيها وإكم��������ال نواقصها". ويسترس��������ل أن "قرارًا 
ص��������در بإيالء موض��������وع الدعاوى املرج��������أ تقرير مصير 
املتهمني فيها االهمية القصوى وضرورة أن يتم نظرها 
بالتزامن مع الدعاوى التي موقف فيها املتهم وإنهائها 

بات الوقت وعدم إطالة مدة املوقوفية املتهمني".

من جانبه، ذكر مصدر في استئناف ديالى أن "مداوالت 
حصلت بخصوص افتتاح دار للقضاء في ناحية السد 

العظيم وما يحتاجه من مقومات للعمل".
وأض��������اف املصدر إل��������ى "القض��������اء"، أن "املداولة تمحورت 
حول تخصيص قاض للدار مع طاقم وظيفي، في حني 
س��������يتم االعالن عن افتتاحها ومباشرة العمل فيها في 

وقت الحق".
ولف��������ت املص��������در إل��������ى أن "ه��������ذه الخطوات تأت��������ي ضمن 
مساعي االس��������تئناف في توس��������يع العمل القضائي في 
جميع مناطق املحافظة لكي تصل الخدمات القضائية 

للمواطنني".

االستئناف تويل اهتمامًا بتسريع حسم ملفات املتهمني املرجأ مصريهم



وإذا كان قانون األحوال الش��������خصية العراقي 
املع��������دل قد وض��������ع عقوبة في املادة العاش��������رة 
الفقرة الخامس��������ة فان ه��������ذه العقوبة وضعت 
لتنظي��������م عقود الزواج والقض��������اء على ظاهرة 
ال��������زواج خارج املحكمة م��������ن دون مس بصحة 
او نفاذ او لزوم العقد، وهناك اركان وش��������روط 
النعق��������اد وصحة عق��������د ال��������زواج ذكرتها املواد 
)الرابعة والخامسة والسادسة بفقراتها( من 
قانون االحوال الش��������خصية العراقي رقم 188 
لس��������نة 1959 وال يختلف عقد الزواج بأركانه 
عن العقود االخرى وهي )التراضي )اإليجاب 
والقبول ( واملحل والسبب ( ويجب توفرهما 

لتتحقق ماهية عقد الزواج . 
وشروط انعقاد الزواج تتنوع إلى نوعني: ألن 
منهما ما يرجع إل��������ى العاقد ومنها ما يرجع 
إلى مجلس العقد. فأم��������ا ما يرجع إلى العاقد 
من شروط االنعقاد فهو شرط واحد. وهو:  أن 
يكون العاقد عاقاًل، فال ينعقد الزواج إذا كان 
العاقد مجنونًا أو صبيًا ال يعقل ألن كل واحد 
منهما ليس أه��������ال للتصرف. وأم��������ا ما يرجع 
إلى مجلس العقد من شروط االنعقاد فثالثة 

شروط هي : 
األول: أن يتخ��������ذ املجل��������س ال��������ذي ص��������در في��������ه 

اإليجاب والقبول . 
الثاني: أن يس��������مع كل واحد من العاقدين كالم 
اآلخر ويفهم ما يراد به، فال ينعقد الزواج إذا 
كان أح��������د العاقدين أصم، وال إذا كان أحدهما 

ال يفهم املراد من الكالم. 
الثالث: أال يخالف القبول واإليجاب في شيء 
ُيعد عند التحقيق مخالفة، وذلك بأن يختلف 
املعق��������ود لهم��������ا أو أحدهم��������ا أو يك��������ون ما ذكر 
في عبارة القبول ش��������را مم��������ا ورد في اإليجاب 
س��������واء أكانت املخالفة في كل ج��������زء من أجزاء 
اإليج��������اب أم كان��������ت ف��������ي بعض أجزائ��������ه دون 
بعضها اآلخر، وعقد الزواج االلكتروني الذي 
يتم بني الطرفني ُيل��������زم ان يكون هناك ايجاب 
وال يش��������ترط ان يكون من الرجل او املرأة، فأي 
منهما كان صاح��������ب االيجاب )العرض ( على 
ان يصدر من اآلخر قبواًل بعد تلقيه االيجاب 
وعل��������م املوج��������ب بنتيج��������ة القب��������ول، وطريق��������ة 
االيج��������اب والقبول يمكن ان تكون ش��������فاها او 
كتابًة،وتت��������م في االتصال االلكتروني بش��������كل 
واض��������ح وصريح ،على ان يك��������ون كال الطرفني 
معرف��������ا لدى اآلخر م��������ع توفر ش��������روط انعقاد 
املجلس، فاذا قام احد طرفي العقد االلكتروني 
بطل��������ب من االخ��������ر ال��������زواج وقبول م��������ن االخر 

ورددت الصيغة الش��������رعية الخاصة بالزواج، 
مع مراعاة الجانب الشرعي بخصوص شهود 
عق��������د ال��������زواج طبق��������ًا للمذاهب الفقهي��������ة التي 
توجب ش��������اهدين لعقد الزواج، ويمثل الزواج 
االلكترون��������ي مث��������اال لتطبيق انعق��������اد مجلس 
العقد ع��������ن طريق االتص��������ال االلكتروني الذي 
تنوع واصب��������ح باإلمكان الحدي��������ث بالصوت 

والصورة عبر دائرة الكترونية .  
أن ظاه��������رة ال��������زواج عب��������ر االنترن��������ت )ال��������زواج 
االلكترون��������ي( الت��������ي تتلخص بتقدي��������م طالب 
البح��������ث عن ش��������ريك لحياته نب��������ذة مختصرة 
ع��������ن ش��������خصه ومواصفات��������ه ويدع��������و اآلخ��������ر 
إلى االقت��������ران به او يقوم الش��������خص باختيار 
الش��������ريك املناسب بعد اطالعه على املعلومات 
واملواصفات الش��������خصية املنش��������ورة على أحد 
املواق��������ع املتخصص��������ة في ش��������بكة االنترنت او 
التعارف الش��������خصي نتيجة املمارسة التقنية 
للش��������بكة العنكبوتية ويتم م��������ن خالله انعقاد 
مجلس ال��������زواج بني الطرفني وه��������و النموذج 
الحقيق��������ي للزواج عب��������ر االنترنت، اما العرض 
في املواقع املتخصصة فال يعني عقدا للزواج، 
وإنما هو عبارة عن دع��������وة لالقتران )املأذون 
االلكترون��������ي ( وتم��������ر بمرحلة م��������ن التفاوض 

والضمانات لتصل إلى مرحلة الخطبة والعقد 
بعد ذلك وال غبار من الناحية القانونية حول 
اإلج��������راءات املتبعة بخصوص ذلك فتش��������عب 
الحي��������اة ودخول التكنولوجي��������ا يقابله جمود 
ف��������ي العالق��������ات االجتماعي��������ة تبي��������ح للرج��������ل 
وامل��������رأة خل��������ق مس��������احات وفواص��������ل عالئقية 
تنت��������ج اقترانا بينهما لذل��������ك لجأ البعض إلى 
اس��������تخدام التقنيات االلكترونية في التعارف 
واالقتران، أما البعض وبنسبة اكبر فقد وجد 
في ه��������ذه املواقع فرص��������ة للتعبير ع��������ن الكبت 
النفس��������ي والبحث ع��������ن اآلخر الذي يتالش��������ى 
حض��������وره االجتماعًي ليزداد حضوره التقني 
وهي مناسبة لتحقيق رغباته متشحا بدعوة 
التفاوض والعرض للوصول إلى اآلخر الذي 
ربما يعتقد انه يش��������اركه فرصة بناء عالقات 
عاطفية تحت غطاء شرعي وفي األغلب يكون 

العقد العرفي الطريق لذلك. 
 من خ��������الل التطبي��������ق العملي يؤك��������د القضاء 
العراق��������ي ف��������ي املنازع��������ات الخاص��������ة )بإثبات 
العالقة الزوجية ( في احكامه على مدى قدرة 
املدع��������ي بإقناع املحكمة بوجود عالقة زوجية 
س��������ليمة حتى لو تمت تلك العالقة عن طريق 
االنترن��������ت ويت��������م ذل��������ك بجميع ط��������رق اإلثبات 

ومنها إقرار املدعى عليه بالزوجية وال يعول 
فقط على العقد العرفي والذي يطلق على عقد 
الزواج غير املوثق بوثيقة رسمية، سواء أكان 
مكتوبا أو غير مكتوب وينصب عمل املحكمة 
عل��������ى اثبات  ال��������زواج مع التأكي��������د على توافر 
الشروط الخاصة باالنعقاد والصحة والنفاذ 
واللزوم، ويؤكد القضاء عند نظر الدعوى الى 
خطورة عقد الزواج ملا له من أهمية اجتماعية 
وديني��������ة وما يتمخض م��������ن خالله عن حقوق 
والتزامات تتج��������اوز الطرفني في جوانب منه، 
اال ان العقود االلكترونية وان حققت الشروط 
العام��������ة في العقد فإنها تثير عدة اش��������كاليات 
قانونية منها ان غاية عقد الزواج حسب املادة 
)الثالثة ( هي )...الحياة املش��������تركة و النسل ( 
الذي يعني ديمومة التواصل الحياتي والذي 

يعني تحقق الوحدة املكانية والتالقي. 
و إن ظاه��������رة ال��������زواج االلكترون��������ي ه��������ي نوع 
من إفرازات الطبيعة االجتماعية اإلنس��������انية 
الت��������ي وج��������دت نفس��������ها محكوم��������ة بجم��������ود 
عالئق��������ي يفترض التف��������رد والتوح��������د، فكانت 
ممارس��������ة اجتماعي��������ة بديل��������ة وه��������ي بحاجة 
إلى دراس��������ة موضوعية تأخ��������ذ بيد التجارب 
وت��������ردع  وتح��������ارب  وتطوره��������ا  الناجح��������ة 

الس��������لوك الش��������اذ واملخالف ويك��������ون ذلك عبر 
منظومات دراسية وتش��������ريعية دراسية عبر 
فه��������م املاهي��������ات املتع��������ددة للرابط��������ة الزوجية 
بنواحيه��������ا، بيولوجيا ونفس��������يا واجتماعيا 
س��������ياقات  وضم��������ن  وثقافي��������ا  واقتصادي��������ا 
حضاري��������ة وتش��������ريعية عب��������ر قوان��������ني تنظم 
العالق��������ة الزوجية بمتنفس��������اتها االلكترونية 
وبشكل هادف وواع يأخذ الجوانب الشرعية 
والعادات والتقالي��������د االجتماعية االيجابية، 
ف��������ال يمكن لنا ان نك��������ون كالنعامة التي تدفن 
رأسها، فالطرق االجتماعية الخالقة لالقتران 
بني الرجال والنس��������اء صارت ضيقة والبحث 
عن ش��������ريك ف��������ي عوال��������م املادي��������ات واقتصاد 
الس��������وق واالعتماد على التقنية بشكل واسع 
أح��������دث أزمة كبيرة في مجتمعاتنا الش��������رقية 
بحاج��������ة إلى التعوي��������ض، وليس هناك أفضل 
م��������ن اس��������تثمار التقنيات ملصلح��������ة العالقات 
االجتماعي��������ة الت��������ي تمتاز بق��������درة عالية على 
بلورة التفاهم وإيجاد املشتركات الضرورية 
املنتجة لألسرة الجديدة حتى لو كانت ببناء 
الكترون��������ي على أن تكون هن��������اك ثقافة ووعي 
بأهمي��������ة ونتائج عقد ال��������زواج وما يتمخض 

عنه.

الزواج االلكتروني 

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

لغة يعني االقتران، وقد ورد بهذا املعنى في قوله تعالى: ))وإذا النفوس زوجت ((، وعرف الزواج شرعًا بأنه: )عقد يبيح لكل من الرجل واملرأة االستمتاع 
باآلخر على الوجه املشروع ( اما  قانون األحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 املعدل فقد عرف الزواج في املادة )3( بأنه : )عقد بني رجل وامرأة 
تحل له ش��������رعا غايته إنش��������اء رابطة للحياة املشتركة( والزواج عقد رضائي ذو طبيعة خاصة، وليس من العقود الشكلية التي يستلزم لها شكلية معينة 

لالنعقاد، فالتوثيق غير الزم لشرعية الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه،
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ه��������ذا االم��������ر ادى ال��������ى اهتم��������ام الدولة 
بمكافحة الفس��������اد وص��������وره ومحاولة 
القض��������اء عليه ع��������ن طريق اس��������تخدام 
العدي��������د م��������ن أدوات القان��������ون واهمها 
التص��������رف باملمتل��������كات للعدي��������د م��������ن 
املوظف��������ني الذي��������ن يت��������م تعيينه��������م في 
املناصب اإلدارية املهمة منها مناصب 
مدي��������ر او مدي��������ر ع��������ام او غيره��������ا م��������ن 

الوظائف املهمة.
كش��������ف املصالح املالية واجب فرضته 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
لع��������ام 1997 وع��������ام 2000 ألج��������ل عالج 
االم��������راض الت��������ي تصي��������ب امل��������ال العام 
وتؤدي الى نش��������وء الفس��������اد ومن اهم 
الفيروس��������ات الت��������ي تؤدي الى نش��������وء 
م��������رض الفس��������اد الرش��������وة واس��������تغالل 
املنص��������ب اس��������تغالال فاس��������دا وبم��������ا ان 
الدول��������ة تملك كما كبي��������را من املوظفني 
الذين يعملون ضمن مرافقها بش��������كل 
دائ��������م من اج��������ل تنظي��������م س��������ير املرافق 
العامة فهؤالء االشخاص قد يقومون 
بتعاطي الرش��������وة واس��������اءة استخدام 
الس��������لطة ألجل منافع شخصية وهذا 
م��������رده الى عدة عوام��������ل اما الى ضعف 
العام��������ل او ال��������وازع الدين��������ي وااليمان 
باملب��������ادئ والقيم وجب الحصول على 

املناف��������ع الش��������خصية لتحقي��������ق غاي��������ة 
واهداف خاصة تحت باعث شخصي 
وعدم احترام الوظيفة العامة وانعدام 

الوالء الحقيقي للوظيفة.
وك��������ون الفس��������اد ظاهرة منتش��������رة في 
العالم الس��������باب ش��������خصية وانسانية 
الباحث��������ني  اهتم��������ام  م��������ن  اصبح��������ت 
واملفكرين والقانونيني والشعوب فلها 
صدى دولي وداخلي لذا وجب االطالع 
عليها ومحاولة الح��������د والقضاء على 
ظاهرة الفساد لضمان تطبيق القانون 
وتحقيق العدالة واملس��������اواة ومن اهم 
املواضيع الت��������ي وقعت عليه��������ا أنظار 
الدول اجمع كش��������ف املصالح املالية او 
التصريح باملمتلكات الذي اثار اهمية 
كبي��������رة ف��������ي اوس��������اط القان��������ون املالية 
من طبيع��������ة وقائية للفس��������اد وصوره 
ووج��������ود نص��������وص دولي��������ة وداخلية 
اشارت اليه صراحة ، فظاهرة الفساد 
اش��������كاال  واتخ��������اذه  واملال��������ي  االداري 
متعددة منها الرش��������وة واملحس��������وبية 
واملحاباة والوساطة واالبتزاز ونهب 
امل��������ال العام وبالتالي يعد الفس��������اد افة 
ته��������دد كي��������ان الدولة وتع��������رض عليها 
بش��������كل دائم ومستمر بهذا االمر يؤثر 
االس��������س والقي��������م الت��������ي تق��������وم عليها 

الدولة اي كانت اجتماعية او سياسية 
او اقتصادية .

وان كش��������ف املصال��������ح املالي��������ة هو اهم 
ال��������دورات للوقاي��������ة والحد م��������ن صور 
الفس��������اد وتك��������ون ع��������ن طري��������ق كش��������ف 
مجموعة معينة من موظفي الدولة عن 
مجموع ما يملك من اموال سواء كانت 
منقولة او عقارات او س��������ندات واسهم 
س��������واء قبل توليه املنص��������ب الوظيفي 
ومق��������دار التغيرات الناتج��������ة في ذمته 
املالي��������ة . او قد تععدة التس��������ميات في 
العديد من الدول وكذلك الجهات التي 
تتوالى تنظيم مثل تل��������ك امللفات وفي 
العراق كان الدور لهيئة النزاهة وعبر 
التعليم��������ات التي تصدره��������ا وكذلك ما 
نص قانون الهيئة رقم 30 لسنة 2011 
وهنا تجدر االش��������ارة الى كون العراق 
من الدول السباقة في هذا املجال حيث 
تم تطبيق هذا االج��������راء في عام 1958 
ملعرفة كل ما يحصل عليه املوظف من 
كس��������ب بدون وجه مش��������روع او لسبب 
اس��������تغالل الوظيفة او بس��������بب اعماله 
الوظيفية او مركزه او اي فعل مرتبط 
بالوظيف��������ة يترت��������ب عليه كس��������ب غير 
مش��������روع ينتج عنه منفعة ش��������خصية 

ملن يتولى الوظيفة العامة.

القاضي علي كمال

كشف المصالح المالية وأثرها في مكافحة الفساد

ازدي��������اد دور الدول��������ة ف��������ي التدخل في كاف��������ة مجاالت الحي��������اة االقتصادية 
والسياس��������ية واالجتماعية وغيرها، ظهرت العديد من صور الفساد كما 
ظهر العديد من املوظف��������ني التابعني للدولة اثناء تأدية واجباتهم او عند 

توليهم املناصب يمارسون جرائم الفساد املالي.

بعد

وتح��������رص العديد من الدول عل��������ى أن يكون ذلك 
الحق متاحًا بأيسر السبل واقلها تكلفة، غير أن 
نجاح الدول في ترسيخ هذا الحق، يعتمد على 
مدى نجاحها في توفير البنى التحتية الالزمة 
لتطبيق��������ه، وأعني بذل��������ك قدرتها عل��������ى تحقيق 
فك��������رة )الش��������مول القضائ��������ي( ، من خالل إنش��������اء 
العدد الكافي من املحاكم التي تنتش��������ر أفقيا في 
أرج��������اء الدولة ،ومحاولة الوص��������ول ألبعد نقطة 
فيه��������ا.  ومايس��������تلزمه ذل��������ك من ض��������رورة توفير 
الع��������دد الكافي من القض��������اة واملوظفني القادرين 
على النهوض بمهمة إنف��������اذ القانون.فضاًل عن 
ذل��������ك اليمكن لح��������ق التقاضي أن يك��������ون حاضرًا 
في ظل غي��������اب ثقافة االحتكام إل��������ى القانون في 
بعض املجتمعات ،إذ يرتب��������ط هذا املبدأ بعالقة 
عكس��������ية مع القيم الس��������ائدة في املجتمع ،فكلما 
كان��������ت القيم القبلية والثقافة العصبية س��������ائدة 
ف��������ي مجتمع م��������ا ، ضاقت دائرة ح��������ق التقاضي 

وتراجع��������ت. وكلم��������ا تضاءلت ق��������درة الدولة في 
ضب��������ط األمن وتطبي��������ق القانون ، فض��������ل األفراد 
اللج��������وء إل��������ى تكوين��������ات مجتمعية أخ��������رى غير 
الدول��������ة )العش��������يرة،الحزب،املجاميع املس��������لحة( 
للحصول على ما يعتقدون بأنه حق لهم ،وذلك 
مايؤدي في النهاية إلى س��������يادة ش��������ريعة الغاب 

ومنطق القوة.
وإذا ماس��������لمنا ب��������أن الدولة اس��������تطاعت أن توفر 
كل مس��������تلزمات تطبيق حق التقاضي املنوه عن 
بعضه��������ا آنف��������ًا. فأن ذل��������ك الحق لن يك��������ون مطلقًا 
ومنفلت��������ًا ع��������ن كل قيد. ب��������ل أن القانون رس��������م له 
طريقًا محددًا بغية منع األفراد من التعس��������ف في 
اس��������تعماله، إذ أوجب صيانة القضاء من العبث 
واإلس��������اءة ،وأل��������زم املتخاصم��������ني بمبدأ حس��������ن 
النية في تقديم األدل��������ة ،كما هو منصوص عليه 
ف��������ي قانون اإلثب��������ات.وإذا خال��������ف املتقاضني تلك 
املب��������ادئ جعلوا أنفس��������هم عرضة للعق��������اب. وقد 

اورد النص في قان��������ون العقوبات على مجموعة 
من الجرائم التي يمك��������ن أن يرتكبها األفراد عند 
ممارستهم لحق التقاضي .فعاقب على اإلخبار 
الكاذب ،وتضليل القضاء وش��������هادة الزور وعلى 
اليمني الكاذبة. ويمك��������ن للطرف الذي تضرر من 
عدم التزام خصمه بمبدأ حس��������ن النية في تقديم 
األدلة، أو الذي طالته الدعاوى الكيدية أن يطالب 
بالتعوي��������ض أم��������ام محاك��������م الب��������داءة. .واليمكن 
االحتج��������اج على ذل��������ك بالقول إن الط��������رف اآلخر 
استعمل الجواز الشرعي عندما لجأ إلى املحاكم 
،وان الجواز الش��������رعي ينافي الضمان، حيث ورد 
النص ف��������ي القانون املدني على ان من اس��������تعمل 
حقه اس��������تعماال غير جائز وج��������ب عليه الضمان.
وفقا للتفاصي��������ل املذكورة ف��������ي محلها.ويالحظ 
املتتبع لش��������ؤون املحاكم والتقاض��������ي في العراق 
،ان تل��������ك املحاكم تعج بمئات الدع��������اوى الكيدية 
في ش��������قيها املدني والجزائي والتي اليهدف من 

يقيمها س��������وى لجعل الطرف اآلخ��������ر رهينة بني 
يدي��������ه ،يبت��������زه كيف يش��������اء .ويمكن إي��������راد أمثلة 
عديدة إلس��������اءة اس��������تعمال حق التقاضي، منها 
إقامة دعوى بدين سبق أن أنقضى أو تم الصلح 
بش��������أنه، أو إقامة ش��������كوى أمام محكمة التحقيق 
عن واقع��������ة غير صحيحة.كل ذل��������ك بهدف إرهاق 
الخصم نفسيًا، وجعله رهن أروقة املحاكم ،ينفق 
وقته وماله. في سبيل الخالص من حق موهوم 
يدعيه خصمه ،وفي سبيل الحفاظ على سمعته 
من اإلس��������اءة والتش��������هير.ومن اجل قطع الطريق 
أمام من يتاجر بمصائر الناس ويسيء استعمال 
ح��������ق التقاضي ،ينبغي للمحاكم أن تتش��������دد في 
فرض العقوبات على أصحاب الدعاوى الكيدية 
وإلزامه��������م بالتعويض.عل��������ى أن يتم االس��������تدالل 
على إساءة استعمال حق التقاضي بشكل سائغ 
.منعًا من إفراغ ه��������ذا الحق من محتواه وإحجام 

األفراد عن اللجوء إلى املحاكم.

القاضي عامر حسن شنتة

حق التقاضي

حق التقاضي من الحقوق 
األساسية التي نصت عليها 

دساتير الدول املختلفة، ومنها 
الدستور العراقي الذي عده 

من الحقوق املصونة واملكفولة 
للجميعأ وذلك ملا يمثله هذا 

الحق من ضمانة أصيلة 
لألفراد تمكنهم من استحصال 

حقوقهم من خالل املنظومة 
القضائية ،واألحكام الصادرة 

عنها، في رفع املنازعات وقطع 
الخصومات.

يعتبر

جرائم مخفية

الزواج

ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
)JAMC( للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

علمًا أن أراء الكتاب ال تعرب بالضرورة عن املوقف الرسمي للقضاء العراقي.

التي تقدم في أي مجال من مجاالت الحياة مهمة لتقصي حقيقة أي 
ظاهرة واستخالص أسبابها ونتائجها ومن ثم رسم السياسات 

وإصدار القرارات الكفيلة بمعالجتها. 
في الجانب األمني فان وظيفة اإلحصاء هو رصد الجرائم املرتكبة من 

حيث نوعها وعددها واملناطق الجغرافية التي تتركز فيها ومن ثم 
رسم السياسة الجنائية واألمنية لتعقب مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم 

والحد من حاالت االعتداء على امن املجتمع

اإلحصائيات

لكن الس��������ؤال الذي أجد من املناس��������ب إثارته 
ه��������و: ه��������ل ان االحصائي��������ات الت��������ي تقدمها 
الجهات االمنية الخاصة بالجرائم املرتكبة 
ه��������ي احصائي��������ات مطابق��������ة مل��������ا يرتكب في 
ارض الواق��������ع م��������ن جرائم حت��������ى تكون هذه 
االحصائيات معيارا بيانيا مناسبا لرسم 

السياستني الجنائية واالمنية؟
بالتأكي��������د ال، ألن م��������ا تقدمه أجه��������زة الدولة 
من احصائيات تمثل ما تم تسجيله لديها 
فعلي��������ا م��������ن إخبارات ع��������ن الجرائ��������م وما تم 
اكتش��������افه م��������ن قبلها وبالتأكي��������د فان هناك 
ع��������ددا كبيرا جدا م��������ن الجرائم التي تحصل 
واقع��������ا ل��������م يت��������م االب��������الغ عنها ول��������م تدخل 
في الس��������جالت الرس��������مية لألجهزة األمنية 
وبالتال��������ي س��������تكون السياس��������ات الجنائية 
واألمني��������ة قاص��������رة ع��������ن مراعاته��������ا ووضع 
الحلول لها وبهذا الصدد فقد وضع الفقيه 
س��������يلني معيارين للقول ان الجريمة ممكن 
ان تندرج في الس��������جالت الجنائية واألمنية 
عل��������ى  الجريم��������ة  بقابلي��������ة  يتمث��������ل  األول 
املش��������اهدة والثان��������ي هو تخلي��������ف الجريمة 
لضحاي��������ا مباش��������رين وحني يتواف��������ر هذان 
املعي��������اران تكون للجريمة حظوظ وافرة في 
ان تندرج في السجالت اإلحصائية غير ان 
هذي��������ن املعيارين يرتبطان بن��������وع الجريمة 

وظ��������روف ارتكابه��������ا  فالقتل جريم��������ة قابلة 
للمش��������اهدة اال ان جريمة الرش��������وة ليس��������ت 
كذل��������ك فالراش��������ي واملرتش��������ي يس��������عيان الى 
ارتكاب الجريمة خلس��������ة وجريمة الس��������رقة 
تترك ضحية معلومة ومحددة اال ان جريمة 
هدر املال العام ليس��������ت كذل��������ك الن الضحية 
س��������يكون عموم املجتمع او املؤسس��������ة التي 
وقع الهدر ضمن أعماله��������ا كذلك فان هناك 
جرائم بطبيعتها تتس��������م بخاصية الكتمان 
والتس��������تر كاإلجهاض والخيان��������ة الزوجية 
وهي ما تس��������مى بالجرائ��������م الخفية وهناك 
جرائ��������م ال تدخل في الس��������جالت الرس��������مية 
بس��������بب احجام الضحية ع��������ن االبالغ عنها 
ام��������ا النه مس��������تفيد م��������ن ارتكابه��������ا كجرائم 
االجهاض او اتقاء للعار كجرائم االغتصاب 
ومثل هذه الجرائم ورغم انها وقعت اال انها 

لم تضمن في االحصائيات الرسمية.
 وف��������ي هذا الس��������ياق فان هن��������اك من يصنف 
الظاهرة االجرامية الى ثالثة اصناف اولها 
اجرام ظاهر وهو ما تشتمل عليه سجالت 
االجهزة االمنية من جرائم وثانيها اإلجرام 
القانوني ويشمل الجرائم التي صدرت فيها 
احكام بالتجريم واإلدانة وهو ما تش��������تمل 
عليه س��������جالت املحاك��������م وثالثه��������ا االجرام 
الحقيقي وهو حقيقة ما يرتكب من جرائم 

سواء سجلت في سجالت االجهزة االمنية 
ام لم تس��������جل وهنا يظه��������ر ان االحصائيات 
الرس��������مية للجرائ��������م تتضم��������ن اما م��������ا يتم 
اإلب��������الغ عن��������ه او الت��������ي يصدر به��������ا احكام 
وليس االجرام الفعلي والفارق بني االجرام 
املسجل رسميا وغير املسجل يسمى الرقم 
االس��������ود والذي ال يدخل ف��������ي اإلحصائيات 
وال يكون له نصيب وال يدخل في حسابات 
واضعي السياسات األمنية والجنائية التي 
توض��������ع اس��������تنادا لإلحصائيات الرس��������مية 
وبناء على ذلك فان مثل هذه االحصائيات 
تبقى نسبية وال يمكن الركون اليها مطلقا 
ف��������ي قي��������اس الظاه��������رة اإلجرامي��������ة ومعرفة 
مؤش��������راتها ومعدالتها ويجب ان ال تستند 
اليها السياسات األمنية والجنائية بصورة 
مطلقة وان يتم االعتماد في قياس الظاهرة 
اإلجرامي��������ة من حيث الن��������وع والتمركز على 
معطيات وباستخدام اساليب اخرى كاملسح 
امليداني من خالل باحثني مختصني وكذلك 
تقارير الرأي العام واتجاهاته من خالل ما 
ينشر في وسائل االعالم وبرامج التلفزيون 
ع��������ن الوضع االمني في منطقة معينة وهنا 
نكون ازاء اساليب متنوعة يمكن من خاللها 
قياس الظاهرة الجرمية ومعرفتها اضافة 

الى االحصائيات الرسمية لهذه الظاهرة.
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

ان اتح��������اد الذمت��������ني ج��������رى عل��������ى مجم��������ل دين 
االضب��������ارة ول��������م ي��������رد عل��������ى موض��������وع الديون 

املتراكمة فقط .

القرار:

لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي 
مق��������دم ضمن املدة القانونية فقرر قبوله ش��������كال 
ولدى عطف النظر عل��������ى القرار املميز وجد انه 
غير صحي��������ح ومخال��������ف للقان��������ون الن الكفالة 
تعن��������ي ) ضم ذمة الى ذمة ف��������ي املطالبة بتنفيذ 
التزام( وفقا لتعريف املادة )1008( من القانون 
املدني رقم 40 لس��������نة 1951 وان اتحاد الذمتني 
جرى على مجمل دي��������ن االضبارة ولم يرد على 
موض��������وع الدي��������ون املتراكمة فقط كم��������ا ورد في 
القرار املميز وبالتالي : ) ليس للكفيل ان يخرج 
ا منها  نفس��������ه من الكفالة ..( بحجة وفاءه لجزء
وانما عليه االلت��������زام بعقدها وال يجوز التحلل 
من��������ه اال ف��������ي االوضاع الت��������ي رس��������مها القانون 
للمادت��������ني )1010 ، 1/120( من القانون املذكور 
لذا قرر نق��������ض القرار املميز واع��������ادة االضبارة 
ال��������ى مديريتها التب��������اع ما تقدم عل��������ى ان يبقى 
رس��������م التمييز خاضعا للنتيجة ، وصدر القرار 
باالتفاق وفقا الحكام املادة )2/210( من قانون 
املرافعات املدنية في 18/جمادى االول/1438ه� 

املواف�ق 2017/2/16م.

)2(
املبدأ:

ان دع��������وى الحي��������ازة تقتضي حص��������ول تعرض 
الحائ��������ز لم يبلغ حد نزع اليد اس��������تنادا الحكام 

املادة 2/11 من قانون املرافعات املدنية .

القرار:

لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي 
مق��������دم ضمن املدة القانونية فقرر قبوله ش��������كال 
ولدى عطف النظر عل��������ى القرار املميز وجد انه 
صحيح وموافق للقانون ذلك ان دعوى املدعي 
هي من دعاوى الحي��������ازة املنصوص عليها في 
املادة )2/11( من قانون املرافعات املدنية وهي 
تقتضي حصول تعرض الحائز لم يبلغ حد نزع 
اليد وقد ثب��������ت ان املدعي حائز للعقار بموجب 
عقد االيج��������ار املبرم بينه وب��������ني مديرية بلدية 
الحلة وان املدعى عليها تتعرض له في منفعة 
جزء من العقار موضوع الدعوى دون سند من 
القانون وهذا ثابت من خالل الكش��������ف الجاري 
من قبل املحكمة والبينة الش��������خصية املستمعة 
موقعيا وتقرير الخبير املس��������اح ل��������ذا تكون رد 
دعوى املدعي لها س��������ند من القانون وحيث ان 
القرار املميز قضى بمن��������ع تعرض املدعى عليه 
للمدعي فيكون الق��������رار صحيحا قرر تصديقه 
ورد الالئح��������ة التمييزية وتحميل املميز رس��������م 
التميي��������ز ، وص��������در الق��������رار باالتفاق اس��������تنادا 
الح��������كام امل��������ادة )2/210( من قان��������ون املرافعات 
املدنية ف��������ي 28/جمادى االولى/1438ه� املواف�ق 

2017/3/27م.

)3(
املبدأ:

ان غاي��������ة املش��������رع ف��������ي عدم ج��������واز حج��������ز الدار 
الس��������كنية للمدين وفقا ملا ورد ف��������ي املادة )63/
رابع عش��������ر( من قان��������ون التنفيذ رقم 45 لس��������نة 
1980 هو توفير ماوى له ولعائلته ولكن قيامه 
بايجاره��������ا ال��������ى اخرين يس��������قط تل��������ك الحماية 
القانوني��������ة وتنتف��������ي العلة من الحج��������ز النتقاء 
س��������ببها ويح��������ق للدائن التنفيذ عليها لس��������داد 

الدين.

القرار:

لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي 
مق��������دم ضمن املدة القانونية فقرر قبوله ش��������كال 
ولدى عطف النظر عل��������ى القرار املميز وجد انه 
صحيح وموافق للقانون الن غاية املش��������رع في 
عدم جواز حجز الدار السكنية للمدين وفقا ملا 
ورد في املادة )63/رابع عشر( من قانون التنفيذ 
رقم 45 لسنة 1980 هو توفير ماوى له ولعائلته 
ولكن قيامه بايجارها الى اخرين يس��������قط تلك 
الحماي��������ة القانونية وتنتف��������ي العلة من الحجز 
النتقاء س��������ببها ويحق للدائ��������ن التنفيذ عليها 
لسداد الدين وبما ان القرار املميز التزم الوجهة 
املتقدمة قرر تصديق��������ه ورد الالئحة التمييزية 
وتحميل املميز رس��������م التميي��������ز ، وصدر القرار 
باالتفاق وفقا الحكام املادة )2/210( من قانون 
املرافعات املدنية في 11/رجب/1438ه� املواف�ق 

2017/4/9م.

)4(
املبدأ:

املحض��������ون يبل��������غ م��������ن العم��������ر س��������بع س��������نوات 
وبالتال��������ي ال يع��������د حديث الوالدة وث��������م ابعاده 
عن ام��������ه وفقا ملا تطلبته امل��������ادة 381 من قانون 
العقوبات التي ج��������رت املحاكمة وفقا لها فكان 
عل��������ى املحكمة ان تج��������ري املحاكمة وفقا للمادة 

2/382 من القانون املذكور .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي 
مق��������دم ضمن املدة القانونية فقرر قبوله ش��������كال 
ولدى عطف النظر عل��������ى القرارات املميزة وجد 
انه��������ا غي��������ر صحيح��������ة ومخالفة للقان��������ون  الن 
حضانة املش��������تكية الوالده��������ا القاصرين ثابتة 
املرق��������م 338/ت/2016  ق��������رار الحك��������م  بموج��������ب 
الص��������ادر من محكم��������ة االحوال الش��������خصية في 
االسكندرية بتاريخ 2016/5/17 وان املحضون 
)ع( يبلغ من العمر س��������بع سنوات وبالتالي هو 
وال يعد حدي��������ث والدة وثم ابعادة عن امه وفقا 
مل��������ا تطلبته امل��������ادة )381( من قان��������ون العقوبات 
رقم 111 لس��������نة 1969 التي جرت املحاكمة وفقا 
له��������ا فكان عل��������ى املحكم��������ة ان تج��������ري املحاكمة 
وفق��������ا للمادة )2/382( من القانون املذكور التي 
تنطبق على وقائع ه��������ذه الدعوى عند ثبوتها 
وان تتوس��������ع ف��������ي تحقيقاته��������ا الالزمة بش��������ان 
قي��������ام االب )املته��������م( بانتزاع حضان��������ة ابنه من 
والدته املش��������تكية من خالل االستئناس باقوال 
املحضون نفسه من خالل احضاره مع الطرفني 
امامها وتدوين شهادة ممن لهم شهادة عيانية 
كجدخ الصحي��������ح واعضاء الهياة التدريس��������ية 
الذين ش��������اهدوا الواقعة وبما ان عدم مراعاة ما 
تقدم اخل بالق��������رارات املميزة عليه قرر نقضها 
واعادة االضبارة الى محكمتها الجراء املحاكمة 
مجددا واصدار القرار املناسب في ضوء االدلة 
املتحصلة ، وصدر القرار باالتفاق وفقا للمادة 
)3/295( م��������ن قانون املرافع��������ات املدنية في 30/

جمادى االولى/1438ه� املواف�ق 2017/2/28م.

)5(
املبدأ:

الحكم اذا صدر حضوري��������ا فال موجب الصدار 
القرار بحج��������ز االموال املنقولة وغي��������ر املنقولة 
العائ��������دة للمته��������م الن قرار الحج��������ز يكون على 

اموال املتهم الهارب او الغائب في جنابه.

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئة املوس��������عة 
الجزائية في محكمة التمييز االتحادية وجد ان 
محكمة جنايات نينوى سبق وان قضت بتاريخ 
2009/10/7 وفي الدعوى املرقمة 539/ج/2009 
ادانة املته��������م )ر .ش. ج( عن تهمتني االولى وفق 
امل��������ادة 289 عقوبات ع��������ن جريمة تزوي��������ر وثيقة 
تخرج للدراس��������ة االعدادي��������ة والثانية وفق املادة 
298 عقوب��������ات ع��������ن جريم��������ة اس��������تعمال الوثيقة 
امل��������زورة وحكم��������ت عليه بالحبس البس��������يط ملدة 
س��������تة اش��������هر عن كل جريمة.. محكم��������ة التمييز 
االتحادية وبقرارها املرقم 884/الهيأة الجزائية 
الثاني��������ة/2010 في 2010/2/11 صدقت التجريم 
ونقض��������ت العقوبة كونها خفيفة وال تتناس��������ب 
مع وقائع الجريمة وظ��������روف ارتكابها. واتباعًا 
للقرار التمييزي املشار اليه اعاله قضت محكمة 
وف��������ي   2011/5/8 بتاري��������خ  نين��������وى  جناي��������ات 
الدع��������وى ذاتها املتهم املج��������رم )ر .ش. ج( غيابيًا 
ع��������ن كل تهمة من التهمتني املش��������ار اليهما اعاله 
بالسجن ملدة خمس س��������نوات وشهر وفق املادة 
298/289 عقوب��������ات وبدالل��������ة م��������واد االش��������تراك.. 
اعت��������رض املحكوم عل��������ى الحكم الغيابي املش��������ار 
الي��������ه اع��������اله فأج��������رت املحكم��������ة محاكم��������ة املتهم 
املذك��������ور مجددًا وقضت بتاريخ 2014/2/2 وفي 
الدع��������وى ذاتها تعديل الحك��������م الغيابي الصادر 
بتاري��������خ 2011/5/8 وحكمت على املجرم )ر .ش. 
ج( بالحبس البسيط ملدة سنة واحدة مع ايقاف 
التنفيذ وف��������ق املادة 289 عقوب��������ات عن الجريمة 
االولى وحكمت عليه كذلك عن الجريمة الثانية 
بالحبس البسيط ملدة عشرة أشهر وفق املادة298 
عقوب��������ات اس��������تدالاًل بامل��������ادة 3/132 منه وامرت 
بتنفيذ العقوبة االشد.. طعن رئيس هيئة النزاهة 
اضاف��������ة لوظيفته ف��������ي الحكم املذك��������ور.. محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة وفي قراره��������ا املرقم 1163/

هيأة موس��������عة جزائية/2014 ف��������ي 2014/10/22 
نقضت الحكم املذكور مبينة اسباب النقض بان 
قرار محكمة الجنايات بتاريخ 2009/10/7 بعد 
ان صدق ق��������رار التجريم بالقرار التمييزي 884/
الهيأة الجزائي��������ة الثانية/2010 في 2010/2/11 
اصبح��������ت املحاكم��������ة حضوري��������ة بح��������ق املته��������م 
املذكور كونه قد ق��������دم دفاعه عماًل بأحكام املادة 
151 م��������ن قانون اصول املحاكمات الجزائية، كما 
ق��������ررت )محكمة التميي��������ز( نقض ق��������رار محكمة 
الجناي��������ات الصادر بتاري��������خ 2014/2/2 وإعادة 
الدع��������وى اليه��������ا التباع م��������ا جاء بق��������رار النقض 
بالع��������دد 884/الهيأة الجزائية الثانية/2010 في 
2010/2/11.. واتباع��������ًا للق��������رار التمييزي قضت 
محكم��������ة الجناي��������ات بتاري��������خ 2016/7/19 وفي 

الدع��������وى ذاتها الحك��������م على املج��������رم )ر .ش. ج( 
بالحبس الش��������ديد ملدة ثالث سنوات وفق املادة 
289 عقوبات وبداللة مواد االشتراك 47 و48 و49 
منه واستدالاًل باملادة 3/132 منه وكذلك الحكم 
عليه بالحبس الش��������ديد ملدة سنتني وفق أحكام 
امل��������ادة 298 عقوبات واس��������تدالاًل بامل��������ادة 3/132 
من��������ه.. ووصفت القرار غيابي��������ًا قاباًل لالعتراض 
والتمييز. وحيث ان محكمة جنايات نينوى قد 
اجرت محاكمة املتهم حضوريًا وقررت تجريمه 
وفرض العقوبة بحقه وان قرار التجريم س��������بق 
وان صدق تميي��������زًا بالقرار التمييزي 884/هيأة 
جزائي��������ة ثانية/2010 ف��������ي 2010/2/11 واعيدت 
الدعوى اليها بغية تش��������ديد العقوبة كونها غير 
مناس��������بة لذا كان على املحكمة ان تصدر الحكم 
بالعقوبة بحق املجرم املذكور حضوريًا وبنفس 
الوق��������ت تقرر اص��������دار أمر القب��������ض بحقه لتنفيذ 
العقوبة. وبالتال��������ي تكون ق اخطأت في تطبيق 
القان��������ون الصداره��������ا العقوب��������ة املذك��������ورة خالفًا 
ألحكام املادة 151 م��������ن قانون اصول املحاكمات 
الجزائية.. وحي��������ث ان الحكم اذا صدر حضوريًا 
فال موجب الصدار القرار بحجز امواله املنقولة 
وغي��������ر املنقولة الن قرار الحجز يكون على اموال 
املته��������م اله��������ارب او الغائب في جناي��������ة لذا يكون 
طلب التدخل املقدم من قبل رئيس هيئة النزاهة 
اضافة لوظيفته قد اصبح غير ذي موضوع قرر 
رده من هذه الجهة كما قرر التدخل تمييزًا بقرار 
محكم��������ة الجنايات الصادر بتاريخ 2016/7/19 
ونق��������ض ق��������رار العقوبة الص��������ادر بح��������ق املجرم 
املذك��������ور واعادة الدع��������وى ال��������ى محكمتها بغية 
اصدارها وفق��������ًا ملا تقدم.. وصدر القرار باالتفاق 
اس��������تنادًا ألحكام املادة 264/ب من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية في 2/رجب/1438ه� املواف�ق 

2017/3/30م. 

)6(
املبدأ:

كون الزوج مدين للدولة او لشخص او حتى لو 
كان ق��������د صدر بحقه مذكرة قبض عن جريمة ال 
تمنعه من ارس��������ال النفقة لزوجته او الوالده ان 

اراد ذلك وحسنت نيته.

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وج��������د ان الطع��������ن 
التميي��������زي مق��������دم ضمن امل��������دة القانونية قرر 
قبوله ش��������كال" ولدى عطف النظر على الحكم 
املميز وجد انه غير صحيح ومخالف الحكام 
الش��������رع والقانون الن الثاب��������ت من التحقيقات 
الت��������ي اجرتها محكم��������ة املوضوع ب��������ان تعذر 
الحص��������ول على النفقة من املميز عليه لتهربه 
من انظار الش��������رطة لذا فان شروط الفقرة )8( 
من امل��������ادة الثالث��������ة واالربع��������ني/اوال متحققة 
في الدعوى اما ما س��������اغته محكمة املوضوع 
من ك��������ون املميز عليه تغيب واختفى بس��������بب 
مش��������غولية ذمته لبعض االطراف ومطالبتهم 
ل��������ه فان ذلك اجتهاد ليس ف��������ي محله الن كون 
الزوج مدين للدولة اولشخص او حتى لوكان 
قد ص��������در بحق��������ه مذك��������رة قبض ع��������ن جريمة 
التمنعه من ارس��������ال النفقة لزوجته او الوالده 
إن اراد ذل��������ك وحس��������نت نيته وحي��������ث إن عدم 
مراع��������اة ذلك قد اخل بصح��������ة الحكم املطعون 
في��������ه 0ل�ذا ق���������رر نقض��������ة واعادة الدع��������وى الى 
محكمتها التباع ماتق�دم على إن يبقى رس��������م 
التمييز تابعا للنتيجة صدر القرار باالتفاق 
املواف���������ق  االخرة/1438ه���������  ف��������ي 15/جم��������ادي 

2017/3/14م
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القاضي جعفر كاظم المالكي 
جاء في لسان العرب أن الَفكر والِفكر:  إعمال الخاطر في الشيء. وجاء 
في املعجم الوس��������يط َفَكر في األمر� َفكرًا: أعمل العقل فيه ورتب بعض 
ما يعلم ليصل به إلى مجهول.. والتفكير مفهوم غامض ال نس��������تطيع 
أن نراه أو نلمس��������ه داخل الدماغ فالتفكير خليط من عمليات نفس��������ية 
وكيميائية وعصبية متداخلة مع بعضها وهذا الخليط ينتج عملية 

التفكير ويتألف التفكير من ثالث مكونات:
1 - العملي��������ات املعرفي��������ة املعق��������دة مثل )حل املش��������كالت( واألقل تعقيدًا 
)املالحظ��������ة واملقارن��������ة والتصني��������ف( وعمليات توجي��������ه وتحكم فوق 

معرفية.
2 - املعرفة الخاصة بمحتوى املادة أو املوضوع.

3 - االستعدادات والعوامل شخصية )اتجاهات، موضوعية، ميول(.
وهناك حاجة للتفريق بني مفهومي )التفكير ومهارات التفكير(، ذلك 
أن التفكي��������ر عملية كلية نقوم عن طريقها بمعالجة عقلية للمدخالت 
الحس��������ية واملعلومات املس��������ترجعة لتكوين األفكار أو اس��������تداللها أو 
الحكم عليها وهي عملية تتضمن اإلدراك والخبرة السابقة واملعالجة 
الواعي��������ة واالحتضان والحدس وع��������ن طريقها تكتس��������ب الخبرة. أما 
مهارات التفكير: فهي عمليات محددة نمارس��������ها ونس��������تخدمها عن 
قص��������د في معالجة املعلوم��������ات مثل )مهارات تحديد املش��������كلة، إيجاد 
االفتراضات غير املذكورة في النص، أو تقييم قوة الدليل، أو االدعاء( 
وكذلك التفكير يتألف من مهارات متعددة تس��������هم إجادة كل منها في 
فاعلية عملية التفكير . لذلك فان من صفات التفكير القضائي السليم 
إن يكون التفكير واضحا ومنظما وحاس��������ما اما التفكير املنظم فهو 
أن يك��������ون القاضي ذا عقل مرت��������ب وان يحاذر م��������ن التفكير املضطرب 
ال��������ذي يجعله يتحول من مش��������كلة الدعوى إلى مش��������كلة أخرى قبل أن 
يقوم بحل املشكلة األولى. وقاضي املوضوع هو وحده صاحب الحق 
ف��������ي تقدير ما يق��������دم إليه في الدعوى من أدلة لك��������ي ال يبنى حكمه إال 
على الدليل الذي يطمئن إليه وجدانه وشعوره وفي فهم ما يقوم في 
الدعوى من قرائن وال تثريب على الحكم إذا ارتاح وجدان القاضي إلى 
ما اعتمده من أدلة وقرائن متساندة يكمل بعضها بعضا ومستمدة 
من ما له من أصل ثابت في األوراق في مجموعها أدلة س��������ائغة تؤدي 
ال��������ى النتيجة التي خل��������ص إليها كما ال تثريب عل��������ى املحكمة اذا هي 
طرحت شهادة شهود في التحقيق الذي أمرت بعدم قناعتها بصدق 
أقواله��������م, وهذا ال يعدو منه��������ا تحلال من نتيجة التحقيق الذي اجري 
ا على امر منها وإنما هو س��������لطة تقديرية منحها املشرع لها في  بناء
تقدير شهادة الشهود وقامت به في حدود سلطاتها. كما ان املحكمة 
غير مقيدة بالنتيجة التي يس��������فر عنه��������ا تنفيذ حكمها التمهيدي بل 
إن له��������ا الحرية التامة في تقدير أهمية الوقائع التي أمرت بالتحقيق 
فيها حس��������ب ما يرتاح إلي��������ه ضميرها وتمليه عليه��������ا قناعاتها. وان 
تقدير األدلة ووزنها امر يس��������تقل به قاضي املوضوع وال رقابة عليه 
من محكمة التمييز متى كان سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى 
إليه��������ا الحكم إال إن ذلك األمر مقيد بقيدين أولهما يتعلق باإلقرار اذا 
ال يستطيع القاضي تقدير الدليل فيه بل تنحصر سلطته في التأكد 
م��������ن توفره والثاني هو عدم التعس��������ف في تقدير الدليل بل إن املنطق 
واإلحس��������اس بخبرة الحياة لها دور فاعل ومؤثر في عملية اإلقناع . 

وهذا هو التفكير القضائي السليم. 

التفكير القضائي السليم
نوافذ العدالة 

سالم مكي

رغم الضغوطات الكبيرة، والسياس��������ات الخاطئة التي تقوم 
بها السلطة السياس��������ية، اال ان القضاء، كسلطة، مازال يقاوم 
س��������يول الفس��������اد واملحس��������وبية التي جرفت باقي الس��������لطات، 
واحتفظ لنفس��������ه بكم كبير من النزاهة والشفافية التي كلفته 

الكثير من منتسبيه.
 ما يحدث اليوم، لألسف، محاولة السلطة السياسية، لجعل 
القضاء ساحة لتصفية الحسابات الشخصية. ليس السلطة 
فحسب، بل ثمة مؤسسات، وموظفون صغار، ساهمت قوانني 
مؤسساتهم، بأن يورطوا موظفني ومسؤولني، بملفات فساد 
وهدر باملال العام، دون وجه حق، وهو ما ساهم بخلق حالة 
من الضغط الوظيفي وكثرة القضايا املعروضة امام القضاء، 
خصوص��������ا محاك��������م التحقي��������ق املختص��������ة بقضاي��������ا النزاهة. 
حوادث كثيرة، ش��������هدتها هذه املحاكم، ام��������واج من الكراهية، 
وتصفية الحساب، واالنتقام، تكسرت على صخرة القضاء. 

قضية احيلت الى النزاه��������ة، من قبل احدى الجهات الرقابية، 
تهم��������ة املوظف املحال، ه��������و مبلغ اإليفاد ال��������ذي زاد عن الحد 
املق��������رر بمبل��������غ أربعني ال��������ف دينار فق��������ط. هذا املبلغ، تس��������بب 
بإحالة موظف ب��������ريء الى املحاكم. القاض��������ي، ال يمكنه اال ان 
ينظر القضايا التي تطرح امامه. لم تفكر هذه الجهة، ان ثمة 
تكالي��������ف وامواال س��������تصرف، لقاء النظر به��������ذا املبلغ، اضافة 
ال��������ى ان وقت القاضي مهم، وثمني، ويمن��������ح له راتب ومكانة، 
لكي يق��������وم بإحقاق الحق، واعادة الح��������ق الى اهله، وانصاف 
املظلوم، وليس للنظر بأمور ال عالقة لها بالقانون وال باملال 

العام.
 لو تم تجاوز هذه القضايا، عبر تش��������ريع خاص بها، يعالج 
مثل هذه الحاالت، لتم تجنيب القضاء مس��������ؤوليات اضافية، 
حي��������ث يمكن للقاض��������ي ان يوفر وقته، لالنصراف في دراس��������ة 
القضايا املهمة، خصوصا تل��������ك املتعلقة باملال العام، ونحن 
نعاني من��������ذ التغيير ولحد اآلن من اهم مش��������كلتني: االرهاب 
والفس��������اد. الفس��������اد، ال يح��������ل عبر خن��������ق املوظف��������ني الصغار، 
ومحاس��������بتهم عل��������ى مبال��������غ، ال تع��������ادل ثمن ال��������ورق والحبر 
والكهرباء الذي يصرف عليها. ويعطل القاضي عن القضايا 
األهم. نحتاج الى اعادة القول، بضرورة تولي القضاء متابعة 
القضايا التي تخص الفس��������اد واملال العام، بنفسه، بعيدا عن 
اي س��������لطة. القضاء الذي أنصف الكثير من األبرياء، وتسبب 
بتعطي��������ل وايقاف املزاجات الش��������خصية لبعض املس��������ؤولني 
الذي��������ن يحاولون معاقب��������ة املوظف عبر احالت��������ه الى القضاء. 
وهو ام��������ر انتبه له قضاة التحقيق مؤخ��������را، وتمت معالجته 
من قبلهم، عبر تطبيق القانون واحقاق الحق. لو قام القضاء 
بتولي هذه املسؤولية بنفسه، لوفر الكثير من الوقت والجهد 
على قضاة التحقيق. وهو امر ال يحتاج الى تدخل تشريعي، 

كما قلنا سابقا.

القضاء ساحة الحق وليس 
تصفية الحسابات

عين قانونية

■ مسؤولية جزائية

ناقش��������ت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف واسط 
االتحادي��������ة املس��������ؤولية الجزائية للش��������خص 
املعن��������وي وكيفية التعاطي معها في القانون 

العراقي.
عام��������ر  غال��������ب  االس��������تئناف  رئي��������س  وق��������ال 
الغريب��������اوي في تصري��������ح إلى "القض��������اء"، إن 
"املحاك��������م التابعة للمثنى ناقش��������ت موضوع 
املس��������وؤلية الجزائية للشخص املعنوي وفقًا 

ملا أورده املشرع العراقي".
وتاب��������ع الغريب��������اوي أن "االس��������اس القانوني 
للمس��������ؤولية الجزائي��������ة للش��������خص املعنوي 
تط��������رق اليه القان��������ون العراق��������ي وتحديدًا في 

نص املادة )80( من قانون العقوبات".
وأش��������ار إل��������ى أن "هذه امل��������ادة نص��������ت على أن 
االش��������خاص املعنوي��������ة مس��������ؤولة جزائيًا عن 
الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها 
أو كالؤه��������ا لحس��������ابها أو باس��������مها وهو ما 
يتناسب مع املبادئ العامة للقانون الجنائي 

في النظرية املساهمة".

■ الوضع المالي

وجهت رئاس��������ة اس��������تئناف املثنى االتحادية 
محاكمها بض��������رورة مراعاة الوض��������ع املالي، 
الفت��������ة إلى ضرورة الترش��������يد في اس��������تخدام 
الطاقة الكهربائية والقرطاس��������ية واملحافظة 

على األثاث املكتبي.
وقال رئيس االستئناف القاضي طالب حربي 
في حديث مع "القضاء"، إن "توجيهات صدرت 
إلى املحاكم بمراعاة الوضع املالي للدولة في 
مجال االنفاق وااللت��������زام بالتعليمات املالية 
بكل دفعة وترش��������يد االس��������تهالك ف��������ي الطاقة 
الكهربائية والقرطاسية فضاًل عن املحافظة 

على األثاث".
وتاب��������ع حرب��������ي أن "ذل��������ك ج��������اء خ��������الل زيارة 
اشرافية إلى الهيئة االس��������تئنافية في املثنى 

لالطالع على واقع العمل فيها".
وأش��������ار إلى أن "الجولة ش��������ملت االطالع على 
نس��������ب حس��������م الدعاوى، حيث كان��������ت االرقام 
جيدة وأوصينا بزيادة النش��������اط فيها بغية 

تقريب العدالة أكثر من املواطن.

■ تطوير األداء اإلداري

أك��������دت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف الك��������رخ 
االتحادي��������ة اجراء زيارات إل��������ى عدد من دور 
القض��������اء التابعة له��������ا مؤخرًا، مش��������يرة إلى 
اصدار توجيه��������ات بض��������رورة تطوير االداء 

االداري للموظفني بغية خدمة املواطنني.
وق��������ال القاض��������ي موف��������ق العبي��������دي رئي��������س 
االس��������تئناف ف��������ي حديث م��������ع "القض��������اء"، إن 
"زيارة اجريناها إلى ع��������دد من دور القضاء 
مؤخ��������رًا لغ��������رض الوقوف على واق��������ع العمل 

فيها".
وتاب��������ع العبي��������دي أن "الزي��������ارات جاءت على 
محاكم من بينه��������ا دار القضاء في الطارمية 
والتاج��������ي ومحاك��������م االح��������وال الش��������خصية، 

والبداءة، والتحقيق، والجنح في البياع".
وأش��������ار إلى أن "الجولة شملت االطالع على 
س��������جالت الدعاوى واالمانات ف��������ي املحاكم، 
وق��������د وجهنا بضرورة تس��������ريع ما معروض 
أمام املحاكم خدمة للمواطن وتطوير االداء 

االداري لها".

كتاب قضائي

وتابع نوري أن "تس��������اؤالت عديدة منها ما 
هي الحكمة من وراء عدول املشرع العراقي 
عن قانون العقوبات، واصدار قانون خاص 

ومستقل ملكافحة اإلرهاب".

كما يطرح نوري س��������ؤااًل اخ��������ر ب�"هل يكفي 
قان��������ون  عل��������ى  تعدي��������الت  ادخ��������ال  مج��������رد 
العقوب��������ات ملواجه��������ة تزايد اعم��������ال العنف، 

واالقتتال الدموي الذي يشهده العراق؟".

أم��������ا االم��������ر اآلخ��������ر، يح��������ّدده بأن��������ه "يتعلق 
بالجريمة االرهابية واحكامها الواردة في 

قانون مكافحة االرهاب".
ويج��������د أن "زي��������ادة اعم��������ال العن��������ف وتفاقم 
خط��������ورة الجريمة االرهابية منذ عام 2003 
دفعت املش��������رع إلى مواجهتها ومعالجتها 
معالجة جذرية شاملة وسريعة لتشمل كل 

حاالت العنف واالرهاب".
ونّوه إلى أن "ذل��������ك انعكس على الرغبة في 
صياغة نص��������وص قانون مكافحة االرهاب 

واملصطلحات التي استعملت فيه".
وقد لج��������أ الكاتب ف��������ي طرح��������ه الكتاب إلى 
الطريقة التاريخية بغية الكش��������ف عن مدى 
التط��������ور القانون��������ي ال��������ذي لح��������ق بمفهوم 

االرهاب والجريمة اإلرهابية وأحكامها في 
القوانني السابقة لقانون مكافحة اإلرهاب 
وص��������واًل إل��������ى بي��������ان ماهيته��������ا وأحكامها 
املوضوعي��������ة ال��������واردة في قان��������ون مكافحة 

اإلرهاب".
ونبه نوري إلى املنهج العلمي املوضوعي 
وقوام��������ه "معرف��������ة جمي��������ع اآلراء الفهمي��������ة 
والقانونية املتعلقة باملواضيع الواردة في 
الكتاب وأبوابه وفصوله ومناقش��������تها في 

ضوء قانون مكافحة االرهاب العراقي".
وأش��������ار إلى املنهج التحليل��������ي والتأصلي 
القانون��������ي بوصف��������ه "تحليل جمي��������ع االراء 
واملواقف وتمحيصها وبيان مدى تطابقها 
مع احكام نصوص قانون مكافحة االرهاب 

وتحليل نصوص��������ه واملصطلحات الواردة 
فيه وتفسيرها".

ول��������م يكت��������ف الكات��������ب بالدراس��������ة النظرية 
بل توس��������ع إلى "ذك��������ر تطبيق��������ات قضائية 
لنصوص قانون مكافحة االرهاب والسيما 
الق��������رارات الص��������ادرة م��������ن الهيئة املوس��������عة 
والهيئة العامة ملحكمة التمييز االتحادية 

في العراق وبعض املحاكم الجزائية".
وشدد نوري على أن "ذلك محاولة للوقوف 
عل��������ى حقي��������ق تطبي��������ق نص��������وص قان��������ون 
مكافحة االرهاب على صعيد الواقع وبيان 
االجتهادات القضائي��������ة بخصوص بعض 
الجرائ��������م االرهابي التي لم يعالجها صلب 

ذلك القانون".

كتاب "الجريمة اإلرهابية" للقاضي حيدر علي نوري

ص��������در عن مكتبة زي��������ن للطباعة والنش��������ر والتوزيع كت��������اب للقاضي 
الدكت��������ور حيدر علي ن��������وري بعن��������وان )الجريمة اإلرهابية- دراس��������ة 
ف��������ي ضوء قان��������ون مكافحة اإلرهاب(. ويرى الكات��������ب أن "أهمية بحث 
الجريم��������ة اإلرهابية تكمن في أمري��������ن، األول يتعلق بقانون مكافحة 

االرهاب العراقي ذاته الذي عالج الجريمة اإلرهابية وأحكامها".

بغداد/ محمد سامي

 ■ غالف 

الكتاب

بغداد/ إيناس العبيدي

أجهز "الحنني إلى الوطن" على 
لعقود،  استمرت  عالقة زوجية 
بعد إص��������رار امرأة عل��������ى البقاء 
في دولة عربية بسبب األحداث 
األمني��������ة، فيما أصر الرجل على 

العودة إلى دياره.
الب��������الد  محاك��������م  وتس��������جل 
باستمرار حاالت طالق وصلت 
ف��������ي العام املاضي إل��������ى 56 الف 
حالة، وفيما تشير اإلحصاءات 
ب��������أن اغلبها تقع بني املتزوجني 
حديثًا، لك��������ن ثمة اس��������تثناءات 
تظه��������ر احيان��������ا، فهن��������اك إنهاء 
اس��������تمرت  زوجي��������ة  لعالق��������ات 

لعشرات السنوات.

االمني��������ة  الظ��������روف  وأجب��������رت 
االخيرة في البالد زوجني على 
إل��������ى إح��������دى البلدان  املغ��������ادرة 
العربية بغية االس��������تقرار فيها 
كونهما يسكنان إحدى املناطق 
الت��������ي س��������يطر عليه��������ا تنظي��������م 
داعش االرهابي منتصف العام 

.2014
الزوج��������ة كان��������ت حريص��������ة على 
البق��������اء ف��������ي ذل��������ك البل��������د، خوفًا 
على حياة اوالده��������ا برغم أنهم 
ليس��������وا صغارًا، لكنها تخش��������ى 
أن يصي��������ب أحده��������م أي مكروه 
وبقي ه��������ذا الهاجس مس��������تمرا 
معها حتى م��������ع تحرير ديارها 

من قبل القوات األمنية.
لك��������ن ال��������زوج، البالغ م��������ن العمر 

أكثر من خمس��������ني عامًا، أصيب 
الوطن  إل��������ى  الحن��������ني  بم��������رض 
 )Home sick( املع��������روف علميًا ب�
ورغ��������م أن��������ه اقتنع ف��������ي أكثر من 
م��������رة بالبقاء إلى جانب زوجته 
لك��������ن االكتئ��������اب اجب��������ره عل��������ى 
اتخاذ قرار العودة إلى العراق، 
وابلغه��������ا بأن��������ه س��������يرحل إل��������ى 
دي��������اره مهما كانت النتائج، فال 
مجال للعيش في بالد الغربة. 

حاول بعض االقرباء ايجاد حل 
وس��������ط بني الزوجني، الس��������يما 
وأنهما يتمتعان بخبرة طويلة 
ف��������ي الحي��������اة وأن زواجهما مر 
عليه نح��������و ثالثة عق��������ود، ومن 
غير املعقول أن تنتهي الرابطة 
االسرية بينهما بهذه الصورة 

لكن الطرفني أبوا ذلك وأصر كل 
واحد منهما على رأيه، فالرجل 
مع العودة، والزوجة مع البقاء 
بصحبة أوالدها خارج العراق.

حزم الرجل حقائبه وعزم على 
الع��������راق، وأبلغته  إل��������ى  العودة 
زوجته بأن هذا القرار سيكلفه 
انه��������اء العالقة الزوجي��������ة، لكنه 

دعاه��������ا إل��������ى التأن��������ي والتفكير 
املناس��������ب  املوق��������ف  واتخ��������اذ 
وإبالغه قراراه��������ا النهائي بعد 

مدة.
بمج��������رد وصوله إلى داره تلقى 
اتص��������ااًل هاتفي��������ًا م��������ن زوجت��������ه 
وأبلغته بأنها تفّضل االنفصال 
عن��������ه كونه لم يب��������ق معها حتى 

وإن كانت خارج البالد.
لجأ الطرفان إلى القضاء، وابلغا 
محكم��������ة االح��������وال الش��������خصية 
برغبتهم��������ا االنفص��������ال، ورغ��������م 
مس��������اعي البح��������ث االجتماع��������ي 
الرج��������ل والزوجة تمس��������كا  لكن 
الزوجية وهو  العالق��������ة  بإنهاء 
ما حصل فعاًل بعد جوالت من 

محاوالت اإلقناع.

"هوم سك" ينهي عالقة زوجية استمرت ثالثة عقود
عّرف قانون رقم )39( لسنة 2015، مرتكب جريمة غسل األموال سواء 

أكان فاعاًل أم مشاركًا في ارتكابها. 
وبموج��������ب القان��������ون فأن مرتك��������ب جريمة غس��������ل األموال ه��������و كل من 
قام ب�"تحويل االموال أو اس��������تبدالها من ش��������خص يعل��������م أو كان عليه 
أن يعل��������م أنها متحصالت جريمة لغرض إخف��������اء أو تمويه مصدرها 
غير املش��������روع أو مس��������اعدة مرتكبها أو مرتك��������ب الجريمة األصلية أو 
من س��������اهم في ارتكابها أو ارتكاب الجريمة األصلية على االفالت من 

املسؤولية عنها".
كما ش��������مل القانون "إخفاء االموال أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو 
مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها أو انتقالها أو ملكيتها أو 
الحقوق املتعلقة بها من شخص أو كان عليه أن يعلم أنها متحصلة 

من جريمة".
وتط��������ال املحاس��������بة م��������ن ُأدي��������ن ب���������" اكتس��������اب االم��������وال أو حيازتها أو 
اس��������تخدامها من شخص يعلم أو كان عليه أن يعلم وقت تلقيها أنها 

متحصالت جريمة".
وبحس��������ب القانون "ال يتوقف إدانة املتهم بجريمة غسل االموال على 

صدور حكم عن الجريمة االصلية التي نتجت عنها هذه االموال".

من يرتكب جريمة غسل األموال؟
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وه��������و أحمد مني��������ر بن خضير بن عبد الل��������ه بن خلف بن 
احم��������د العاني، ولد ف��������ي مدينة بغداد ع��������ام 1895، تعود 
أسرته إلى مدينة حماه السورية نزحوا منها الى مدينة 
عانة في األنبار ومن ثم تحولوا الى بغداد ليولد هناك، 
اش��������تهر باس��������م )منير القاض��������ي( في الكت��������ب والدوريات 
ويعود نس��������به الى احمد الحموي شارح كتاب )األشباه 

والنظائر(. 
قانون��������ي ضليع واديب في اللغة والبالغة باإلضافة الى 
كونه ش��������اعرا وله قصائد وفي��������رة تقف في مرتبة واحدة 

مع معاصريه أمثال مصطفى جواد.
ينتم��������ي مني��������ر القاضي ال��������ى عائلة قانوني��������ة فأبوه كان 
قاضيا معروفا، كما ان شقيقه الوزير والقانوني )نوري 
القاضي(الذي ش��������ارك في وضع القانون املدني العراقي 

ضمن لجنة ترأسها )عبد الرزاق السنهوري(.
 ُعني منير القاضي ف��������ي عام 1932 قاضي محكمة بداءة 
بغداد ليحل مش��������كلة التراكم والتلكؤ في الحسم فنهض 
بها على اتم وجه, فضال عن ارتفاع مس��������توى املعنى في 
القرارات التي يؤرش��������فها جميعا والش��������رح املس��������تفيض 
الوافي للنصوص التي كان يس��������تعملها س��������ندا إلصدار 

القرارات.
 وفي عام 1935 عني أس��������تاذا ف��������ي كلية الحقوق فأمضى 
في منصبه خمس س��������نوات أس��������تاذا بمواضيع االحوال 

الش��������خصية والوصايا والفرائض واإلج��������ازات ليصبح 
عميدا لكلية الحقوق عام 1940.

كان منير القاضي شخصية اجتماعية واسعة العالقات 
داخ��������ل الع��������راق وخارج��������ه، وخاص��������ة مع رج��������ال القانون 
البارزين، وتضم مؤلفاته الش��������خصية مراس��������الت ثمينة 
مع وجوه املجتمع وعلمائه ومثقفيه. وهناك مراس��������الت 

مع زميله السنهوري.
كان القاض��������ي يمتلك ذهنا متفتحا وس��������خاًء في النفس، 

متوقد البديهة، بثقافة موسوعية متنوعة. 
في مقدمته لكتابه )شرح قانون اصول املرافعات املدنية 
والتجاري��������ة( ال��������ذي صدر ع��������ام 1957 حني كان أس��������تاذا 
للمادة في كلية الحق��������وق، تلمس حقيقة ما يكنه الرجل 
للقض��������اء، اذ يقول في تلك املقدمة ان "القضاء نظام قويم 
تحيط ب��������ه قواعد الع��������دل واالنص��������اف، وتحكمه قوانني 
عدي��������دة، والقض��������اء ف��������وق ذلك صناع��������ة وفن، يس��������تلهم 
القضاة الصواب فيه، من املران والخبرة وامللكة الفقهية، 
والذكاء، ويستوحون الحق من صفاء نواياهم، وطهارة 
ضمائره��������م، وتوخيه��������م احقاق الحق، وازه��������اق الباطل، 
ويس��������تعينون بس��������بر نية الخصوم وبعده��������م عن الكيد 
والحيل��������ة، فه��������ذا البن��������اء اي القض��������اء هو الس��������ياج الذي 
يحتمي به املظلوم"، وبقيت هذه االفكار في طريقه حتى 

توفي عام 1969.

قضاة عراقيون

م��ن��ي��ر ال��ق��اض��ي 
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