
بغداد/ القضاء

كون استئناف الكرخ معفّية من النظر في جرائم اإلرهاب 
التي تتوالها محكمة التحقيق املركزية الخاصة بشؤون 
اإلره��������اب والتابعة إلى اس��������تئناف الرصاف��������ة، فأن جرائم 

السرقة هي من تتصدر الواجهة في محاكمها.
وف��������ي حوار مع "القضاء" يقول القاضي خالد املش��������هداني 
رئيس االس��������تئناف إن طبيعة املناطق التجارية الس��������يما 
املنص��������ور تتي��������ح فرصا للص��������وص ملمارس��������ة عملياتهم، 
ويذك��������ر أن ه��������ذه الجرائم على األغلب ال تت��������م من املجتمع 

الكرخ��������ي األصيل إنما من الوافدين إلى بغداد باعتبارها 
العاصمة التي توفر فرص معيش��������ة أكبر وتش��������هد زخما 
س��������كانيا. وفي س��������ياق آخر تحدث عضو مجلس القضاء 
األعلى عن قانون املجلس الجديد، مشيدًا بفقراته السيما 
الت��������ي تتعل��������ق بمنح رئي��������س محكمة التميي��������ز االتحادية 
رئاس��������ة مجل��������س القضاء األعل��������ى عادًا إياه��������ا خطوة في 
مس��������ار تحقيق فائدة أكبر للعم��������ل القضائي، فيما عّد في 
الوقت نفس��������ه إلح��������اق املعهد القضائ��������ي بمجلس القضاء 

األعلى خطوة دستورية مهمة.
القاض��������ي املش��������هداني عرج على أهم ما ي��������دور في محاكم 

الكرخ م��������ن ملفات وقضاي��������ا كاملخدرات وس��������بل تداولها 
ومكافحته��������ا وازدي��������اد ح��������االت الطالق وعالق��������ة املواطن 

الكرخي بالقضاء.
ويرى أن أبرز ما في قانون مجلس القضاء األعلى الجديد 
"هو أن يترأس رئيس محكمة التمييز االتحادية رئاس��������ة 
مجل��������س القضاء بع��������د أن كان رئيس املحكم��������ة االتحادية 

العليا هو من يشغل املنصب".
ولف��������ت إل��������ى أن "الش��������يء الثاني ه��������و إعطاء حق تش��������ريع 
القوانني الخاص��������ة بالقضاء ملجلس القضاء األعلى وهذا 
تط��������ور مهم نظ��������را ملعرفة املجلس أكثر م��������ن أي طرف آخر 

بهذا األمر فضال عن صالحية عقد االتفاقيات مع النظراء 
في العالم، وهذه األمور مجتمعة تش��������كل مساهمة جادة 

في ترسيخ استقالل القضاء".
وأضاف أن "رئاس��������ة مجل��������س القضاء األعلى ه��������ي إدارة، 
وعندم��������ا يك��������ون رئيس محكم��������ة التمييز وه��������ي املحكمة 
التي تش��������كل مرحلة مهمة في الس��������ياق القضائي، عندما 
يكون هو من يدير القضاء فهذا يعني ترس��������يخ الستقالل 

القضاء ومهنيته وتطوره".

الحوار كامال في الصفحات الداخلية

السرقات تتصدر جرائم الكرخ.. والمخدرات تتفشى في المقاهي
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القاضي عبد الستار بيرقدار

أطفأت صحيفة )القضاء( االلكترونية ش��������معتها الثالثة 
لتكمل املس��������يرة الناجحة التي حققتها خالل الس��������نوات 

املاضية.
 نع��������م إنها الذك��������رى الثالثة لصحيف��������ة قضائية نجحت 
بامتي��������از وأصبح��������ت الصحيفة القضائي��������ة والقانونية 
االلكترونية الوحيدة في العراق ما بعد 2003، وبالتأكيد 
كان لديه��������ا م��������ا يميزها عن غيرها ألنه��������ا لم تكن مجرد 
صحيف��������ة اعتيادي��������ة، بل حمل��������ت في طياتها مش��������روعا 
إعالمي��������ا قوام��������ه نش��������ر الثقاف��������ة القانوني��������ة والقضائية 
وحقوق اإلنس��������ان، ولذا فهي تستحق االحتفاء بها كون 
من يصدرها هم من الذين عاهدوا أنفسهم على نشر قيم 
الحق والعدالة من اج��������ل ان تصل للقارئ العزيز محملة 
بكل ما يجعل��������ه عارفا بحقوقه والتزاماته كمواطن، فقد 
س��������اهم كتاب األعمدة وهم من القضاة وأعضاء االدعاء 
الع��������ام والحقوقي��������ني على عك��������س خبراته��������م وتجاربهم 
س��������طروها  الت��������ي  بكلماته��������م  والقانوني��������ة  القضائي��������ة 

بأناملهم.
 كم��������ا س��������اهمت وتس��������اهم الصحيف��������ة في نق��������ل األحداث 
واألخبار والتقارير م��������ن اروقة املحاكم بتقارير صحفية 
ملحرري��������ن وكت��������اب محترف��������ني بمهني��������ة عالي��������ة وحي��������اد, 
اظهروا فيها الوجه البش��������ع للجريمة واإلرهاب وقصص 
انته��������اك حق��������وق االنس��������ان عل��������ى ي��������د عصاب��������ات داعش، 
وس��������لطت الصحيفة أضواًء كاش��������فة على حقوق املواطن 
ليس��������لك الطري��������ق الصحيح ف��������ي املطالب��������ة بحقوقه امام 
املحاك��������م والجهات املختصة وذلك ع��������ن طريق تحقيقات 
وريبورتاج��������ات ميداني��������ة أوصلت القضاء ال��������ى املواطن 

بيسر وشفافية.
 ولك��������ون اإلع��������الم هو رس��������الة نبيلة، لذا كان على أس��������رة 
التحرير أن تطوعها لخدمة القضاء واملواطن واملجتمع، 
حيث اتبعت الصحيفة سياس��������ة عقالني��������ة في تطورها، 
وهو ما أهلها لتتبوأ هذه املرتبة، ولتصل إلى ما وصلت 
إليه، حيث استطاعت أن تحجز مكانا مرموقا وسط هذا 
الزخم الهائل من العناوين اإلعالمية في الساحة، وانها 
ستدخل في سنتها الثالثة في مرحلة جديدة هي مرحلة 
املنافسة، الحتالل أحسن املراتب، فنبارك ملجلس القضاء 
األعلى صحيفته ونتمنى ألسرة التحرير املواصلة على 
ه��������ذا الخط واملزيد م��������ن النجاحات والتق��������دم, مرة أخرى 
سنقدم التهنئة ونبارك لهم في كل يوم يواصلون التفوق 

في خدمة القارئ من أجل مستقبل أفضل.

القضاء.. السنة الثالثة  
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اإلفتتاحية

بغداد / حيدر زوير

أن مقاتل��������ي جه��������از  م��������ن  الرغ��������م  عل��������ى 
مكافح��������ة اإلرهاب ألق��������وا القبض عليها 
أثناء املعارك األخي��������رة في تحرير أيمن 
املوص��������ل، إال أن "لين��������دا فينس��������ل" ب��������دت 

بمظهر ال يمت ألحوال الحرب بصلة.
 ل��������م يك��������ن في حس��������باننا ونح��������ن نرافق 
قاضي التحقيق املختص بنظر قضايا 
اإلره��������اب أن ن��������رى متهم��������ا يق��������ف أمامه 
مثله��������ا، فم��������ا أن ن��������ادى عليه��������ا املوظف 
املراف��������ق للقاض��������ي حتى أطل��������ت أمامنا 
الشابة األملانية لنكتشف أنها تبلغ من 

العمر سبعة عشر ربيعًا فقط.
 "لين��������دا" التي عرفت في الصحافة أثناء 
اعتقالها بحس��������ناء داعش وُاعتقد أنها 

مختطف��������ة أيزيدي��������ة، نس��������جت التقارير 
الصحفية عنها قصصًا كثيرة وغريبة 
لم تستند أغلبها إلى معلومات رسمية، 
إال أن ه��������ذه التقاري��������ر ل��������م تخط��������ئ ف��������ي 
توصيفها، فهي بح��������ق تعبر عن هوس 
مقاتلي التنظيم اإلرهابي بالحوريات.

وتحدثت ليندا فينس��������ل إل��������ى "القضاء" 
ع��������ن قص��������ة انتمائه��������ا لتنظي��������م داعش 
اإلرهاب��������ي، مش��������يرة إل��������ى "ندمه��������ا على 
قدومها وانتمائها"، كما تحلم بالعودة 

إلى ديانتها املسيحية.
قالت فينس��������ل بلغة أملاني��������ة وهي تضع 
حجابا على رأس��������ها "تعرفت بمنتصف 
ع��������ام 2016 عل��������ى فت��������اة أردني��������ة تدع��������ى 
فاطم��������ة كانت قد حدثتني مل��������دة طويلة 
عن ضرورة تركي للمس��������يحية واعتناق 

الدين اإلسالمي، وبعد محاوالت كبيرة 
عرفتني على شخص يدعى )أبو خالد(، 
وهو إمام جامع في مدينة بولس��������تنيز 
التي تقع جن��������وب أملانيا وتعد من املدن 
الفقي��������رة وعرفن��������ا من األجه��������زة األمنية 
واملخابراتي��������ة أن هذه املدين��������ة من أكثر 
امل��������دن الت��������ي تنش��������ط فيه��������ا الجماعات 

اإلرهابية في أملانيا".
ل��������م  خال��������د  اب��������و  أن  "لين��������دا"  أضاف��������ت 
يتحدث معها كثي��������را بحجة أنها امرأة 
مم��������ا يصع��������ب عليهم��������ا أن يختليا مع 
بعضهما، لكن��������ه طلب منه��������ا التواصل 
مع فاطمة بعد أن زودها بمجموعة من 
الكراسات باللغة األملانية التي تتحدث 

عن اعتناق الدين اإلسالمي.
 وتضي��������ف "أنن��������ي تبّينت بع��������د ذلك أن 

امتناع أبو خالد عن لقائي كان بس��������بب 
مراقبة األجهزة األمنية األملانية له وملن 

يلتقيه".
اس��������تمرت فاطمة بالتواصل مع "ليندا" 
بحسب قول األخيرة، وقامت بإشراكها 
ف��������ي مواق��������ع ومنتديات عل��������ى االنترنت 
تابع��������ة للتنظيم اإلرهاب��������ي تعرفت عن 
طريقها بفتاة تسمى "مكة" وهي أملانية 
من أصول شيش��������انية، واضطلعت هذه 
األخي��������رة بإقناعه��������ا باالنضم��������ام ال��������ى 
التنظيم اإلرهابي وطلبت منها بحسب 
م��������ا قالت "ليندا" أن تت��������رك التواصل مع 

فاطمة.
وع��������ن طريق ه��������ذه املواق��������ع االلكترونية 
تق��������ول "لين��������دا": "تعرف��������ت عل��������ى ش��������اب 
شيش��������اني يدعى محم��������د، ويكنى ب�أبي 

أس��������امة الشيش��������اني"، ق��������ام ه��������و اآلخ��������ر 
بإقناعها باالنضمام للتنظيم، وبالفعل 
اس��������تطاع هؤالء جميعهم أن يقنعوها، 
إال أنها أخفت تحّولها هذا عن أسرتها، 
لكن إدارة مدرستها شعرت بانضمامها 
وأخبرت عائلتها عن طريق رسالة على 

البريد االلكتروني بهذا التحّول".
"صرخ��������ت أمي عل��������ّي وضربتني عندما 
وصلت رسالة املدرسة االلكترونية لها"، 
تضي��������ف ليندا للقاض��������ي: "وألن عالقتي 
بأمي من األس��������اس ليس��������ت على ما يرام 
ألنني أنحاز ألبي بعد انفصالهما منذ 
مدة ليس��������ت بالقصيرة، ازدادت العالقة 

َا بيني وبني أمي". سوء

التفاصيل ص3

"            " تنفرد بلقاء "حورية داعش" األلمانية
ليندا "النادمة" تتحدث عن انضمامها للتنظيم.. وتريد العودة إىل املسيحية

بغداد/ إيناس جبار 

رأى املش��������رع أن حق حضانة الطفل يثبت لالم 
ف��������ي حال وق��������وع الفرق��������ة بني الزوج��������ني، معلال 
ذل��������ك بأنها أكثر الناس حن��������وا عليه وترفقا به 
وس��������هرا على راحته، كما أن حاجات الطفل في 
بداية حياته ال يستطيع غيرها القيام بها. لكن 

املش��������رع العراقي سلك أيضًا اتجاها جديدا في 
املادة )57( من قانون األحوال الشخصية وهو 
انه جع��������ل الحضانة بمراعاة مصلحة الصغير 
قب��������ل أي اعتبار آخ��������ر، فالحضان��������ة مقررة لالم 
ابتداء ثم لألب وإن لم يوجدا فقد ترك املش��������رع 
أمر تحديد القائ��������م بأمر الحضانة ملن تختاره 

املحكمة مع مراعاة مصلحة الصغير. 

وق��������ال قاضي محكمة األحوال الش��������خصية في 
الكرادة احمد جاس��������ب الساعدي "عند حصول 
الن��������زاع  بني األم واالب املنفصلني الس��������يما في 
حال��������ة زواج كل منهم��������ا ف��������ان املحكم��������ة هي من 
تقّيم م��������ن األصلح لحضانته، بع��������د التأكد من 
توفر السكن املناس��������ب والحالة املادية للطرف 
الحاض��������ن والحالة االجتماعي��������ة فحينها تقرر 

املحكمة مصلحة املحضون أين تقع".
وأضاف الس��������اعدي ف��������ي حديث إل��������ى "القضاء" 
أن "املحاكم تس��������تقبل الكثير من قضايا النزاع 
حول حضانة األطفال، لكن يبقى الرأي األخير 
للمحكمة التي تخت��������ار الطرف الذي يكون هو 

األنسب لتنشئته اجتماعيًا".
التفاصيل ص2

محاكم شرعية: حضانة الطفل لألصلح بين األبوين المنفصلين

بغداد / عدنان صبيح

أش��������اد قضاة بفاعلية فحص الحمض النووي 
)DNA( في حس��������م الكثي��������ر م��������ن القضايا التي 
تتعل��������ق بالقتل واإلي��������ذاء واالغتص��������اب وكذلك 
إثب��������ات النس��������ب، لكنه��������م أش��������اروا إل��������ى أن هذا 
الفح��������ص قانونيا ليس ملزم��������ا للمحكمة فهو 
سبب من األسباب أو دليل من األدلة يوازي رأي 
الخبي��������ر. وأكد نائب رئيس محكمة اس��������تئناف 
الك��������رخ االتحادي��������ة القاضي س��������عد محمد عبد 
الكري��������م أن "تقرير ال�DNA يس��������اهم في التحري 
ع��������ن املفقودي��������ن وكذل��������ك يفي��������د أعم��������ال املقابر 
الجماعية وإجراء الفحوصات التكميلية فضال 
عن انه يدخل في العديد من القضايا الجزائية 
والش��������خصية املعروض��������ة أم��������ام القض��������اء". لكن 

عبد الكري��������م يقول في مقابلة م��������ع "القضاء" إن 
"تقري��������ر تحليل ال�DNA ال يعد ملزما للمحكمة؛ 
وذلك بحس��������ب قانون االثب��������ات فاملادة 140 منه 
تن��������ص عل��������ى أن للمحكمة ان تتخ��������ذ من تقرير 
الخبير سببا لحكمها، وأن رأي الخبير ال يقيد 

املحكمة".
وع��������ن القضاي��������ا التي تحت��������اج ه��������ذا النوع من 
التقارير ذكر عبد الكريم أنها "مختلفة وبحسب 
الوقائ��������ع املعروضة امام املحكم��������ة، ومثال على 
ذلك فأن املحكمة الجزائية تطلب هذا النوع من 
التحليل للوصول الى معرفة شخصية الجاني 
او املجنى عليه ف��������ي حوادث القتل او االيذاء او 

االغتصاب وحوادث السرقة وغيرها.

التفاصيل ص3

الـ )DNA( دليل حاسم في كثير 
من القضايا الغامضة

سنة ثالثة لـ"القضاء".. أمنوذج 
فريد لإلعالم املتخصص

قضاة: الكفيل يحال على اجلنح إذا 
245تعذر عليه إحضار املتهم

استئناف دياىل تتابع أعمال البحث االجتماعي 
يف حماكم األحوال الشخصية واألحداث

كتاب العدد

القاضي عماد عبد اهلل

مكتب غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب

■ قاض يجري مرافعة في إحدى محاكم بغداد/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد / سيف محمد

 نّظ��������م جه��������از االدعاء الع��������ام 1616 
مل��������ف اس��������ترداد بح��������ق متهم��������ني 
هارب��������ني خ��������ارج الع��������راق، وفيم��������ا 
لف��������ت إل��������ى أن معظ��������م ه��������ذه التهم 
تتعلق باإلرهاب والفس��������اد، أشار 
إل��������ى صعوب��������ة اس��������ترداد املتهمني 
مزدوج��������ي الجنس��������ية ألن معظ��������م 
الدول التي يحملون جنسيتها ال 
تسّلمهم بس��������هولة.  وفيما تحدث 
اإلج��������راءات  ع��������ن  الع��������ام  االدع��������اء 
املتخذة بصدد قضية املتهم وزير 
التج��������ارة األس��������بق، أوض��������ح آلي��������ة 
تنظيم ملفات االسترداد والجهات 

التي يتعاون معها.  
وق��������ال نائب رئيس جه��������از االدعاء 
العام إن "عدد نش��������رات املعلومات 
ومذكرات القبض التي أرسلت إلى 
مديرية الشرطة العربية والدولية 
)االنترب��������ول( بل��������غ 1616 ضمنه��������ا 
360 مذكرة تخص متهمني مدانني 

بقضايا فساد مالي وإداري".
وأض��������اف "أم��������ا امللف��������ات املرس��������لة 
إل��������ى الدائرة القانوني��������ة في وزارة 

الخارجي��������ة فعدده��������ا 240، أربع��������ة 
يتعل��������ق  منه��������ا  ملف��������ا  وتس��������عون 
بقضاي��������ا فس��������اد منذ الع��������ام 2003 

ولغاية اآلن". 
وع��������ن آلي��������ة تنظي��������م ه��������ذه امللفات 
أوضح أن "هناك شعبة في رئاسة 
االدع��������اء الع��������ام تقع عل��������ى عاتقها 
مهام تنظيم ملفات استرداد بحق 
املتهمني الهارب��������ني خارج العراق"، 
الفت��������ًا إل��������ى أن "الجه��������ات التي يتم 
التع��������اون معها في هذا املجال هي 
الداخلية  الخارجية ووزارة  وزارة 
وهيئة النزاهة".   وردًا على سؤال 
يتعل��������ق ب��������دور االدعاء الع��������ام في 
قضية املتهم عبد الفالح السوداني 
وآخرين بعد أن أثير جدل حولهم 
مؤخرًا، أفاد بأن "االدعاء العام في 
طور إعداد ملفات اس��������ترداد بحق 
املتهم عبد الفالح الس��������وداني بعد 
أن الق��������ي القبض عليه ف��������ي لبنان 
ومتهم آخر كان يشغل منصبا في 
وزارة الدفاع القي القبض عليه في 
األردن لغرض تسليمهم للعراق ".

التفاصيل ص2

1616 ملف استرداد لمتهمين 
بالفساد واإلرهاب خارج البالد

بغداد/ القضاء

أقام معهد التطوير القضائي بالتعاون مع رابطة املصارف 
العراقية ورشة تدريبية حول التحقيقات في الجرائم املالية 
وعمليات غسل األموال بمشاركة عشرين قاضيا وملدة ثالثة 
أيام، وعبر القضاة املش��������اركون عن ارتياحهم للمحاضرات، 
الفتني إلى أهمية الدورة لزيادة الوعي القانوني في مكافحة 

هذه الجرائم.وقال قاضي محكمة الجريمة االقتصادية إياد 
محسن ضمد أحد املش��������اركني إن "الدورة التي أقامها معهد 
التطوي��������ر القضائي بالتعاون م��������ع رابطة املصارف العراقية 
استهدفت تدريب الس��������ادة القضاة في بغداد على التحقيق 
بالجرائ��������م املالية وكيفي��������ة مكافحتها وكذلك جرائم غس��������ل 
األموال". وأضاف ضمد ف��������ي حديث إلى "القضاء" أن "خبراء 
دوليني حاض��������روا في الدولة يمتلكون خب��������رات كبيرة بهذا 

الجانب وبينهم كذلك قضاة من دول أخرى".
وتاب��������ع ضمد أن "ال��������دورة ألقت الضوء عل��������ى الجرائم املالية 
وكيفي��������ة التحقيق فيه��������ا ومكافحتها وتن��������اول املحاضرون 
بع��������ض األمثلة العملية على بع��������ض الجرائم في دول أخرى 

وكيف تم التعامل والتحقيق فيها".

التفاصيل ص5

معهد التطوير يدرب قضاة على التحقيق في "غسل األموال"
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اإلجراءات العملية 
في الدعاوى التحقيقية

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

حف��������ظ النظام العام والس��������كينة العام��������ة من أهم واجب��������ات الدولة إن لم 
تك��������ن أهمها على اإلطالق اذ تحرص الدول على إقامة العدالة ومن أهم 

مقتضيات العدالة حماية املجتمع من الجريمة والجاني.
 وقب��������ل أن يصل الفاعل إل��������ى املحكمة إلجراء املحاكمة عن فعله البد من 
إج��������راءات تبحث عن كيفية الس��������ير بالتحقيق وفق األصول ومن خالل 
ذلك احتلت اإلج��������راءات الخاصة بالتحقيق االبتدائ��������ي مكان الصدارة 
باعتبارها أول اإلجراءات الجزائية وإنها على تماس مباشر ودائم مع 
حقوق األشخاص وحرياتهم ما حدا باملشرع إلى تنظيم هذه اإلجراءات 

في نصوص قانونية ضمن قانون أصول املحاكمات الجزائية.
 وإن ملرحل��������ة التحقي��������ق االبتدائ��������ي تأثي��������را واضحا على م��������ا يليها من 
مراحل الدعوى الجزائية وكلما اتسمت هذه املرحلة بالسرعة وااللتزام 
بتطبي��������ق اإلج��������راءات الجزائية مبنية على أس��������باب معقول��������ة وكافية، 
اقتربنا من حقيقة الجرم املرتكب وصوال إلى مرحلة إصدار حكم عادل 

يفصل في الدعوى.
 ولغرض حسم الدعوى التحقيقية نجد من الضروري اتخاذ إجراءات 
فاعل��������ه لغرض تطبيق القانون تطبيقا صحيح��������ا ويجب تدوين أقوال 
املتهم خالل أربع وعش��������رين س��������اعة من حضوره واتخاذ القرارات على 
املطالع��������ة األولى املقدمة من قبل القائم بالتحقيق ألنها األس��������اس الذي 
ُتبنى عليها كافة إجراءات الدعوى ومنها تدوين أقوال املدعني بالحق 
الش��������خصي وتدوي��������ن أقوال الش��������هود وإج��������راء الكش��������ف واملخطط على 
محل الحادث وربط س��������وابق املتهم وسرعة إرس��������ال املبرزات الجرمية 
إل��������ى مديرية تحقيق األدلة الجنائية لغ��������رض فحصها وبيان عالقتها 
بالح��������ادث ورب��������ط التقارير الطبي��������ة العدلية وأن تك��������ون املخاطبات مع 
الجه��������ات املختص��������ة من قبل املحكمة لضمان س��������رعة انج��������از التحقيق 
ومنها معهد الطب العدلي بالنس��������بة لربط التقرير الطبي التشريحي 
لجث��������ة املجني علي��������ة للتعرف على األس��������باب الحقيقي��������ة للوفاة وربط 
التقاري��������ر الطبية بفح��������ص املواد املخدرة وكذلك مفاتح��������ة دوائر املرور 
ف��������ي قضايا الدهس والح��������وادث املرورية والتأكيد عل��������ى إن تكون فترة 
تمدي��������د املوقوفية قصي��������رة لضمان املتابعة الجدية ف��������ي انجاز األوراق 
التحقيقي��������ة، وذل��������ك الن التوقيف لفترة طويلة يؤدي إل��������ى التأخير في 
انج��������از القرارات القضائي��������ة. وان يكون االطالع عل��������ى القوائم الخاصة 
بانج��������از األوراق التحقيقي��������ة أس��������بوعيا م��������ن قبل محاكم االس��������تئناف 
لضمان املتابعة الجدية في س��������رعة انجاز األوراق التحقيقيةال س��������يما 

األوراق التحقيقية الخاصة باملوقوفني.
 ولضمان س��������رعة حسم الدعاوى في مرحلة املحاكمة ضرورة أن يكون 
صك الكفالة منظما بش��������كل دقيق يتضمن املعلومات الخاصة بالكفيل 
من حيث عمله ومحل س��������كناه التفصيلي لضمان إحضار املتهم املكفل 
عند إج��������راء املحاكمة وكذلك التأكيد على عدم تس��������فير املتهم في حالة 
وجود أكثر من دعوى مس��������جله بحقه او ان يك��������ون مطلوبا في دعاوى 
أخرى مازالت رهن التحقيق وكذلك تفعيل دور االدعاء العام في زيارة 
املواق��������ف والتس��������فيرات ومراكز الش��������رطة للممارس��������ة دوره ف��������ي مراقبة 
املش��������روعية وأن تكون هناك اجتماعات ولق��������اءات مع ضباط التحقيق 

لضمان سرعة انجاز األوراق التحقيقية 
وضرورة التوسع في نقل التحقيق إلى 
مكاتب التحقيق القضائي الن الشرطة 
دورها هو تنفيذ الق��������رارات القضائية 
في تنفيذ أوامر القبض والتأكيد على 
دور الجه��������ات التي تس��������اعد في انجاز 
التحقيق وه��������ي مديرية تحقيق األدلة 

الجنائية ومعهد الطب العدلي.
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بغداد/ إيناس جبار

رأى املش��������رع أن ح��������ق حضان��������ة الطفل يثبت ل��������الم في حال 
وق��������وع الفرقة بني الزوجني، معلال ذل��������ك بأنها أكثر الناس 
حنوا عليه وترفقا به وس��������هرا على راحته، كما أن حاجات 

الطفل في بداية حياته ال يستطيع غيرها القيام بها.
لكن املش��������رع العراقي س��������لك أيضًا اتجاها جديدا في املادة 
)57( من قانون األحوال الشخصية وهو انه جعل الحضانة 
بمراعاة مصلحة الصغير قبل أي اعتبار آخر، فالحضانة 
مقررة لالم ابتداء ثم لألب وإن لم يوجدا فقد ترك املش��������رع 
أم��������ر تحديد القائم بأمر الحضانة ملن تختاره املحكمة مع 

مراعاة مصلحة الصغير. 
وقال قاضي محكمة األحوال الشخصية في الكرادة احمد 
جاس��������ب الس��������اعدي "عند حص��������ول النزاع  ب��������ني األم واالب 
املنفصلني الس��������يما في حالة زواج كل منهما فان املحكمة 
هي من تقّي��������م من األصلح لحضانته، بعد التأكد من توفر 
الس��������كن املناسب والحالة املادية للطرف الحاضن والحالة 
االجتماعية فحينها تقرر املحكمة مصلحة املحضون أين 

تقع".
وأضاف الس��������اعدي ف��������ي حديث إلى "القض��������اء" أن "املحاكم 
تس��������تقبل الكثير من قضايا النزاع حول حضانة األطفال، 
لكن يبقى الرأي األخير للمحكمة التي تختار الطرف الذي 

يكون هو األنسب لتنشئته اجتماعيًا".
أم��������ا في حالة وف��������اة الطرف��������ني يوضح الس��������اعدي أن "هذه 
الحاالت نادرة على الرغم من وجودها بسبب ظرف البالد 
لك��������ن القانون عالجها بأن هناك أق��������ارب من الدرجة األولى 
والثاني��������ة ه��������م م��������ن يتولون حضان��������ة الطفل، أم��������ا إذا ثبت 
للمحكم��������ة عدم وجود حاضن قري��������ب يودع الطفل في دور 

الدولة".
ويرى قاضي األحوال الش��������خصية أن "حاالت التنازع على 
حضان��������ة األطفال كثيرة ف��������ي املحاكم، وه��������ي مترابطة مع 
كثرة حاالت الطالق والوفاة لكن حل هذه املشكلة يقع على 
عاتق املحكمة التي توكل حضانة الطفل إلى الطرف الذي 

يملك سكنا وظرفا مناسبا". 
وعل��������ى الرغم من النزاع إال أن الس��������اعدي يذكر أن "املحاكم 
تش��������هد كثيرا من حاالت تن��������ازل األم أو األب عن الحضانة 
بس��������بب ضعف الحالة االقتصادية والوضع املادي وليس 
رغبة بالتخلي ع��������ن الطفل"، مستش��������هدا بإحدى الدعاوى 
املنظ��������ورة أمام��������ه ألم تنازلت عن حضان��������ة أطفالها الثالث  
كونه��������ا ال تمل��������ك مكانا للس��������كن أو أي مدخ��������ول يوفر لهم 

ابسط سبل الحياة.
وأفاد ب��������أن "املحاكم عالجت أيضًا حال��������ة وقوع ضرر على 
املحض��������ون الطفل م��������ن أي طرف م��������ن األزواج املنفصلني أو 
م��������ن قبل أزواجهم، إذ يحق للطرف اآلخ��������ر تقديم ما يثبت 
ع��������دم أهلية الحاضن، وللمحكمة أن تتأكد وتتثبت قبل أن 
تصدر قرارها بعدم صالحية الطرف الحاضن وتمنح حق 

الحضانة لآلخر".
   م��������ن جانبه ي��������رى القاضي كاظم عبد جاس��������م الزيدي أن 
"الحضان��������ة مهمة خطيرة ألنها تتضمن مس��������ؤولية حفظ 
إنس��������ان في دور التكوين والنش��������وء وهو في أشد الحاجة 

إلى الرعاية والعناية".
وأض��������اف  الزيدي إل��������ى "القضاء" أن "الحاض��������ن يلعب دورا 
كبي��������را في حي��������اة املحض��������ون لذلك وضع املش��������رع العراقي 
ش��������روطا للحاضن وهي البلوغ والعق��������ل واألمانة والقدرة 
على تربي��������ة املحض��������ون واالم هي األح��������ق بحضانة الولد 
وتربيت��������ه حال قي��������ام الزوجية وبعد الفرق��������ة ما لم يتضرر 
املحض��������ون م��������ن ذلك وال تس��������قط حضانته��������ا بزواجها من 

أجنبي".
 وفي حالة فقدانها احد الشروط يؤكد الزيدي أن "الحضانة 
تنتقل إلى األب إال إذا اقتضت مصلحة الصغير خالف ذلك 
وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره محكمة األحوال 
الش��������خصية مما يقتض��������ي النظر إل��������ى مصلحة املحضون 
في ضمه إلى أحد أقارب أم��������ه أو أبيه بالدرجة األولى وأن 
مصلحة املحضون هي أهم ما يجب النظر إليه في دعوى 
الحضان��������ة الن الحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة 

الصغير املحضون".

قال إن "ازدواج اجلنسية" يقف عائقًا أمام اسرتجاعهم

االدعاء العام: 1616 ملف استرداد لمتهمين 
بالفساد واإلرهاب خارج البالد

  

 

وفيم��������ا تح��������دث االدع��������اء العام 
عن اإلج��������راءات املتخذة بصدد 
التجارة  وزي��������ر  املته��������م  قضية 
األس��������بق، أوضح آلي��������ة تنظيم 
والجهات  االس��������ترداد  ملف��������ات 

التي يتعاون معها.  
جه��������از  رئي��������س  نائ��������ب  وق��������ال 
االدعاء العام إن "عدد نش��������رات 
املعلوم��������ات ومذك��������رات القبض 
إل��������ى مديري��������ة  أرس��������لت  الت��������ي 
والدولي��������ة  العربي��������ة  الش��������رطة 
)االنتربول( بلغ 1616 ضمنها 
متهمني  تخ��������ص  مذك��������رة   360
مدان��������ني بقضايا فس��������اد مالي 

وإداري".
وأض��������اف "أما امللفات املرس��������لة 
إلى الدائرة القانونية في وزارة 
الخارجية فعددها 240، أربعة 

وتس��������عون ملفا منه��������ا يتعلق 
بقضايا فساد منذ العام 2003 

ولغاية اآلن". 
وع��������ن آلية تنظيم ه��������ذه امللفات 
أوض��������ح أن "هن��������اك ش��������عبة في 
رئاس��������ة االدعاء العام تقع على 
عاتقه��������ا مه��������ام تنظي��������م ملفات 
املتهم��������ني  بح��������ق  اس��������ترداد 
الهاربني خ��������ارج العراق"، الفتًا 
إل��������ى أن "الجه��������ات الت��������ي يت��������م 
التعاون معها ف��������ي هذا املجال 
ه��������ي وزارة الخارجي��������ة ووزارة 

الداخلية وهيئة النزاهة". 
 وردًا على س��������ؤال يتعلق بدور 
االدع��������اء العام في قضية املتهم 
عبد الفالح السوداني وآخرين 
بع��������د أن أثي��������ر ج��������دل حوله��������م 
مؤخرًا، أفاد بأن "االدعاء العام 

في طور إعداد ملفات استرداد 
الف��������الح  عب��������د  املته��������م  بح��������ق 
السوداني بعد أن القي القبض 
عليه في لبنان ومتهم آخر كان 
يشغل منصبا في وزارة الدفاع 
الق��������ي القبض علي��������ه في األردن 

لغرض تسليمهم للعراق ".
 وعن أعداد املتهمني املسترّدين، 
لفت نائب رئيس االدعاء العام 
إل��������ى أن "املتهم��������ني الذي��������ن ت��������م 
تس��������ليمهم للع��������راق ه��������م أربعة 
فقط"، عازيا ذلك إلى أن "بعض 
املتهم��������ني يحمل��������ون أكث��������ر من 
جنس��������ية ما يجعل الدول التي 
يلج��������أون اليها والتي يحملون 
جنسيتها تتمس��������ك بهم تحت 
أي حج��������ة، فض��������ال ع��������ن اعتبار 
بع��������ض الدول لجرائم هدر املال 

الع��������ام والتقصي��������ر الصادر عن 
مسؤول جرائم قانون دولي".

 وعن الجرائم التي ينظم ملفات 
اس��������ترداد بح��������ق مرتكبها ذكر 
نائب رئيس االدع��������اء أن "اغلب 
ملفات  التي نظمن��������ا  الجرائ��������م 
اس��������ترداد بحق مرتكبيها هي 
الجرائم اإلرهابية املاسة بأمن 
الدول��������ة الداخل��������ي والخارج��������ي 
املال��������ي  الفس��������اد  وجرائ��������م 
"إمكاني��������ة  مؤك��������دا  واإلداري"، 
تنظيم ملف اس��������ترداد بحق أي 
متهم ارتكب جريمة صدر حكم 
فيها بالحبس سنتني فما فوق 

."
وأكد ان "جه��������ود االدعاء العام 
مستمرة مع الجهات املختصة 
م��������ن خ��������الل نش��������رة املعلومات، 

وبمج��������رد توف��������ر معلومات عن 
تواجد متهم ف��������ي دولة معينة 
نحاول إج��������راء اتصاالت وبذل 
جهود ملفاتحة الدولة عن طريق 
وزارة الخارجية وإرسال كل ما 
املته��������م بغية تس��������ليمه  يخص 

للعراق".
مل��������ف  تنظي��������م  آلي��������ة  وع��������ن   
يقول  من جانب��������ه  االس��������ترداد، 
املدعي العام  خالد رخيص زاير 
"يت��������م تنظيم ملف االس��������ترداد 
بع��������د أن يت��������م التأكد م��������ن توفر 
الشروط القانونية كافة ويودع 
ف��������ي وزارة الخارجية إلرس��������اله 
إل��������ى  الدبلوماس��������ية  بالط��������رق 
الدولة املطلوب منها التس��������ليم 
وتت��������م متابع��������ة ه��������ذه الطلبات 
الدول��������ة  لح��������ني ورود موافق��������ة 

املعني��������ة ومث��������ول املته��������م أم��������ام 
القضاء".

وأض��������اف زاي��������ر "يت��������م تنظي��������م 
اإلضبارة بفهرست بمحتويات 
امللف وربط نسخة من األوراق 
التحقيقي��������ة مختوم��������ة بالختم 
الرسمي حتى ترسل الى الجهة 
اس��������ترداد  الت��������ي يطل��������ب منها 
املتهم موقع م��������ن قبل القاضي 
املخت��������ص وإذا كان املته��������م في 
دولة أجنبية يترجم امللف إلى 
اللغ��������ة األجنبي��������ة )لغ��������ة الدولة 

الرسمية(".
وأكد زاير على ضرورة "تدوين 
أقوال املش��������تكي والش��������هود من 
قب��������ل القاض��������ي املخت��������ص بعد 
تحليفه��������م اليم��������ني القانوني��������ة 
بصيغ��������ة )أف��������اد بع��������د تحليفه 
اليم��������ني القانوني��������ة( فضاًل عن 
بيان نص املادة القانونية رقما 
وكتابة"، مش��������ددا على "وجوب 
عن  الكافية  املعلوم��������ات  بي��������ان 
اس��������ترداده  املطل��������وب  املته��������م 
والت��������ي م��������ن ش��������أنها تس��������هيل 
مهمة مالحقت��������ه باإلضافة إلى 
ذك��������ر الح��������د األعل��������ى للعقوب��������ة 
املخصصة للجريمة في امللف".

 ون��������وه زاي��������ر أيض��������ا ب�"وجوب 
تحدي��������د م��������كان تواج��������د املتهم 
فض��������اًل ع��������ن تنظي��������م ملخ��������ص 
وق��������ت  يتضم��������ن  باإلضب��������ارة 
واألدل��������ة  الجريم��������ة  ارت��������كاب 
املتحصل��������ة وصف��������ة املتهم عند 
ارتكاب الجريم��������ة وبعد إكمال 
كاف��������ة اإلجراءات تخت��������م بختم 
وترس��������ل  وتجه��������ز  املحكم��������ة 

الجهات املعنية".
 وعن السند القانوني السترداد 
املتهم الهارب بني القاضي خالد 
زاير أن "التش��������ريعات الداخلية 
بامل��������واد 357 و368  واملتمثل��������ة 
م��������ن قانون أص��������ول املحاكمات 
باس��������ترداد  اختصت  الجزائية 
فضاًل  وتس��������ليمهم  املجرم��������ني 
عن املعاه��������دات واالتفاقات بني 
ال��������دول وكذلك الع��������رف الدولي 

ومبدأ املعاملة باملثل ".

بغداد / سيف محمد

 نّظم جهاز االدعاء 
العام 1616 ملف 

استرداد بحق 
متهمني هاربني 

خارج العراق، وفيما 
لفت إلى أن معظم 
هذه التهم تتعلق 

باإلرهاب والفساد، 
أشار إلى صعوبة 
استرداد املتهمني 

مزدوجي الجنسية 
ألن معظم الدول التي 
يحملون جنسيتها ال 

تسّلمهم بسهولة.

نساء يتنازلن عن أوالدهن بسبب ضعف احلالة املادية

بغداد / القضاء 

تعد الكفالة إحدى الجوانب 
الت��������ي ابتكره��������ا  اإلنس��������انية 
املتهم  فه��������ي تمنح  القانون، 
الحرية خارج التوقيف أثناء 
التحقيق ش��������رط جلبه كفيال 
ضامنًا، لكن للكفالة شروطًا 
قانون  فصله��������ا  ومح��������ددات 

أصول املحاكمات الجزائية.
التحقي��������ق  قاض��������ي  يق��������ول 
نصي��������ر حس��������ني إن "قان��������ون 
الجزائية،  املحاكمات  أصول 
الكفال��������ة  موض��������وع  فّص��������ل 
وكيفية إتمامها وشروطها، 
إذ تناولته��������ا امل��������واد من 114 

لغاية 120 من القانون".
وع��������ن اآللية أضاف حس��������ني 
في تعليق��������ه إلى "القضاء" أن 
"املحكمة تنظر نوع الجريمة 
جرائ��������م  فهن��������اك  ووقعه��������ا، 
بسيطة كفالتها تكون مبالغ 
بس��������يطة أو قد تكون جرائم 
تتعل��������ق بامل��������ال الع��������ام فهنا 

تكون بمبالغ عالية".
"قناع��������ة  أن  حس��������ني  وي��������رى 
الفيص��������ل  ه��������ي  املحكم��������ة 
بمس��������ألة مقدرة الكفيل على 
إحضار مكفوله فالغاية من 
الكفال��������ة هو إحض��������ار املتهم 
امام املحكم��������ة عندما تطلبه 
فيكون الكفي��������ل هو الضامن 

بإحضاره".
لكن��������ه اس��������تدرك أن "الواق��������ع 
العديد  ع��������ن  العملي كش��������ف 
م��������ن الح��������االت الت��������ي يك��������ون 
فيه��������ا الكفي��������ل عاج��������زا ع��������ن 
إحضار مكفول��������ه ما يجعله 
او  إج��������راءات قانونية  أم��������ام 
التزامات  علي��������ه  تترت��������ب  قد 

مالية".
أما في ما يخص اإلخالل في 
إحض��������ار املكف��������ول للمحكمة 
ذكر حسني أن "املحكمة اغلب 
بإلقاء  أم��������را  األحيان تصدر 
القب��������ض أو االس��������تقدام على 
الكفي��������ل إلخالل��������ه بإحض��������ار 
مكفول��������ه، واملحكم��������ة تتخ��������ذ 
قراره��������ا بإحال��������ة الكفيل إلى 
محكم��������ة الجن��������ح بق��������رار من 

قاضي التحقيق".
 ويوضح حسني أن "محكمة 
الجنح له��������ا مطل��������ق الحرية 
في تحصيل مبلغ الكفالة او 
تقسيطه او تعفيه حسب ما 
تراه من ظروف دعت الكفيل 

لإلخالل بكفالته".
أم��������ا إذا تع��������ذر عل��������ى الكفيل 
وجود أم��������وال لحجزها أفاد 
حس��������ني بأن "ملحكمة الجنح 
التصرف إذ قد تقرر حبس��������ه 
الس��������تة  تتج��������اوز  ال  م��������دة 
أش��������هر وال تعفيه م��������ن املبلغ 
الذي يك��������ون هنا دينا، حيث 

التزاما  القاض��������ي  في��������ه  يرى 
في��������ه جانب جزائ��������ي وجانب 

مدني".
وفي حالة وفاة الكفيل، يقول 
قاضي التحقيق سعد طاهر 
"إذا توف��������ي الكفي��������ل او ظهر 
ف��������ي اقت��������دار أو غش  ضعف 
الكفيل هن��������ا القاضي يصدر 
ام��������را للمتهم ويكلفه بتقديم 

كفيل آخر".
أم��������ا إذا توف��������ي املته��������م حتى 
وان كان مح��������اال الى محكمة 
الجنح تقف اإلجراءات ضده 
وتق��������ف أي معامالت تخصه 
ما  والتقسيط وكل  والكفالة 

يترتب عليه، بحسب طاهر.
القاض��������ي دري��������د قحطان من 
جانبه، يتح��������دث عن الكفالة 
بتفصي��������ل الجرائ��������م حس��������ب 
نوعها "كأن تكون جناية أو 
جنحة أو مخالفة، واملعروف 
أحكامه��������ا  الجناي��������ات  أن 
اإلع��������دام واملؤب��������د وهي التي 
ال تقبل الكفالة في بعضها، 
ام��������ا حك��������م الحب��������س لخمس 
س��������نوات أو أق��������ل فهو جنحة 
البس��������يط  الحب��������س  وكذل��������ك 

تقبل الكفالة".
ويذكر قاضي الجنح قحطان 
ف��������ي حدي��������ث إل��������ى "القضاء": 
موق��������وف  يأت��������ي  "أحيان��������ا 
للمحكم��������ة عل��������ى اعتب��������ار أن 

الجريمة فيه��������ا جواز إطالق 
س��������راحه بكفال��������ة مش��������روطة 
إذا كان��������ت الجريم��������ة املعاقب 
عليه��������ا  ملدة اكث��������ر من ثالث 
س��������نوات او تخض��������ع لحك��������م 
السجن املؤبد أو املؤقت، فان 
لقاض��������ي التحقي��������ق في هذه 
الحال��������ة صالحي��������ات عديدة 
منه��������ا أن يق��������رر توقيفه ملدة 
ال تتج��������اوز ال��������� 15 يوم قابلة 
للتجدي��������د أو يطلق س��������راحه 

بكفالة".
ويضيف قحط��������ان "اذا طلب 
القاضي املتهم إلجراء معني 
وتعذر حضوره يبلغ الكفيل 
وهو مل��������زم بإحض��������اره واذا 
لم يحض��������ره يعتب��������ر اخالال 
يح��������رك  عنده��������ا  بالكفال��������ة 
دع��������وى وفق امل��������ادة 119 من 
قان��������ون أص��������ول املحاكم��������ات 
الجزائية ويحيله  بقرار إلى 

محكمة  الجنح".
ويذك��������ر القاضي ان "اختالف 
العقوب��������ة ل��������ه دور ف��������ي قبول 
الكفالة م��������ن عدمه فاذا كانت 
جناية وتحك��������م وفق قوانني 
اإلعدام ال يجوز إطالق سراح 
املتهم بأي كفال��������ة كالجرائم  
التي تحكمها املادة  406  من 
قانون العقوبات وهي جرائم 
القتل إذ تتج��������دد موقوفيته 

تلقائيا".

ال كفالة للجناة ممن تصل عقوباتهم إىل اإلعدام

قضاة: الكفيل يحال على الجنح إذا تعذر 
عليه إحضار المتهم

القضاء يمنح حضانة الطفل لألصلح 
بين األبوين المنفصلين

■ مقر رئاسة االدعاء العام في بغداد.. عدسة / حيدر الدليمي



عدالة السماء

قضية
للمناقشة

الجزاء من جنس العمل، هذه العبارة تلخص جريمة بشعة، 
ظلت عالقة في ذهني، حيث قام احد اللصوص بقتل سائق 
سيارة وس��������رقتها بعد أن اس��������تأجره ليوصله الى مكان ما، 
والقى جثته في الش��������ارع العام، ليهرب بالسيارة، وعلى بعد 
امتار قليلة من جثة القتيل في الطريق، وكان الظالم الدامس 
يلف املكان، أتت شاحنة ضخمة محملة بالحصى لتصطدم 
بالس��������يارة وتحيلها ركاما، وتهرس جس��������د اللص وهو في 

داخلها. 
فكانت النهاية الحتمية لكل لص وقاتل حتى وان اس��������تطاع 
ان يفلت من القانون، فان العقاب االلهي لن يستطيع االفالت 
منه، فهو له باملرصاد، ففي اثناء محاولته الهرب بالسيارة، 
حانت لحظة العقاب االلهي فورا قبل ان يستطيع ذلك القاتل 
ان ينعم باملال الحرام الذي كان ينتظر ان يجنيه من جريمته 

لكي ينفقه في سهرة حمراء. 
القتيل كغيره من الش��������باب واجه شبح البطالة فاشترى تلك 
الس��������يارة لتدر عليه رزقا حالال مكنه من ال��������زواج ورزقه الله 
بطفل��������ة كانت هي كل حياته فتهون عليه عناء اليوم الطويل 
وه��������و يبحث عن رزقه، حتى يعود لزوجته وابنته فرحا بما 
رزق��������ه الله، اال ان ربيب الش��������ر وحفيد الش��������يطان لم تأخذه به 
رحمة فقام بقتله بدم بارد واس��������تولى على الس��������يارة وهو ال 
يفكر اال بالغنيمة التي حصل عليها محاوال الهرب باالتجاه 
املعاكس للطريق العام، حتى فوجئ به سائق الشاحنة فلم 

يستطع تفادي االصطدام بالسيارة التي كان يقودها. 
فإرادة الله انتقمت ملقتل ذلك الش��������اب البريء، بل ملقتل اسرة 
باكملها، فقد ترملت عروس، وتيتمت طفلة لم تتعلم بعد ان 
تنطق كلمة بابا، واثر ذلك تجمع اهالي املنطقة ليضعوا جثة 
ذلك الش��������اب الى جانب جثة ذلك اللص، لكنهما لن يتساويا، 
فكيف يتس��������اوى الطيب والخبيث، القتي��������ل والجاني، الخير 

والشر. 
ولم يتجرأ احد على اخب��������ار الزوجة بما جرى لزوجها، فقد 
مات الذي كان هو كل حياتها، والذي كانت قد اعدت له الطعام 
كعادتها وهي تنتظر عودته بعد عناء يوم عمل طويل، وما ان 
علمت بالفاجعة حتى سقطت مغشيا عليها، اما تلك الطفلة 
البريئ��������ة، والتي لم تكن قد تعلمت النطق، فكأنها عرفت بما 
جرى ألبيها، فانطلقت في البكاء، ليتحول ذلك البيت البسيط 

الذي كانت تملؤه السعادة الى منزل لألحزان. 
وهكذا فه��������ذه الجريمة وامثالها ظاهرة تعاني منها العديد 
من املجتمعات خاصة تلك الت��������ي تعاني من ارتفاع معدالت 
الفقر والبطالة، إذ هي ظاهرة تحتاج الى التوقف والتحليل، 
فما قولنا حني تسود مثل هذه الجرائم في مجتمعات تحيا 
في ظل منظومة تكافلي��������ة، والتي تتبع في العديد من الدول 
االوربي��������ة الغنية مثل املانيا، فهو واقع تعايش��������ت معه خالل 
رحلة لتلك الدولة حي��������ث حذرني من رافقني في تلك الرحلة 
بضرورة االنتباه الى جيبي وأمتعتي، خاصة أثناء تواجدي 
في مرافق النقل العامة كاملترو حيث تش��������هد زحاما ش��������ديدا 

فتنتشر فيها السرقات. 
فوفقا لتقرير اصدرته الش��������رطة الجنائية األملانية خالل عام 
2016، تضم��������ن معلوم��������ات وارقام��������ا مهم��������ة، اذ تراوحت تلك 

الجرائم بني تجارة املخدرات، والتزوير، والسرقات. 
واشار التقرير الى عصابات محترفة تقف وراء سرقات املحال 
التجارية، حيث ارتفع عدد السرقات االحترافية بشكل مطرد، 
اذ تضاع��������ف عددها ال��������ى 23 الف حالة. وق��������د امتدت معاناة 
املواطنني الى س��������ياراتهم التي يتم سرقتها ثم تهريبها عبر 

الحدود االوربية الى اوكرانيا. 
وهذا ما دعا معظم االحزاب السياسية ان تطالب في برامجها 
االنتخابية الى زيادة افراد الشرطة ملواجهة تلك الجرائم والى 

مواجهة ظاهرة تجارة وتعاطي املخدرات. 
ولكني أتساءل: هل ان زيادة افراد الشرطة يكفي ملواجهة تلك 

الجرائم، وتجارة وتعاطي املخدرات، والحد منها؟؟؟ 
فالش��������رطة االملانية لم تقصر في واجباته��������ا، فهي متواجدة 
دوم��������ا في كل مكان، فبمجرد وق��������وع الجريمة واإلبالغ عنها 
تهرع سيارات الشرطة الى مكان الحادث خالل دقائق، لتقوم 

فورا بتطويق مكانه وإغالق الطرق لضبط الجناة!

 

"ليندا" التي عرف��������ت في الصحافة أثناء 
اعتقالها بحس��������ناء داعش وُاعتقد أنها 
مختطف��������ة أيزيدي��������ة، نس��������جت التقارير 
الصحفية عنها قصصًا كثيرة وغريبة 
لم تستند أغلبها إلى معلومات رسمية، 
إال أن ه��������ذه التقاري��������ر ل��������م تخط��������ئ ف��������ي 
توصيفها، فه��������ي بحق تعبر عن هوس 
مقاتلي التنظيم اإلرهابي بالحوريات.

وتحدثت ليندا فينس��������ل إل��������ى "القضاء" 
ع��������ن قص��������ة انتمائه��������ا لتنظي��������م داعش 
اإلرهاب��������ي، مش��������يرة إل��������ى "ندمه��������ا على 
قدومها وانتمائها"، كما تحلم بالعودة 

إلى ديانتها املسيحية.

بداية الطريق
قالت فينس��������ل بلغ��������ة أملانية وهي تضع 
حجابا على رأس��������ها "تعرفت بمنتصف 
ع��������ام 2016 عل��������ى فت��������اة أردني��������ة تدعى 
فاطم��������ة كانت قد حدثتن��������ي ملدة طويلة 
عن ضرورة تركي للمسيحية واعتناق 
الدين اإلسالمي، وبعد محاوالت كبيرة 
عرفتني على شخص يدعى )أبو خالد(، 
وهو إمام جامع في مدينة بولس��������تنيز 
التي تق��������ع جنوب أملانيا وتعد من املدن 
الفقي��������رة وعرفنا من األجه��������زة األمنية 
واملخابراتي��������ة أن هذه املدين��������ة من أكثر 
امل��������دن الت��������ي تنش��������ط فيه��������ا الجماعات 

اإلرهابية في أملانيا".
ل��������م  خال��������د  اب��������و  أن  "لين��������دا"  أضاف��������ت 
يتحدث معها كثي��������را بحجة أنها امرأة 
مم��������ا يصع��������ب عليهم��������ا أن يختليا مع 

بعضهم��������ا، لكنه طلب منه��������ا التواصل 
مع فاطمة بعد أن زودها بمجموعة من 
الكراسات باللغة األملانية التي تتحدث 

عن اعتناق الدين اإلسالمي.
 وتضي��������ف "أنن��������ي تبّينت بع��������د ذلك أن 
امتناع أبو خالد عن لقائي كان بس��������بب 
مراقبة األجهزة األمنية األملانية له وملن 
يلتقيه". استمرت فاطمة بالتواصل مع 
"ليندا" بحس��������ب قول األخي��������رة، وقامت 
بإش��������راكها في مواق��������ع ومنتديات على 
اإلرهابي  للتنظي��������م  تابع��������ة  االنترن��������ت 
تعرفت عن طريقها بفتاة تسمى "مكة" 
وه��������ي أملاني��������ة من أص��������ول شيش��������انية، 
ه��������ذه األخي��������رة بإقناعها  واضطلع��������ت 
باالنضم��������ام ال��������ى التنظي��������م اإلرهاب��������ي 
وطلبت منها بحس��������ب م��������ا قالت "ليندا" 

أن تترك التواصل مع فاطمة.

مواقع الكترونية
وعن طريق ه��������ذه املواق��������ع االلكترونية 
تق��������ول "لين��������دا": "تعرف��������ت عل��������ى ش��������اب 
شيش��������اني يدعى محم��������د، ويكنى ب�أبي 
أس��������امة الشيش��������اني"، ق��������ام ه��������و اآلخر 
بإقناعها باالنضمام للتنظيم، وبالفعل 
اس��������تطاع هؤالء جميعهم أن يقنعوها، 
إال أنها أخفت تحّولها هذا عن أسرتها، 
لكن  إدارة مدرستها شعرت بانضمامها 
وأخبرت عائلتها عن طريق رسالة على 

البريد االلكتروني بهذا التحّول".
"صرخ��������ت أمي عل��������ّي وضربتني عندما 

وصلت رسالة املدرسة االلكترونية لها"، 
تضيف ليندا للقاض��������ي: "وألن عالقتي 
بأمي من األساس ليس��������ت على ما يرام 
ألنني أنحاز ألبي بعد انفصالهما منذ 
مدة ليس��������ت بالقصيرة، ازدادت العالقة 

َا بيني وبني أمي". سوء
وعند سؤال القاضي لها عن عمل أمها 
و أبيها، أجاب��������ت أن "أمي تعمل بمكتب 
تنظي��������ف وأب��������ي يعم��������ل ف��������ي البلدي��������ة"، 
واسترس��������لت "بس��������بب صعوبة العيش 
في البيت اتصلت بمحمد "أبو أس��������امة 
الشيش��������اني " وطلبت منه أن يساعدني 
بالخ��������الص م��������ن مش��������كالتي العائلي��������ة 
فطل��������ب مني القدوم إلى تركيا ووعدني 

بالزواج". 

زواج عبر الهاتف
تقول "أعطاني أبو أس��������مة الشيش��������اني 
تعليمات حول كيفية الس��������فر"، وتجيب 
ليندا على س��������ؤال القاضي ع��������ن كيفية 
تمكنه��������ا من الس��������فر وهي ل��������م تتجاوز 
الس��������ن القانوني��������ة الفت��������ة إل��������ى أن ذل��������ك 
جرى "عب��������ر تزوير توقيع أمي وبالفعل 
اس��������تطعت الوصول الى تركيا إال أنني 
فور اتصالي بابي أس��������امة الشيش��������اني 
أخبرني أنه اضطر الى الذهاب لسوريا 
وطلب مني أن نتزوج عبر الهاتف وهذا 

بالفعل ما حصل".
وتكم��������ل "بعده��������ا طلب مني أبو أس��������مة 
الشيش��������اني أن أقص��������د مدين��������ة أزمي��������ر 

وس��������يكون هناك م��������ن يس��������اعدني  إلى 
الوص��������ول إلي��������ه، وعن��������د وصول��������ي إلى 
وج��������دت  الس��������ورية  التركي��������ة  الح��������دود 
مجاميع م��������ن الشيش��������انيني طلب مني 
"أب��������و أس��������امة" االنضمام له��������م، وقاموا 
ه��������م بدوره��������م بإدخالنا إل��������ى األراضي 
الس��������ورية، عبر املش��������ي على األقدام ملدة 

ثالث ساعات وبطريقة غير شرعية".
تتابع لين��������دا "نقلني أبو أس��������امة الذي 
التقيت��������ه هن��������اك، إلى منطق��������ة قريبة في 
دار كبي��������رة ومعزولة بقين��������ا فيها ليوم 
واح��������د فقط، وم��������ن ثم نقلنا بس��������يارات 
كبي��������رة م��������ع عائ��������الت أخ��������رى جمع��������ت 
فيها النس��������اء املتزوج��������ات مع أزواجهن 
وكانت السيارات مغطاة بالخضراوات 
وعرفت أننا وصلنا إلى مدينة املوصل 

العراقية".

ليندا في الموصل
ف��������ور وصولن��������ا إلى املوصل أس��������كنونا 
"لين��������دا"  -تكم��������ل  كبي��������ر  معس��������كر  ف��������ي 
حديثه��������ا- بقين��������ا فيه ملدة ش��������هر كامل، 
وم��������ن ثم انتقلن��������ا أنا وأبي أس��������امة إلى 
بيت لوحدنا، وعند سؤال القاضي عن 
معرفتها بعمل أو مركز زوجها، أجابت 
أن "كل م��������ا أعرفه أنه مقاتل في التنظيم 
ولم يكن يتحدث لي عن عمله، ولم يكن 
يش��������ركني بعمله أو يطلب مني ش��������يئا 

معينا". 
"كان��������ت حياتنا عبارة ع��������ن لقاء زوجي 

محدد، و يقضي ابو اسامة أغلب الوقت 
خارج البيت ولم أكن أعرف أين يذهب"، 
هكذا قال��������ت فيما أنكرت أنها ش��������اركت 

بالقتال أو أي دور آخر اضطلعت به.

جليسة الدار!
وأجابت القاضي عن عملها في املوصل 
بأنه��������ا كانت جليس��������ة ال��������دار وال تلتقي 
بأحد فقط بأبي أسامة وزوجة مسؤول 
الهيئة االدارية في التنظيم والتي كانت 
توصل لبي��������ت املقاتلني م��������ا يحتاجون 
من طع��������ام واحتياجات أخ��������رى، والتي 
أخبرتها بعد ثالث أشهر من وصولها 
املوصل بأن زوجها أبو أسامة قتل في 

املعارك مع القوات املسلحة العراقية.
 وبرغ��������م طلبها العودة ال��������ى أملانيا، إال 
أن التنظي��������م كما تدعي "ليندا"، "منعني 
م��������ن ه��������ذا وأعطان��������ي مبل��������غ 200 دوالر 
كتعويض يعطى لزوجات من يقتل من 

أفراد التنظيم".
وأف��������ادت بأن��������ه "عن��������د اقت��������راب الق��������وات 
العراقي��������ة قام التنظيم بجمعنا في أحد 
اش��������تداد  املدين��������ة، وعند  مستش��������فيات 
املع��������ارك في الج��������زء األيمن م��������ن مدينة 
املوصل لم يكن أح��������د من أفراد التنظيم 
قد بق��������ي لحمايتن��������ا، م��������ا اضطرنا الى 
الخروج من املستش��������فى لنج��������د القوات 
العراقية أمامنا التي اس��������تطاعت برغم 
شراس��������ة املعارك أن تنقلن��������ا إلى منطقة 

بعيدة عن تبادل النيران".

  ليندا "النادمة" تتحدث عن انضمامها للتنظيم.. وتريد العودة إىل املسيحية
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بغداد / حيدر زوير

على الرغم من أن مقاتلي 
جهاز مكافحة اإلرهاب 

ألقوا القبض عليها 
أثناء املعارك األخيرة في 
تحرير أيمن املوصل، إال 

أن "ليندا فينسل" بدت 
بمظهر ال يمت ألحوال 

الحرب بصلة.
لم يكن في حسباننا 
ونحن نرافق قاضي 

التحقيق املختص بنظر 
قضايا اإلرهاب أن نرى 

متهما يقف أمامه مثلها، 
فما أن نادى عليها 

املوظف املرافق للقاضي 
حتى أطلت أمامنا 

الشابة األملانية لنكتشف 
أنها تبلغ من العمر 

سبعة عشر ربيعًا فقط.

كشف عن الكثري من الدعاوى الغامضة يف القتل وإثبات النسب واملقابر اجلماعية

تحليل الـ )DNA( دليل حاسم في كثير من القضايا.. لكنه غير ملزم للمحكمة
بغداد / عدنان صبيح

فح��������ص  بفاعلي��������ة  قض��������اة  أش��������اد 
الحمض النووي )DNA( في حس��������م 
الكثي��������ر م��������ن القضايا الت��������ي تتعلق 
بالقتل واإليذاء واالغتصاب وكذلك 
إثبات النسب، لكنهم أشاروا إلى أن 
ه��������ذا الفحص قانوني��������ا ليس ملزما 
للمحكمة فهو سبب من األسباب أو 

دليل من األدلة يوازي رأي الخبير.
وأكد نائب رئيس محكمة استئناف 
الك��������رخ االتحادي��������ة القاضي س��������عد 
 DNA�محمد عبد الكريم أن "تقرير ال
يس��������اهم في التحري ع��������ن املفقودين 
وكذلك يفيد أعمال املقابر الجماعية 
التكميلي��������ة  الفحوص��������ات  وإج��������راء 
فضال ع��������ن ان��������ه يدخل ف��������ي العديد 
من القضايا الجزائية والش��������خصية 

املعروضة أمام القضاء".
لكن عبد الكريم يقول في مقابلة مع 
"القضاء" إن "تقرير تحليل ال�DNA ال 
يعد ملزما للمحكمة؛ وذلك بحسب 
قان��������ون االثب��������ات فامل��������ادة 140 من��������ه 
تنص عل��������ى أن للمحكم��������ة ان تتخذ 

م��������ن تقرير الخبير س��������ببا لحكمها، 
وأن رأي الخبير ال يقيد املحكمة".

وع��������ن القضاي��������ا التي تحت��������اج هذا 
النوع م��������ن التقارير ذكر عبد الكريم 
أنه��������ا "مختلف��������ة وبحس��������ب الوقائع 
املعروضة امام املحكمة، ومثال على 
ذلك ف��������أن املحكم��������ة الجزائية تطلب 
هذا الن��������وع من التحلي��������ل للوصول 
ال��������ى معرف��������ة ش��������خصية الجاني او 
املجن��������ى علي��������ه ف��������ي ح��������وادث القتل 
او االي��������ذاء او االغتص��������اب وحوادث 
السرقة وغيرها، اما املسائل املدنية 
والش��������رعية فغالبا ما تلجأ املحكمة 
ال��������ى ه��������ذا الن��������وع م��������ن التحليل في 

قضايا إثبات النسب او نفيه".
محكم��������ة  رئي��������س  نائ��������ب  وي��������ورد 
اس��������تئناف الك��������رخ قص��������ة كان فيها 
"وه��������ي  فاص��������ال   DNA تحلي��������ل 
حصول  ن��������زاع قضائي بخصوص 
إثبات نس��������ب احد األش��������خاص الى 
متوفى وص��������در في القضية حكمان 
م��������ن محكمت��������ني مختلفت��������ني وكانا 
متعارضني من حيث النتيجة اذ كان 
حك��������م األول إثبات النس��������ب والثاني 

القطعية.  الدرج��������ة  نفيه، واكتس��������با 
وبع��������د ذل��������ك ت��������م ع��������رض القضيتني 

على محكمة التمييز لترجيح 
احدهما فرجحت الحكم الذي 
اس��������تند الى فحص الحمض 
النووي، ما يدل على ترجيح 
األحكام املستندة الى الدليل 
العلم��������ي اكثر م��������ن البيانات 

الشخصية".
 بينم��������ا يلف��������ت م��������ن جانبه 
قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق 
الكرخ عدن��������ان خماس إلى 
أن "قضي��������ة ظل��������ت غامضة 
م��������دة طويل��������ة بس��������بب قلة 
عل��������ى  املتوف��������رة  األدل��������ة 
املته��������م وإن��������كار املش��������تبه 
ب��������ه معرفت��������ه بالحادث��������ة، 
 DNA حت��������ى كان تحليل
فاصال ف��������ي تلك القضية 
بعد ان وج��������دت بقعة دم 
ف��������ي م��������كان الجريمة، تم 
إرساله املش��������تبه به الى 
فحص ال���������DNA لغرض 
البقع��������ة  م��������ع  املطابق��������ة 

الدموي��������ة املضبوط��������ة املرفوع��������ة من 
محل الحادث بواسطة الجالتني مع 
النتيجة  فج��������اءت  املتهم  عينات 

مطابق��������ة وت��������م اتخ��������اذ االج��������راءات 
 DNA القانونية بحقه، وكان تقرير
فاصال في كش��������ف جريم��������ة غامضة 

منذ فترة طويلة".

وق��������ال خم��������اس ان ف��������ي حدي��������ث إلى 
الن��������ووي  "الحم��������ض  إن  "القض��������اء" 
DNA ه��������و ن��������وع من أن��������واع الخبرة 
الصادرة من جه��������ة عملية مختصة 
الصح��������ة"،  وزارة  ف��������ي 
موضح��������ًا أن "القان��������ون 
وجه بمواضيع الخبرة 
العلمية ف��������ي املادة 132 
من قان��������ون اإلثبات رقم 
107 لسنة 1979؛ فأن ذلك 
يعد سندا قانونيا يدفع 
القاضي إلى االس��������تعانة 

."DNA بتحليل
ان  ال��������ى  ولف��������ت خم��������اس 
"تحليل ال� DNA يدخل في 
قضاي��������ا عدة لكن��������ه يتركز 
بص��������ورة أساس��������ية عل��������ى 
ومنها  الجنائية  القضايا 
والخطف  القت��������ل  قضاي��������ا 
وموضوع الجثث مجهولة 
االحوال  وقضاي��������ا  الهوية، 
الش��������خصية وأهمها اثبات 

النسب".
التي  "القضاي��������ا  ان  واكم��������ل 

تحت��������اج فيها املحكمة ال��������ى التقرير 
بص��������ورة  تتزاي��������د   DNA العلم��������ي 
مس��������تمرة واالمر يعود ال��������ى امليدان 
الذي تخوض به تل��������ك التقارير بني 

الجزاء واألحوال الشخصية".
ويستش��������هد خم��������اس بقضي��������ة ف��������ي 
األحوال الش��������خصية "حيث عرضت 
عليه دعوى نس��������ب طفل وتم ارسال 
الطفل واملدعني واملدعى عليهم الى 
دائ��������رة الطب العدل��������ي لغرض إثبات 
نس��������ب الطف��������ل من املدع��������ني واملدعى 
عليهم وكانت نتيجة DNA فاصلة 
وتم إثبات نسب الطفل إلى املدعيني 
ونف��������ي نس��������ب الطف��������ل م��������ن املدع��������ى 

عليهم".
أم��������ا بخص��������وص تعام��������ل املواطنني 
وتقبلهم لقضية تحليل DNA اشار 
خماس إلى أن "املوضوع يختلف من 
منطقة الى اخرى بحس��������ب مستوى 
وع��������ي املواطن��������ني وتقبله��������م لق��������رار 
الفح��������ص DNA وبحس��������ب الطاب��������ع 
العش��������ائري واالجتماع��������ي والثقافة 
االجتماعي��������ة للمنطقة التي تحصل 

فيها الواقعة".
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عند اقتراب القوات العراقية قام التنظيم بجمعنا في أحد مستشفيات المدينة، وعند اشتداد المعارك 
في الجزء األيمن من مدينة الموصل لم يكن أحد من أفراد التنظيم قد بقي لحمايتنا

نقلنا بسيارات كبيرة مع عائالت أخرى جمعت فيها النساء المتزوجات مع أزواجهن وكانت السيارات مغطاة 
بالخضراوات وعرفت أننا وصلنا إلى مدينة الموصل العراقية



حوار خاص

أجرى الحوار / حيدر زوير

وفي حوار مع "القضاء" يقول القاضي 
خالد املش��������هداني رئيس االس��������تئناف 
إن طبيع��������ة املناطق التجارية الس��������يما 
للص��������وص  فرص��������ا  تتي��������ح  املنص��������ور 
ملمارس��������ة عملياته��������م، ويذك��������ر أن هذه 
الجرائم على األغلب ال تتم من املجتمع 
الكرخ��������ي األصي��������ل إنما م��������ن الوافدين 
إلى بغداد باعتباره��������ا العاصمة التي 
توفر فرص معيشة أكبر وتشهد زخما 

سكانيا.
وفي س��������ياق آخر تحدث عضو مجلس 
القض��������اء األعلى ع��������ن قان��������ون املجلس 
الجديد، مش��������يدًا بفقراته السيما التي 
تتعل��������ق بمنح رئي��������س محكمة التمييز 
االتحادي��������ة رئاس��������ة مجل��������س القض��������اء 
األعل��������ى ع��������ادًا إياها خطوة في مس��������ار 
تحقي��������ق فائدة أكب��������ر للعمل القضائي، 
فيما عّد في الوقت نفسه إلحاق املعهد 
القضائ��������ي بمجل��������س القض��������اء األعلى 

خطوة دستورية مهمة.
القاض��������ي املش��������هداني عرج عل��������ى أهم 
م��������ا يدور في محاك��������م الكرخ من ملفات 
وقضاي��������ا كاملخدرات وس��������بل تداولها 
ومكافحته��������ا وازدياد ح��������االت الطالق 

وعالقة املواطن الكرخي بالقضاء..

في ما يلي، نص الحوار كاماَل:

* يف �لبدء، نريد �أن نتعرف على حمكمة 
��ستئناف �لكرخ �الحتادية مّم تتكون وما 

هي دور �لق�ساء و�ملحاكم �لتابعة لها؟
- محكمة اس��������تئناف الك��������رخ االتحادية 
تتألف م��������ن الهيئة التمييزية برئاس��������ة 
اثنني  االس��������تئناف وعضوي��������ة  رئي��������س 
من نواب رئيس االس��������تئناف، وهيئتني 
استئنافيتني كل هيئة تتكون من قاض 
رئيس للهيئة وعضوين اثنني، وهناك 
هيئ��������ة محكم��������ة الجناي��������ات ف��������ي بغداد 
الكرخ، وكذلك دور القضاء في الكاظمية 
والبي��������اع  غري��������ب  وأب��������و  والطارمي��������ة 
واملحمودية، و كل دار قضاء تتألف من 
مجموع��������ة محاكم هي محاك��������م البداءة 

والجنح ومحاكم األحوال الشخصية.

*  هل تلبي هذه �ملحاكم حاجة �ملجتمع 
�لكرخي و�ملناطق يف هذه �ل�سفة من 

بغد�د، وهل هنالك يف �لنية ��ستحد�ث 
دور ق�ساء جديدة يف جانب �لكرخ من 

�لعا�سمة؟
- نعم أرى أن هذه املحاكم تلبي إلى درجة 
جيدة حاج��������ة املناطق الفعلية للمحاكم 
ولكن برغم هذا وبسبب ازدياد الكثافة 
الس��������كانية نحن بالفعل شرعنا بإنشاء 
داري��������ن للقض��������اء إحداهما ف��������ي منطقة 
الدورة واألخرى ف��������ي منطقة اللطيفية، 
وكذل��������ك هنال��������ك ف��������ي النية اس��������تحداث 
محكم��������ة ف��������ي التاج��������ي ألن املنطقة اآلن 
تراجع دار القضاء في الكاظمية، وتأتي 
مسألة افتتاح الدور القضائية الجديدة 
بناء على سعي مجلس القضاء األعلى 
ف��������ي تغطي��������ة أكب��������ر ع��������دد م��������ن املناطق 
بالخدم��������ة القضائي��������ة ولتقلي��������ل الزخم 
عل��������ى املحاك��������م وع��������دم تكلي��������ف املواطن 
مشقة الذهاب إلى منطقة أخرى إلنجاز 

معاملة في محكمة ما.

* هذ� على م�ستوى �ملوؤ�س�سات، �أي دور 
�لق�ساء و�ملحاكم، وماذ� عن �الإجر�ء�ت 
�لق�سائية، هل هي كافية الإجناز م�سالح 

ومتطلبات �ملو�طنني؟
- اس��������تحداث املحاك��������م ه��������و ج��������زء م��������ن 
مشروع تطوير اإلجراءات، فالتقاضي 
وتوس��������عة  الدس��������تور  يكفل��������ه  ح��������ق 
املؤسس��������ات القضائي��������ة وه��������و يش��������مل 
كم��������ا تعرف��������ون توفير ك��������وادر قضائية 
مختلفة، ه��������و العمل األه��������م في إيجاد 
صيغة إجرائية أكثر يس��������را في تمشية 

وتحقيق متطلبات للمواطنني. 

* كونك ع�سوً� يف جمل�س �لق�ساء 
�الأعلى، نريد �الآن �أن نتحدث عن 

�لتطور�ت �لتي طر�أت على �ل�سلطة 
�لق�سائية بفعل ت�سريع بع�س �لقو�نني 

�خلا�سة بهذه �ل�سلطة ودعنا نبد�أ بقانون 
جمل�س �لق�ساء �الأعلى ، �إىل �أي مدى 
�نعك�س نفاذ هذ� �لقانون على �لو�قع 

و�لعمل �لق�سائي بتقديرك؟
- أبرز ما في هذا القانون هو أن يترأس 
رئي��������س محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة 
رئاس��������ة مجل��������س القضاء بع��������د أن كان 

رئي��������س املحكمة االتحادي��������ة العليا هو 
من يشغل املنصب، والشيء الثاني هو 
إعطاء حق تش��������ريع القوانني الخاصة 
بالقضاء ملجلس القضاء األعلى وهذا 
تط��������ور مهم نظرا ملعرف��������ة املجلس أكثر 
م��������ن أي طرف آخر بهذا األمر فضال عن 
صالحية عقد االتفاقي��������ات مع النظراء 
ف��������ي العال��������م، وه��������ذه األم��������ور مجتمعة 
تش��������كل مس��������اهمة ج��������ادة في ترس��������يخ 

استقالل القضاء.

* ��سمح يل �أن �أركز على رئا�سة �ملجل�س 
�لتي �سارت وفق �لقانون �جلديد 

لرئي�س حمكمة �لتمييز �الحتادية، هذه 
�لفقرة بتقديرك ما �لذي ت�سكله يف عمل 

�لق�ساء �لعر�قي؟
- أن يت��������رأس رئي��������س محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة مجل��������س القض��������اء األعل��������ى 
هو تطور مهم وإنج��������از كبير في بنية 
مجلس القضاء األعل��������ى نظرا للترابط 

العضوي للعمل القضائي.

* نريد �أن تو�سح �أكرث كيف يعد �إجناز� 
و تطورً�؟

- رئاسة مجلس القضاء األعلى هي إدارة، 
وعندم��������ا يكون رئي��������س محكمة التمييز 
وهي املحكمة التي تش��������كل مرحلة مهمة 
في الس��������ياق القضائي، عندما يكون هو 
من يدي��������ر القضاء فهذا يعني ترس��������يخ 

الستقالل القضاء ومهنيته وتطوره.

* هذ� على �مل�ستوى �لنظري على 

�مل�ستوى �لعملي كيف مل�ستم هذ�؟
- عمليا اإلدارة الجديدة ملجلس القضاء 
األعلى عندما تكون من محكمة التمييز، 
تعطي أكثر من نتيجة في خدمة العمل 

أبرزه��������ا التق��������ارب بني رئي��������س املجلس 
وأغلب قض��������اة الص��������ف األول والقضاة 
املتقدمني، ولك��������ون الرئيس مطلع على 
ق��������رارات قضاة املحاكم بش��������كل مباش��������ر 
بحك��������م عمل��������ه ف��������ي التمييز ل��������ذا صرنا 
نلم��������س حج��������م التغيي��������رات االيجابي��������ة 
والتطورات على املستويات كافة. وهذه 
الخطوة تعزز الثقة التي توليها اإلدارة 
للقاضي وصيانة استقالله، وفضال عن 
استقالل القضاء كسلطة فأن هنالك ما 
يرتبط باستقالل قرار القاضي منفردًا.

* �مللف �لثاين يف هذ� �ل�سياق هو 
�ن�سمام �ملعهد �لق�سائي ملجل�س �لق�ساء 

�الأعلى، هذ� �الأمر، ما �لذي يعنيه و ما 
�لذي ي�سكله للو�قع و�لعمل �لق�سائي ؟

- م��������ا جاء في قان��������ون رقم )70( لس��������نة 
املعه��������د  ض��������م  تضّم��������ن  وال��������ذي   2017
القضائي ملجلس القض��������اء األعلى قام 
بما كان يفترض أن يحصل منذ العام 
2003، إال أن��������ه ل��������م يحص��������ل، ويكفي أن 
أقول أن املفترض حصل، ألن املؤسسة 
الوحي��������دة لتخري��������ج القض��������اة ال بد ان 
تك��������ون تابع��������ة للقض��������اء ال للس��������لطات 
األخ��������رى وهي خطوة دس��������تورية تعزز 

استقالل القضاء.

* نريد �الآن �أن نتحدث عن ق�سايا 
�جلر�ئم ولنبد�أ من �أ�سنافها �لتي ترد 
�إىل �ملحاكم مب�ستوى مرتفع وت�سكل 

�حليز �الأكرب على من�سات �لق�ساة؟
- عندم��������ا يك��������ون الحديث ع��������ن الجرائم 

ينبغي علين��������ا أن ندرك حجم التأثيرات 
العسكرية والسياس��������ية والتكنولوجية 
الت��������ي فرضت نفس��������ها عل��������ى مجتمعنا 
العراقي، هذه جميعها وأس��������باب أخرى 
خاص��������ة الفق��������ر والجهل تش��������كل عوامل 
مس��������تمرة لنش��������وء الكثير م��������ن أصناف 
الجريمة، أما ما يخص سؤالك فاستطيع 
أن أقول أن جرائم السرقة هي األكثر من 

غيرها في جانب الكرخ من بغداد.

* ما هي طبيعة جر�ئم �ل�سرقة وملاذ� 
تت�سدر نظري�تها من �جلر�ئم و�برز 

عو�ملها بتقديرك؟
- ينبغ��������ي قب��������ل اإلجابة االلتف��������ات إلى 
أن التوصيف هذا مرتبط باس��������تئناف 
الك��������رخ ألنها ال تنظ��������ر قضايا اإلرهاب 
والجرائم املنظمة ألنها من اختصاص 
املحكم��������ة املركزي��������ة والتي ه��������ي ضمن 
استئناف الرصافة، أما جرائم السرقة 
التي أتحدث عنها فهي على األغلب ال 
تت��������م من املجتمع الكرخي األصيل إنما 
م��������ن الوافدين ال��������ى بغ��������داد باعتبارها 
العاصم��������ة الت��������ي توفر فرص معيش��������ة 
أكبر وتش��������هد زخما س��������كانيا، وتتسم 
ه��������ذه الجرائم بالبس��������اطة بأس��������بابها 

وطبيعتها ومستواها.

* هل هنالك منطقة �أكرث من غريها 
عر�سة لهذ� �ل�سنف من �جلر�ئم؟

- في ما يخص محاكمنا فتعد منطقة 
املنص��������ور هي األكث��������ر عرضة ألصناف 
هذه الجرائ��������م كونها منطق��������ة تجارية 
وغالبا ما تتوف��������ر على رؤوس األموال 

واملواد الثمينة.

* �إذ� ما �أردنا �أن نوؤ�سر على �أهم �أ�سباب 
هذ� �ل�سنف من �جلر�ئم، �إالم نعزوها؟

- البيئ��������ة االجتماعية هي العامل األهم 
والعوامل  والفقر  التعليمي  فاملستوى 
التي طرأت عل��������ى املجتمع العراقي هي 
السبب الرئيس��������ي للسرقات، فيما تعد 
باقي األس��������باب نتائج لهذه املسببات 

الرئيسية.

* نريد �الآن �أن نتحدث عن مو�سوع 
�مل�سكالت �لعائلية و�أبرزها م�سكلة 

�لطالق �لتي �سرنا نرى بح�سب 
�الإح�سائيات �لر�سمية �رتفاعها ب�سكل 

كبري، بتقديرك من يتحمل وزر هذه 
�لظاهرة؟

- الط��������الق كمش��������كلة ش��������أنه ش��������أن أي 
جريمة م��������ع االحتفاظ بالف��������ارق، إال أن 
عوامل ارتفاع نس��������به هي ذات العوامل 
املسؤولة عن الجرائم التي كنا نتحدث 
عنه��������ا، فم��������رة أخ��������رى تدني املس��������توى 
التعليمي والفقر هي األسباب الكبرى 
فض��������ال عن األزمات الت��������ي نعاني منها 

بسبب الوضع األمني والسياسي.

* يف ما يخ�س جرمية تعاطي �ملخدر�ت 
وكذلك ترويجها �سرنا كمر�قبني نلحظ 

�رتفاع ن�سبة تف�سي هذه �لظاهرة، ما 
�أ�سبابها بتقديرك وما طبيعتها كما ترى 

عن طريق ما يعر�س �أمام حماكمكم؟
- انش��������غال األجهزة األمني��������ة بمواجهة 
التنظيمات اإلرهابي��������ة والعوامل التي 
نكررها دائما كأس��������باب ل��������كل الجرائم 

هي األخرى تمثل أسبابا لتفشي املواد 
املخ��������درة، إال أن املوض��������وع قد يتجاوز 
هذا األمر، فهنالك األسباب االقتصادية 
فه��������ذه الجريمة تش��������كل مصدر كس��������ب 
كبي��������را لتجاره��������ا وناقليه��������ا، ويمك��������ن 
االط��������الع على أس��������عار ه��������ذه املخدرات 
ملعرف��������ة أن ارتفاع نس��������بة املخدرات في 

الفترة األخيرة مرتبطة باملكاسب.

* �أين يكرث تف�سي �ملخدر�ت؟
- أثبت��������ت القضاي��������ا الت��������ي حكمت بها 
محاكمن��������ا أن الكافيهات واملقاهي هي 
املكان األكثر رواجا النتشار املخدرات، 
ب��������ل أن هنال��������ك ما يلف��������ت النظ��������ر بهذا 
الخص��������وص وه��������و أن هنال��������ك مقاهي 
تتعم��������د وضع املخ��������درات لزبائنها من 
غير معرفتهم من أجل جرهم لإلدمان، 
ل��������ذا نح��������ذر الجميع م��������ن ارتي��������اد هذه 
املقاهي خاصة تلك التي توظف فتيات 

للخدمة من أجل إغراء الشباب.

* هل هنالك فئة ميكن حتديدها على 
�أنها �ملتاجرة �أو �ملرّوجة للمخدر�ت يف 

�لعر�ق ؟
- ال أخفي��������ك س��������رًا أن أغل��������ب م��������ن يت��������م 
اعتقاله��������م ومحاكمتهم ه��������م الناقلون 
أو البائع��������ون الصغ��������ار، وم��������ن الن��������ادر 
الوص��������ول الى التج��������ار املوردين وهذا 
يدل عل��������ى أن موضوع املخدرات معقد 
في أط��������راف مختلف��������ة وش��������ائك، طبعا 
هنال��������ك العملي��������ات الت��������ي تق��������وم به��������ا 
الجماع��������ات اإلرهابية فق��������د ثبت لدينا 
أنها أحد أهم املتاجرين باملخدرات في 
العراق وفي بلدان أخرى، ويشكل هذا 
أحد مص��������ادر تمويلها، وبرغم تقلص 
هذا املوض��������وع الى درجة كبيرة لكن ال 
يمكن البت بأنه انتهى بشكل كامل، و 
كذلك أريد االش��������ارة إلى أن أهم مصدر 
لوصول املخدرات الى العاصمة بغداد 
ه��������و من جن��������وب الع��������راق أي يأتي عن 
طري��������ق الدول الت��������ي تحد الع��������راق من 

الجنوب.

* يف �ملحور �الأخري �أريد �أن نتحدث 
عن عالقة �لق�ساء باملو�طن �لعر�قي ، 

�إىل �أي مدى ت�سعون هذ� �ملو�سوع يف 
�أولياتكم ؟

- دعني أجيبك بوضوح، كل ما تحدثنا 
عنه بموضوع التش��������ريعات والتطوير 
واالج��������راءات فضال ع��������ن محاور أخرى 
هو يس��������تهدف هذا الجان��������ب أي إحراز 
حق التقاضي بش��������كل متقدم ويس��������ير 
لحق دستوري لكل مواطن وبالنتيجة 
كل ما نذكره هو يستهدف الغاية االهم 
للقضاء و هي "العدالة" بني املواطنني.

* كلمة �أخرية؟
- نشكر صحيفة "القضاء" لتخصيص 
هذا العدد من صفحة "حوار" لرئاس��������ة 
اس��������تئناف الكرخ، وهي فرصة لطمأنة 
بالقضاء  الكرخ��������ي  والش��������ارع  املواطن 
العراق��������ي وحرص��������ه على إنج��������از كافة 
متطلب��������ات املواطنني وإع��������ادة الحقوق 
ألصحابه��������ا، واطالع الق��������راء على أهم 
القضاي��������ا التي يت��������م تداولها في أروقة 
محاك��������م الك��������رخ، آمل��������ني أن نجد حلوال 

معا لتجاوز مشكالت املجتمع.
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* هناك مقاٍه تتعمد وضع املخدرات لزبائنها من غير معرفتهم من أجل 
جرهم لإلدمان، لذا نحذر الجميع من ارتياد هذه املقاهي خاصة تلك 

التي توظف فتيات للخدمة من أجل إغراء الشباب.

* في ما يخص محاكمنا فتعد منطقة املنصور هي األكثر 
عرضة للسرقات كونها منطقة تجارية وغالبا ما تتوفر على 

رؤوس األموال واملواد الثمينة.

■ قصر القضاء في الكرخ ومقر رئاسة االستئناف

محكمة استئناف الكرخ االتحادية إحدى أهم املحاكم في البالد، فهي تتولى النظر في قضايا العاصمة من 
الضفة الغربية لنهر دجلة، مساحات أوسع ومناطق تجارية أكبر ورؤوس أموال وكثافة سكانية ودوائر ومنشآت 

حكومية.
وكون هذه املحكمة معفّية من النظر في جرائم اإلرهاب التي تتوالها محكمة التحقيق املركزية الخاصة بشؤون 

اإلرهاب والتابعة إلى استئناف الرصافة، فأن جرائم السرقة هي من تتصدر الواجهة في محاكم الكرخ.

رئيس استئناف الكرخ: 
السرقات تتصدر الجرائم.. والمخدرات 

تتفشى في المقاهي

أشاد بقانون جملس القضاء األعلى ورّحب بانضمام املعهد القضائي
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تدخل �سحيفة �لق�ساء هذه �الأيام 
�لذكرى �ل�سنوية �لثالثة الإ�سد�رها، 
�سحيفًة معربًة عن �لثقافة �لقانونية 

و�لوعي بها، وهذ� ما �أر�ده 
موؤ�س�سوها ال�سيما �أن هناك م�سكلة 

متعلقة بفهم �لثقافة �لقانونية 
للكثريين، لي�س على م�ستوى عامة 
�لنا�س بل حتى �لنخب منهم، فهم 

يو�جهون م�سكلة يف تف�سري كثري من 
�الأحد�ث و�جلر�ئم وطبيعة �لعالقة 

بني �لق�ساء �لعر�قي وبني �ملوؤ�س�سات 
�الأخرى ف�سال عن �أحكام �ملعامالت 

وكيفية �إجر�ئها بطرق قانونية مبا 
ين�سجم مع �حلالة �ملدنية �لتي توؤمن 
ب�سلطة �لقانون ال غري كما هو متبع 
يف كثري من �لدول �ملتقدمة وكذلك 
�سرورة معرفة �لنا�س للكيفية �لتي 

من خاللها ي�ستطيعون �خذ حقوقهم 
و�لدفاع عنها عن طريق �لقانون فقط 

ال عن طريق منافذ �أخرى.

وبارك �لقا�سي حممد عبد جازع 
نائب مدع عام يف حمكمة ��ستئناف 

�لر�سافة �جلهود �ملبذولة ملالك 
�ل�سحيفة و�لقائمني عليها بدخولها 

يف عامها �لثالث متمنيا لهم 
�ال�ستمر�ر على هذ� �لنهج �لفريد.
و�أكد �أن "�ل�سحيفة �ساهمت يف 
�ثر�ء �لثقافة �لقانونية من خالل 

�ملقاالت و�لتقارير و�لق�س�س 
�الخبارية، فار�سة مكانها و�سط 

�ل�سحف �ملخت�سة".
ومنذ �ن تاأ�س�ست �ل�سحيفة كان 

همها �الأول يف �ن تقدم فكر� حقيقيا 
للنا�س وت�سنع وعيا ي�ساهم يف �إبعاد 

�خلارجني عن �الأ�سول �لقانونية. 
فار�سة عليهم بدو�فع ذ�تية  �ن 

ير�جعو� �لق�ساء ويتابعو� �لقو�نني 
لتمييز �أمورهم وفق �سياقاتها 

�لقانونية.
وهناك �مثلة كثرية 

طرحتها �سحيفة �لق�ساء �لهدف منها 
�إبر�ز تلك �لق�س�س �لتي �نت�سر فيها 

من �ختارو�  طريق �لق�ساء حللحلة 
م�سكالتهم.

من جانبه، قال قا�سي حمكمة جنح 
�لنجف عدنان كرمي �إن "ل�سحيفة 

�لق�ساء دور� مهما يف تعريف �لر�أي 
�لعام باجناز�ت جمل�س �لق�ساء 

�العلى يف مكافحة �الرهاب".
و��سار كرمي �ىل �ن "�ل�سحيفة 

و�حدة من �الدو�ت �لتي �ساعدت 
على �لتوعية �الجتماعية ملكافحة 

�جلرمية وتعريف �ملجتمع بالقو�نني 
و�الجر�ء�ت وبهذ� كانت لها فائدة 

كبرية للمجتمع و�لقانون".
يف ذلك �لزمن، قبل ثالث �سنو�ت، 

ومع بروز �لتنظيم �الإرهابي 
�سيطرته  بعد  "د�ع�س" خ�سو�سا 
على عدد من �ملحافظات �لعر�قية، 
ووجود م�سكلة يف معرفة ق�س�س 

د�ع�س و�لطريقة �لتي غررو� بها 
�لبع�س ف�سال عن وجود �إعالم 

د�ع�سي متمثل يف بع�س 

�ملو�قع �الخبارية وبع�س �لعناوين 
�ملوجودة على و�سائل �لتو��سل 
�الجتماعي، ر�أى موؤ�س�سوها �أن 

وجود تلك �جلريدة �سرورة لن�سر 
كل �الإخبار �ملتعلقة بق�س�س د�ع�س 

�الإرهابي �لظالمية وقياد�ته وم�سادر 
متويله، فا�ستثمرت جريدة �لق�ساء 

قربها من �ملحاكم ومتكنت من ن�سر 
كثري من �ملعلومات �لتي كانت يد� 
�ساربة لالإعالم �لد�ع�سي �لكاذب 

وفا�سحة للجماعات �الرهابية 
عن طريق ت�سليط �ل�سوء على 

م�سادر �لتمويل وجذور �لقياد�ت 
�لد�ع�سية و�لطرق و�ملمار�سات �لتي 

ي�ستعملونها مع �سحاياهم ف�سال 
عن �لكيفية �لتي متت من 

خاللها جتنيد �الأطفال 
و�لن�ساء و�ل�سيوخ.

ومل تغفل هذه �ل�سحيفة 
�مل�سكالت �الجتماعية �إذ 
قدمت �حللول �لقانونية 

�لتي توفر غطاًء لكل 
�ملع�سالت. فقد �سلطت 

�ل�سحيفة �ل�سوء على م�سكلة �لطالق 
و�زديادها معللة �ال�سباب ور�ء زيادة 

تلك �لن�سب، وم�سلطة �ل�سوء على 
�ملكاتب �خلارجية �لتي �ساهمت يف 
ت�سهيل �إجر�ء�ت �لطالق بعيد� عن 

�ملحكمة.
 ف�سال عن �لتقارير �الإن�سانية �لتي 

تو�لت ب�سورة م�ستمرة متمثلة 
بع�سابات �الجتار بالب�سر و�الأع�ساء 
�لب�سرية و�سما�سرة �لتزوير وغ�سيل 

�الأمو�ل و�جلرمية �القت�سادية.
وبدوره، �أبدى نائب رئي�س ��ستئناف 

�لكرخ �إعجابه مبا تقدمه �سحيفة 
�لق�ساء من �خبار قيمة ومهمة 

وطريقة �إي�سال تلك �الإخبار �ىل 
قر�ئها.

و�أكد �أن "�ل�سحيفة كانت عامال 
م�ساعد� يف زيادة �لوعي �لقانوين 

لدى متابعيها مبلفاتها �لتي كانت 
على �سكل ق�س�س و�خبار وتقارير 

وحو�ر�ت مل تكن �ي و�سيلة 
�عالم قادرة على �لدخول يف تلك 

�ملو��سيع".
وبذلك فان مالكات �ل�سحيفة توؤكد 

على �سرورة �مل�سي يف �لهدف 
�ملن�سود �لذي تاأ�س�ست من �جله وهو 

�ي�سال �ملعلومة �لكاملة ملتابعيها 
و�ز�حة �ملحاوالت �الإعالمية �لتي 

تعمل على ت�سويه �حلقائق. ف�سال 
عن �جلانب �الجتماعي �ملتمثل بدفع 

�لنا�س �إىل �ختيار �لقانون ال غري 
ملعاجلة ق�ساياهم.

الصحيفة تدخل عامًا جديدًا.. وتعد مبزيٍد من العمل واملثابرة

سنة ثالثة لـ"               ".. أنموذج فريد لإلعالم المتخصص
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بغداد / عدنان صبيح

استذكر متابعو صحيفة القضاء الذكرى السنوية 
إلصدارها، متمنني لها االستمرار في نشر الوعي 

القانوني لتكون البوابة االجتماعية للقانون العراقي 
من خالل ربط القضاء باملواطن، فيما أشادوا 

بتعاملها املهني مع جميع القضايا واملوضوعات.
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العرض الكامل لكتاب

القضاء في العراق (1)
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القاضي 
عبد الستار بيرقدار

ا�فتتاحية

أوراق
تحقيقية

بابل/ مروان الفتالوي

رفعــــــــت مكاتب التحقيــــــــق القضائي ثقــــــــًال كبيرًا 

عــــــــن كاهــــــــل املحاكــــــــم العراقية، فقد شــــــــكلت منذ 

تأسيسها رافدًا مهمًا لحسم الدعاوى، نّفس عن 

دور القضاء وسحب بساط التحقيق من معظم 

مراكز الشرطة.

ومّثلت هذه املكاتب تجربــــــــة ريادية في املنطقة 

الســــــــيما في تعزيز التخصص القضائي، ففيما 

انشــــــــغلت بعض املحاكم بالتحقيق في اإلرهاب 

والجرائــــــــم املنظمــــــــة والنزاهــــــــة وغيرهــــــــا، قامت 

هــــــــذه املكاتب بفتح مطبــــــــخ تحقيقي كبير ينظر 

كل الجرائــــــــم املحلية األخرى الــــــــواردة في قانون 
العقوبات.

وتنتشــــــــر مكاتب التحقيق في عموم محافظات 

البــــــــالد، إال أن بابــــــــل بقيــــــــت معقال رئيســــــــيا لها 

كونهــــــــا تتصــــــــدر نظيراتهــــــــا باحتضانهــــــــا 12 

مكتبًا تحقيقيًا حققت معدالت عالية في نســــــــب 
اإلنجاز.

ويقول رئيس محكمة اســــــــتئناف بابل القاضي 

حســــــــني عبيــــــــد كاظــــــــم، ملراســــــــل "القضــــــــاء"، "في 

زياراتنا املستمرة ملكاتب التحقيق نلمس تفاعل 

املواطنني وارتياحهم وتقبلهم لها".

وأضاف رئيس االستئناف أن "محكمتنا تمتلك 

12 مكتــــــــب تحقيــــــــق قضائي فهي تفــــــــوق جميع 

املحاكم فــــــــي البالد بهذه التجربة"، مشــــــــيرا إلى 

أنها "في األشــــــــهر الخمسة األولى فقط من العام 

الحالي أنجزت 18.696 قضية".

إلــــــــى ذلك، قال القاضي حســــــــني مبدر حداوي إن 

"املواطــــــــن تلمس إيجابيات هذه املكاتب بشــــــــكل 

كبير، وقــــــــد الحظ أنها توفر لــــــــه الوقت والجهد 

كثيرا عما سبق".

وأضاف ملراســــــــل "القضــــــــاء" أن "مكاتب التحقيق 

اختزلــــــــت كل إجراءات الدعوى بأن يقدم املواطن 

طلبا مباشــــــــرا إلى القاضي الذي بدوره يهمش 

علــــــــى ملفه الذي تتواجد أوراقه في غرفة املحقق 
جواره". 

وأكد حداوي أنه "في ظل زخم املراجعني هذا قد 

ينظر القاضي من 100 – 150 دعوى في اليوم الواحد 

 لبساطة اإلجراءات وإذا تكررت بعض الدعاوى 

فيكون العدد أكبر".

وأشــــــــار حــــــــداوي إلــــــــى أن "مكاتــــــــب التحقيق في 

بابل تنظر جميع الجرائــــــــم واملخالفات الواردة 

في قانــــــــون العقوبات العراقي، ســــــــوى اإلرهاب 

والجريمة املنظمة ودعــــــــاوى النزاهة فتنظر في 

املحاكم املوجودة في مقر االستئناف".

من جانبــــــــه، قــــــــال القاضي عالء جودت جاســــــــم 

مراكــــــــز  فــــــــي  التحقيــــــــق  إجــــــــراءات  "اغلــــــــب  إن 

 الشــــــــرطة ســــــــابقًا قــــــــد تالشــــــــت بوجــــــــود هــــــــذه
املكاتب".

وفــــــــي املقارنــــــــة بــــــــني مراكــــــــز الشــــــــرطة ومكاتب 

التحقيق القضائي، أوضح جاسم لـ"القضاء" انه 

"عند إقامة احد املواطنني شــــــــكوى في الســــــــابق 

لدى مراكز الشــــــــرطة ربما تتواصــــــــل إجراءاتها 

مــــــــن 4 – 5 أيام، اآلن مكاتب التحقيق تختصرها 

فــــــــي نصف ســــــــاعة، ألن هذه مهمتها األســــــــاس، 

بعكــــــــس مراكز الشــــــــرطة التي تقع علــــــــى عاتقها 

مهام أكثر".
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بغداد/ عدنان صبيح

فاقمت موجات الهجــــــــرة الداخلية والخارجية من 

حــــــــاالت الطالق في البالد، وقــــــــال قضاة وباحثون 

إن املناطــــــــق التي لجأ إليها النازحون كانت األكثر 

بالنســــــــبة لــــــــورود دعــــــــاوى الطالق بســــــــبب تردي 

األوضاع االقتصادية التي سببها التدهور األمني 

في املحافظات الساخنة.

وبموجب اإلحصاءات الرسمية فأن حاالت الطالق 

ازدادت خالل الشهرين األخيرين وتجاوزت الـ9500 

حالة، فيما وصلت منــــــــذ بداية العام الحالي نحو 

41250 طالقًا.

ويؤشــــــــر القاضي ســــــــعد عبد الكريم، نائب رئيس 

اســــــــتئناف الكــــــــرخ، "زيــــــــادة فــــــــي معــــــــدالت الطالق 

خالل األشــــــــهر األخيرة الســــــــيما في مناطق إيواء 

واستقبال النازحني".

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

الداخليــــــــة والخارجيــــــــة أدتا إلى ارتفــــــــاع املعدالت، 

إضافــــــــة إلــــــــى العوامل األخــــــــرى املتعلقــــــــة بالحالة 

االقتصادية".
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بغداد/ دعاء آزاد

دعــــــــا قضاة أحوال شــــــــخصية إلــــــــى ضرورة 

إيجاد تعديل تشريعي يمنح املرأة إمكانية 

اصطحاب أطفالها القاصرين عند السفر في 

حالة انفصال الزوجني، مؤكدين أن املشــــــــرع 

العراقي حصر الوالية على القاصرين باألب، 

في وقت تتزايد معاناة النســــــــاء ممن يرغنب 

باصطحــــــــاب أطفالهن الســــــــيما في الحاالت 

اإلنسانية التي تتطلب وجود األم.

وقــــــــال قاضــــــــي محكمة األحوال الشــــــــخصية 

إيــــــــاد كاظــــــــم رشــــــــاد إن ""دائــــــــرة الجــــــــوازات 

تشترط موافقة األب للسماح بسفر القاصر 

حتى وان كانت الحضانة للزوجة".

وزاد أن "هنــــــــاك تأييــــــــد حضانــــــــة يتيح لألم 

مراجعة مؤسســــــــات الدولة كافة باســــــــتثناء 

دائــــــــرة الجــــــــوازات"، ويــــــــرى أن "ذلــــــــك ســــــــبب 

مشــــــــاكل عديدة لنســــــــاء يعانني فــــــــي حاالت 

ملحة تتطلب سفرهن مع أطفالهن".

ولفــــــــت الى "تكــــــــرار هــــــــذه القضايا الســــــــيما 

لنســــــــاء فقــــــــدن أزواجهــــــــن وال يملكــــــــن حجة 

مفقود"، ويفّسر على أن ذلك "يعني استحالة 

استحصال موافقة األب".

من جانبه، افاد قاضي األحوال الشــــــــخصية 

اآلخر عبد الرحمن شالل فرحان بأن "املحكمة 

مقيدة بنصوص القانون املدني التي تؤكد 

أن األب الولي الجبري ألبنه القاصر".

ويدعــــــــو قاضــــــــي األحــــــــوال الشــــــــخصية إلى 

"تدخــــــــل تشــــــــريعي يفتــــــــح املجال امــــــــام األم 

للســــــــفر في الحــــــــاالت االنســــــــانية فقد تكون 

هي مريضة وال تســــــــتطيع تــــــــرك أبنها الذي 

قد يتطلب عالجــــــــه مغادرة البالد"، مبينًا أن 

"هذه التعديالت تأتي كأحد حلول مواجهة 

تزايد حاالت الطالق".
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البصرة/ القضاء

أصدرت محكمــــــــة جنايات البصرة 

حكمــــــــًا باإلعــــــــدام لخليــــــــة إرهابيــــــــة 

خطيرة مارست عمليات قتل ألفراد 

شرطة وصحوات في بغداد.

ووفقــــــــًا العترافــــــــات الجنــــــــاة فأنهم 

كانوا يقومون بدهم دور العناصر 

أزياء عســــــــكرية  األمنيــــــــة مرتديــــــــن 

وينفــــــــذون  الضحايــــــــا،  إليهــــــــام 

عملياتهــــــــم بالتعــــــــاون مــــــــع جيوب 

إرهابية من أهالي املنطقة.

وأفــــــــادت االعترافــــــــات بــــــــأن إحــــــــدى 

العمليــــــــات كان ضحيتها عنصرين 

اثنني من القــــــــوات األمنية وهما من 

ســــــــكان قرية العريفيــــــــة، حيث جاء 

إلــــــــى العصابــــــــة أمــــــــر بتصفيتهما، 

فتحركوا على شــــــــكل مفرزة أمنية، 

مرتديــــــــن لثامــــــــًا علــــــــى وجوههــــــــم، 

أبــــــــواب دار الضحيتــــــــني،  وطرقــــــــوا 

وزعمــــــــوا أن دخولهــــــــم هــــــــو لغرض 

التفتيــــــــش الروتينــــــــي والبحث عن 

األسلحة غير املرخصة.

واعتــــــــرف املجرمــــــــون بأنهم اطلعوا 

الرســــــــمية  املستمســــــــكات  علــــــــى 

العائلــــــــة  رب  أن  فتبــــــــّني  للعائلــــــــة، 

وولــــــــده املقصودان، وإنهم ينتميان 

إلى قوات الشرطة.

وتشير اعترافاتهم إلى أنهم بعد أن 

ابلغوا األب وأبنــــــــه بأنهما "مرتدان 

وعقوبتهمــــــــا الهــــــــالك"، أطلــــــــق احد 

املجرمــــــــني النار عليهمــــــــا فارداهما 

قتلى في الحال وانســــــــحبا بسرعة 

من موقع الحادث.

أمــــــــا العملية األخــــــــرى فخلفت أربع 

ضحايــــــــا من إحــــــــدى العائالت التي 

تعمل لصالــــــــح مجالس الصحوات 

في جسر ديالى.

وتفيد االعترافات بأنهم دخلوا دار 

الضحايا ليًال بالســــــــيناريو نفسه، 

فأســــــــفر التفتيش عن التعرف على 

أفــــــــراد الصحــــــــوات وهــــــــم شــــــــقيقان 

ونجل احدهمــــــــا وقريبــــــــه، ففتحوا 

النيــــــــران علــــــــى الضحايا مــــــــا أوقع 

اثنني منهــــــــم قتال في الحــــــــال، فيما 

أصيب اآلخــــــــران لكنهما توفيا بعد 

ذلك متأثرين بجروحهم.

ولتكــــــــرار الحــــــــادث، أولــــــــت الجهات 

بملفــــــــات  املختصــــــــة  التحقيقيــــــــة 

اإلرهاب والجريمــــــــة املنظمة أهمية 

فــــــــي اقتفــــــــاء اثــــــــر هــــــــذه املجموعــــــــة 

والقبض عليها.

أسهم االســــــــتماع إلى إفادات سكان 

املنطقة وذوي الضحايا في التعرف 

علــــــــى املالمــــــــح األوليــــــــة للجريمتني 

وتشخيص املتورطني فيها.

واســــــــتمر البحــــــــث عن الجنــــــــاة ملدة 

من الزمن، ومــــــــن بعدها تم القبض 

على ثالثة منهم في البصرة نتيجة 

دقيقــــــــة  اســــــــتخبارية  معلومــــــــات 

وبحوزتهم عجلة من طراز 1994.

وقف املتهمون أمام القضاء ووجهت 

إليهــــــــم تهــــــــم عــــــــن جريمــــــــة االنتماء 

إلــــــــى تنظيــــــــم إرهابــــــــي وتنفيذهــــــــم 

عمليات قتل، واعترفوا بما نســــــــب 

إليهم وجاءت هذه األقوال مطابقة 

للوقائــــــــع وبقيــــــــة األدلة بمــــــــا فيها 

إفادات الشهود.

وغالبــــــــًا مــــــــا يبــــــــث تنظيــــــــم داعــــــــش 

عــــــــن  مصــــــــورة  أفالمــــــــا  اإلرهابــــــــي 

عمليات إرهابية كجزء  من فلســــــــفة 

دموية هدفها بــــــــث الرعب والخوف 

في نفــــــــوس املواطنــــــــني، حيث يقوم 

بها متنكرا بأزياء عسكرية لتمويه 

ضحايــــــــاه، حتى أنه يقــــــــوم أحيانا، 

الفيديوهات بنصب  بحســــــــب هذه 

سيطرات وهمية متنكرا بزي القوات 

األمنية الصطياد الضحايا.
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العصابة أوهمت الضحايا بلباس عسكري واقتحمت منازل بغية تفتيشها



على أنظمة
السلطة القضائية االتحادية

حّمل 
تطبيق 

اندرويد وأبل ستور

ال يختلف اثنان في مقدرة وســــــــائل اإلعالم على تشكيل 

الرأي العام نحو مختلف القضايا ومنها اإلعالم الجديد 

الذي أضحى يلقى قبوال متزايدا ومتناميا.

ولعل زيادة العبء على اإلعالم في واقعنا الحاضر ترجع 

الى انــــــــه تتجاذبه جهتان: مؤسســــــــات األمس بكوادرها 

ومهنيتهــــــــا وخلفيتهــــــــا اإلعالمية، واملواطــــــــن الذي غدا 

اليــــــــوم بأدواته الصغيرة مؤسســــــــة إعالميــــــــة متكاملة، 

يوجهــــــــه الرأي العــــــــام نحو قضية ويصرفــــــــه عن أخرى، 

وشــــــــواهد الواقع أكثر من الحصر، لذا فإنه من الطبيعي 

أن تصاحــــــــب هذه الفوضى العارمة في إبحارات اإلعالم 

الجديد مغالطات وتشــــــــويه للحقائق ال سيما إذا كانت 

هناك نوايا ســــــــيئة ودســــــــائس هي في حــــــــد ذاتها تربة 

خصبة للشائعات وانتشــــــــارها والترويج لها على أنها 

حقائق مســــــــلمة. هذه الحتمية اإلعالمية التي نعيشها 

كان ال بد من مواجهتهــــــــا بمهنية تزيل الضبابية عنها 

وتصحــــــــح مــــــــا فيها مــــــــن مغالطــــــــات، وإن كان ذلك ليس 

باليسير إال أن ما ال يدرك كله ال يترك جله. 

لذا تبلورت فكرة ضرورة وجود املركز االعالمي للسلطة 

القضائيــــــــة لتكون مهمته التواصل مع وســــــــائل اإلعالم 

ســــــــواء مرئيــــــــة أو مقــــــــروءة أو مســــــــموعة أو إلكترونية ؛ 

لتمثيل جهته في كل ما يتعلق بشؤونها، وفكرة ضرورة 

وجود املركز االعالمي ، وهي فكرة مطبقة في الكثير من 

دول العالم التي فطنت إلى حتمية اســــــــتحداثها بسبب 

التطورات الهائلة في مجال تدفق املعلومات.  

ثم كانــــــــت هذه الصحيفــــــــة االلكترونية احــــــــدى نتاجات 

املركز االعالمي وهي احد ادواته للتواصل مع الجمهور 

لبيــــــــان الوجه الحقيقي للقضــــــــاء وطبيعة عمل االجهزة 

القضائية واملحاكم لتقديم الخدمة القضائية للمواطن 

واشاعة الثقافة والوعي القانوني والقضائي للجمهور 

من خالل االخبار والتحقيقات واملقاالت التي ستنشــــــــر 

فــــــــي هــــــــذه الصحيفــــــــة االلكترونيــــــــة لتكــــــــون مــــــــع املوقع 

االلكترونــــــــي للســــــــلطة القضائيــــــــة رافــــــــدا مهمــــــــا للوعي 

القضائي للجمهور.




بغداد/ سحر حسين

أفاد مســــــــؤول قضائي بعدم إمكانية اإلدانة 

على أساس الوثائق املنشورة عبر اإلنترنت 

ووســــــــائل اإلعــــــــالم، مشــــــــيرًا إلى أنهــــــــا قرينة 

يمكن االستدالل بها عن الجريمة.

وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة 

القاضي ســــــــالم روضــــــــان إن "مهمــــــــة اإلعالم 

هي نشــــــــر الحقيقة وإيصالها إلى الجمهور، 

والكشــــــــف عّما يدور من نشاطات السلطات 

بما ال يتعارض والجانب األمني أو الخطط 

العســــــــكرية املنصــــــــوص عليهــــــــا فــــــــي قانون 

العقوبات". ويؤكد فــــــــي حديث إلى "القضاء" 

أحقيــــــــة املتضــــــــرر مــــــــن وســــــــائل اإلعــــــــالم في 

"اللجوء إلى القضاء حال تجاوزت دورها".

وينتقــــــــد روضان املشــــــــّرع العراقــــــــي؛ ألنه "لم 

يصدر قوانــــــــني تنظم الجرائــــــــم االلكترونية 

برغم وجود عقول عراقية"، داعيًا إلى "إفادة 

القضاء بالخبرات املوجودة في املؤسســــــــات 

األكاديمية املتخصصة بهذا املجال". 

وذكر إن "القانون ال يعّد نشــــــــر الوثائق عبر 

وســــــــائل اإلعــــــــالم أدلة لإلثبــــــــات وإنما قرائن 

يمكن االســــــــتدالل بها"، منوهــــــــًا إلى "الحاجة 

إلــــــــى أدلــــــــة اخــــــــرى تؤكــــــــد وجــــــــود املخالفــــــــة 

القانونيــــــــة مــــــــن خــــــــالل تحريــــــــات تجريهــــــــا 

الجهــــــــات املختصة". من جانبه، يقول قاضي 

محكمة النشــــــــر واألعالم راضي الفرطوسي، 

إن "اللجــــــــوء إلى عــــــــرض الوثائــــــــق من خالل 

وســــــــائل التواصــــــــل االجتماعــــــــي بعيــــــــدا عن 

القضاء ال يعد تحريكًا للدعوى". 

ويأسف الفرطوسي في حديث مع "القضاء"، 

الن البعض "يستغل مواقع التواصل لفضح 

األشــــــــخاص كأن يدعي أنهــــــــا توثق عمليات 
فساد".
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مكتب غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

أوجد قانون مكافحة غس��������ل األم��������وال وتمويل اإلرهاب العراقي 
رقم 39 لس��������نة 2015 كما هو الحال في دول العالم االخرى جهة 
رقابي��������ة عل��������ى العمليات املالي��������ة بغية الحد من عمليات غس��������ل 
االموال وتمويل االرهاب وه��������ذه الجهة نص عليها في الفصل 
الراب��������ع من القانون املذكور وأش��������ار الى االحكام االجرائية التي 
يتخذها املكتب املذكور في س��������بيل مكافحة هذه الجريمة وقد 
أش��������ارت املادة الثامنة م��������ن الفصل الرابع م��������ن القانون املذكور 
الى اوال:- يؤس��������س في البنك )ويقصد به البنك املركزي( مكتب 
يسمى )مكتب غسل االموال وتمويل اإلرهاب( بمستوى دائرة 
عامة يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واالداري، 
ويمثل��������ه مدي��������ر عام املكت��������ب أومن يخول��������ه ثانيا: يدي��������ر املكتب 
موظ��������ف بعنوان مدير عام حاصل على ش��������هادة جامعية أولية 
في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص. ومن خالل النصوص 
القانونية اعاله نجد ان املشرع اعطى للمكتب املذكور استقالال 
ماليا واداريا وشخصية معنوية مستقلة. وبذلك فانه يحتفظ 
باالس��������تقالل التش��������غيلي واملقص��������ود بذلك أن مدي��������ر وموظفي 
املكت��������ب املذك��������ور ال يخضعون لس��������لطة البنك املرك��������زي في أداء 
واجباته��������م الوظيفية. وقد أش��������ارت املادة التاس��������عة من الفصل 
الراب��������ع من القان��������ون املذكور ال��������ى واجبات املكت��������ب وهي تلقي 
االبالغ��������ات واملعلومات عن العمليات املش��������بوهة التي تتضمن 
متحصالت من جريمة أصلية أو غس��������ل اموال أو تمويل أرهاب 
م��������ن جهات االب��������الغ وتحليل االبالغ��������ات أو املعلومات  وإيقاف 
تنفيذ العملية املالية مدة ال تزيد على أسبوع في حالة الخشية 
من تهري��������ب املتحصالت من الجريمة، وإحال��������ة االبالغات التي 
تقوم على أس��������س معقولة لالش��������تباه في عملية غسل اموال أو 
تمويل إرهاب أو جرائم أصلية الى رئاسة االدعاء العام التخاذ 
االجراءات القانونية في ش��������أنها، وإشعار الجهات ذات العالقة 
بذلك. وكما أش��������ارت املادة الخامس��������ة الى )إنشاء قاعدة بينات 
ملا يتوفر للمكت��������ب من معلومات تعتم��������د كمركز وطني لجمع 
وتحلي��������ل واعمام تلك املعلومات عما يحتمل وقوعه من غس��������ل 
اموال وتمويل إرهاب ووضع الوس��������ائل الكفيلة بذلك لتسهيل 
مهم��������ة الس��������لطات القضائية وغيره��������ا من الجه��������ات املختصة 
بتطبيق هذا القانون. أما املادة الثامنة من الفصل املذكور فقد 
اوجبت على املكتب املذكور اشعار الجهات الرقابية أو الجهات 
املختصة االخرى بإخالل أي مؤسسة مالية أو مهن غير مالية 
بأح��������كام هذا القان��������ون. ومن كل م��������ن ما تقدم نج��������د أن أعضاء 
املكتب يتمتعون بصفة أعضاء الضبط القضائي وان لم يش��������ر 
القان��������ون املذكور ال��������ى ذلك وبالتالي فأنه��������م مكلفون في حدود 
وظيفتهم بالتحري عن جرائم غس��������ل االموال وتمويل اإلرهاب 
وقبول االخبارات التي ترد بش��������أنها وعليهم تقديم املس��������اعدة 
لقض��������اة التحقيق واملحقق��������ني وتزويدهم بما يص��������ل اليهم من 
معلومات عن هذه الجرائم على يثبتوا جميع إجراءاتهم التي 
يقومون بها في محاضر موقعة منهم وان يرس��������لوا االخبارات 
او املحاضر الى قاضي التحقيق او نيابة االدعاء العام التخاذ 

اإلجراءات القانونية بخصوص ذلك.

وأضاف ضمد ف��������ي حديث إلى 
"القض��������اء" أن "خب��������راء دولي��������ني 
حاضروا ف��������ي الدولة يمتلكون 
خب��������رات كبي��������رة به��������ذا الجانب 
وبينه��������م كذلك قض��������اة من دول 

أخرى".
"ال��������دورة  أن  ضم��������د  وتاب��������ع 
ألق��������ت الض��������وء عل��������ى الجرائ��������م 
التحقي��������ق  وكيفي��������ة  املالي��������ة 
وتن��������اول  ومكافحته��������ا  فيه��������ا 
األمثل��������ة  بع��������ض  املحاض��������رون 
العملية على بعض الجرائم في 
دول أخرى وكي��������ف تم التعامل 

والتحقيق فيها".
التحقي��������ق  قاض��������ي  وأف��������اد 
الجرائ��������م  بنظ��������ر  املتخص��������ص 
املالية ب��������أن "الدورة على جانب 
آخ��������ر تناول��������ت موض��������وع فتح 
نافذة م��������زاد العملة ف��������ي البنك 

املرك��������زي وس��������بب إيج��������اد هذه 
القانوني��������ة   وامل��������ادة  الناف��������ذة 
الت��������ي تس��������تند له��������ا"، الفتا إلى 
أن "املحاض��������رات تناولت أيضا 
الطلبات  كيفي��������ة وآلية تقدي��������م 
للحصول على العملة الصعبة 
وكيفية متابعتها ومش��������روعية 

األموال التي تستخدم فيها".
القضاة  للس��������ادة  "كان  وأكم��������ل 
املداخ��������الت واآلراء  م��������ن  كثي��������ر 
عملي��������ة  ف��������ي  س��������اهمت  الت��������ي 
إنضاج املواد التدريبية للدورة 

واإلفادة منها".
وعن رأيه بالدورة رأى ضمد أن 
"هك��������ذا دورات مهمة وضرورية 
ألنه��������ا تع��������زز الثقاف��������ة املالي��������ة 
واالقتصادية للس��������ادة القضاة 
ايجابي��������ًا  تنعك��������س  وبالتال��������ي 
إلرس��������اء  العمل��������ي  األداء  عل��������ى 

العدال��������ة وإنف��������اذ القانون وهي 
على صعيد  املعلوم��������ات  تثري 
املس��������تقبل". م��������ن جانب��������ه، ق��������ال 
أحمد الهاش��������مي مدي��������ر اإلدارة 
والتدري��������ب لرابط��������ة املص��������ارف 
العراقي��������ة أن "الدورة أقيمت في 
املعهد القضائي بمش��������اركة 20 
قاضيا مختصا، وهي ليس��������ت 
األول��������ى حي��������ث س��������بقتها دورة 
لغسل األموال كانت ملدة خمسة 
أيام وشملت تدريب 12 قاضيا، 
وأيضًا بالتع��������اون بني القضاء 

ورابطة املصارف العراقية".
وي��������رى الهاش��������مي ف��������ي حديث 
إلى "القض��������اء" أن "التعاون بني 
القض��������اء والرابط��������ة مه��������م جدا 
بالتدريب  الحقيق��������ي  إليمان��������ه 
العم��������ل  ورش  ف��������ي  املتكام��������ل 
إليص��������ال املعلوم��������ات للس��������ادة 

منه��������ا  واالس��������تفادة  القض��������اة 
ف��������ي  التطبيق��������ات العملية عند 
عودته��������م للعمل ف��������ي املحاكم"، 
مؤكدا أن "ال��������دورات تأتي لرأب 
التطبيق��������ات  ف��������ي  الفج��������وات 
ف��������ي  تح��������دث  الت��������ي  العملي��������ة 

املصارف".
وأض��������اف مدير إدارة الرابطة أن 
"التطبيقات املالية اختصاصنا 
أم��������ا املوضوع��������ات القانونية ال 
نتدخل بها، إنما في العمليات 
التي تجرى فيها الجرائم املالية 
فق��������ط"، مش��������يرا إل��������ى أن "تفاعل 
الس��������ادة القضاة ج��������دا مهم في 
هذا املوضوع وهذا ما ملس��������ناه 

في الدورة".
الهاش��������مي "هي ورشة  وحسب 
مهمة لتبادل الخبرات وتقريب 
وجه��������ات النظر ف��������ي ما يخص 

التعليم��������ات  الخب��������رات حس��������ب 
والقانون وبفضل هذه الدورات 
س��������تكون لديه��������م وجه��������ة نظ��������ر 
كامل��������ة ع��������ن التط��������ورات وأيضا 
السادة القضاة ستتكون لديهم 

صورة واضحة لكل األمور".
الهاش��������مي  احم��������د  وأب��������دى 
"استعداد الرابطة إلقامة دورات 
مس��������تقبلية لزيادة الخبرة لدى 
القض��������اة الس��������يما أن القوان��������ني 
الت��������ي تخ��������ص غس��������ل األم��������وال 
العراق  تجرب��������ة جدي��������دة عل��������ى 

كقانون 39 لسنة 2015".
وق��������ال أيضًا "نح��������اول من خالل 
ه��������ذه الورش��������ة زي��������ادة التوعية 
وتقري��������ب وجه��������ات النظر وهي 
محاولة أيضا لتقليص الفجوة 
وتقلي��������ل األخط��������اء التي تحدث 
في القط��������اع املصرفي من خالل 

دراس��������ة القوانني مع القضاة ملا 
يمتلك��������ون من خب��������رة من خالل 

الجرائم التي يطلعون عليها".
من جانبه، عّد الدكتور محمود 
داغ��������ر مدي��������ر ع��������ام ف��������ي البن��������ك 
املركزي ال��������دورة "مهّمة للتعرف 
على اإلجراءات وكيفية التعامل 
مع جرائم غسل األموال، اشترك 
املتخصص��������ني  بع��������ض  فيه��������ا 
القض��������اة  م��������ن  املتلق��������ني  وكان 
املس��������ؤولني عن إنف��������اذ القانون 
في هذه القضايا"، مش��������يرا إلى 
أن "الفائ��������دة أن تجع��������ل ال��������كادر 
التخ��������اذ  مس��������تعدا  القضائ��������ي 
إج��������راءات تتناس��������ب م��������ع حجم 
وتوسع هذا النوع من الجرائم 

في مجتمعنا".
ويتف��������ق مع��������ه امل��������درب الدول��������ي 
ط��������ارق توتنجي، الفت��������ا إلى أن 
"ش��������هدت تعاونا مثمرا  الدورة 
بني القض��������اء ورابطة املصارف 
العراقية"، موضحا أن "محورها 
كان التحقيق��������ات املالي��������ة لجهة 
وب��������ني  القض��������اء  ب��������ني  الرب��������ط 
املصارف باإلضافة إلى وسائل 
وعناص��������ره  املال��������ي  التحقي��������ق 
واإلطار العملي للتحقيق املالي 
باإلضافة إل��������ى هيكلية القطاع 

املصرفي في العراق".  
وأض��������اف تونتجي ف��������ي حديث 
إل��������ى "القض��������اء": "جرت دراس��������ة 
لتجن��������ب  الجدي��������دة  اآللي��������ات 
املخاطر ف��������ي املصارف العراقية 
بإنش��������اء وحدات  وما تضمنته 
األم��������وال  بغس��������ل  متخصص��������ة 
وإدارة  االمتث��������ال  ووح��������دات 
املخاط��������ر والعديد من املحاور"، 
الفتا إلى أنه "تمت اس��������تضافة 
خبي��������ر متمكن أعط��������ى ملخصا 
واف��������را ع��������ن نافذة لبي��������ع العملة 
والقضاي��������ا املتعلق��������ة بها لجهة 
واملش��������كالت  املالية  التحقيقات 
الت��������ي ق��������د تنت��������ج عنه��������ا أم��������ام 
املص��������ارف والس��������ادة القض��������اة، 
أعماله��������ا  ال��������دورة  واختتم��������ت 
بواقع 12 س��������اعة تدريب موزعة 
على 3 أي��������ام عمل"، معرجا على 
"إقام��������ة دورات أخ��������رى م��������ن قبل 
الرابطة اختصاصية في محور 

العمل".

بالتعاون مع رابطة املصارف العراقية ومبشاركة خرباء دوليني

معهد التطوير يدرب القضاة على التحقيق 
في الجرائم المالية وعمليات غسل األموال

استئناف ديالى تتابع أعمال البحث االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية واألحداث
بغداد/ مروان الفتالوي

يضطلع البحث االجتماعي 
بأدوار مهمة في محاكم األحوال 

الشخصية واألحداث وذلك من 
خالل إعداد التقارير والوقوف 
على األسباب التي تؤدي إلى 

انفصال األزواج من جهة، وجنوح 
األحداث من جهة أخرى.

إلى ذلك، أجرى رئيس استئناف ديالى 
زيارة إلى محكمة األحوال الش��������خصية 
ومحكمة األحداث في بعقوبة لالطالع 
عل��������ى أعمال البح��������ث االجتماعي وهذه 

املحاكم بشكل عام واطلع على القضايا 
وامللفات التي أمامه��������م، وجرى التأكيد 
عل��������ى ض��������رورة حس��������م ه��������ذه القضايا 
وتغلي��������ب الجانب اإلنس��������اني مل��������ا لهذه 
القضايا م��������ن تأثير مهم على األس��������رة 

واملجتمع.
وقال رئيس اس��������تئناف ديالى القاضي 
حسني كاظم وس��������مي إن زيارة أجراها 
ملحكمة األحوال الشخصية في بعقوبة، 
وفيما أكد على "ضرورة س��������رعة حسم 
القضايا املعروضة أمام املحكمة"، ركز 
على "موضوع اإلص��������الح بني الزوجني 
قب��������ل أن يصال إل��������ى الط��������الق والتعرف 
على أسباب املشكالت التي تحدث بني 
الش��������ريكني من قب��������ل القض��������اة ومكاتب 

البحث االجتماعي".
إل��������ى  حدي��������ث  ف��������ي  وس��������مي  وأض��������اف 

"القض��������اء" أن "أغلب معام��������الت الطالق 
ال ب��������د أن تع��������رض على مكات��������ب البحث 
االجتماع��������ي وتم��������ت توصي��������ة أعضاء 
البحث االجتماعي في محاكم األحوال 
بدق��������ة  التقاري��������ر  بإع��������داد  الش��������خصية 
وعناية وكذلك التوسع في أداء أعمالهم 
ومحاولة الوصول إلى نتائج إيجابية 
في الحاالت املعروضة أمامهم وتغليب 
الجانب اإلنساني في التعامل مع مثل 

هذه الحاالت".
وح��������ول دور البح��������ث االجتماع��������ي ف��������ي 
محاكم األحداث ذكر القاضي وس��������مي 
البح��������ث  بموظف��������ي  أج��������راه  "لق��������اًء  أن 
االجتماعي املنسبني للعمل في محكمة 
األح��������داث في ديالى وج��������رى توجيههم 
بض��������رورة أداء أعمالهم بصورة علمية 

واحترافية".

وأفاد وس��������مي بأن "توصياتنا تناولت 
كيفية التعامل مع األحداث وتوعيتهم 
ومحاول��������ة إصالحهم مس��������تقبال بترك 
األش��������ياء الس��������ابقة الت��������ي قام��������وا به��������ا 
ونس��������يانها ومحاولة بدء حياة جديدة 

واالندماج باملجتمع".
وخلص إل��������ى أن "البحث االجتماعي له 
دور كبي��������ر في محاولة تثقيف األحداث 
الجانحني بما يخدم املجتمع واألسرة 
العراقية ومحاولة الوصول إلى نتائج 
إيجابية في الحاالت املعروضة عليهم 
وتغليب الجانب اإلنساني في التعامل 
معهم ك��������ون أغلبهم ضحاي��������ا الظروف 

القاسية التي يمر بها بلدنا العزيز".
وذكر أن "العمل يجري بانس��������يابية في 
هذه املحاكم، كما أن التأكيد جرى على 

االهتمام بالضبط االلكتروني".

قضاة المثنى يناقشون أتعاب المحاماة في الدعاوى المدنية
بغداد / محمد سامي

عقدت رئاسة اس��������تئناف املثنى ندوتها الشهرية 
برئاس��������ة رئي��������س االس��������تئناف وحضور الس��������ادة 
قض��������اة محاكم الب��������داءة في الس��������ماوة، وتناولت 
الن��������دوة موضوع أتع��������اب املحاماة ف��������ي الدعاوى 

املدنية. 
وق��������ال رئيس االس��������تئناف القاضي طالب حس��������ن 
حرب��������ي إن "قان��������ون املحام��������اة ل��������م يع��������ّرف أتعاب 
املحام��������اة، كم��������ا واختلفت تس��������مية األم��������وال التي 
يحكم بها على الخصم الخاسر للدعوى للخصم 

الرابح الذي احضر عنه محاميا".
وأضاف حربي في حديث إلى "القضاء" أن "قانون 
املحاماة س��������ماها أتعابًا، وفي قان��������ون املرافعات 
املدنية س��������ميت األجور، وس��������مى القان��������ون املدني 
العراقي ما يستحقه الوكيل عن الوكالة باألجر".

وأف��������اد رئي��������س االس��������تئناف بأن "القان��������ون وضع 

شروطًا للحكم بأتعاب املحاماة تمثلت بان يكون 
الخص��������م الرابح للدعوى ق��������د أحضر محاميا وأن 
يكون الحكم أو القرار مما يس��������توجب الحكم فيه 
بأتعاب املحاماة وأن يك��������ون أحد الطرفني رابحا 

للدعوى واآلخر خاسرا لها ولو جزئيا".
وتاب��������ع حربي أن "الن��������دوة اتضحت على أن هناك 
أتعاب محاماة قانونية وأتع��������اب اتفاقية وكذلك 
هناك أتعاب محاماة في حالة عزل املحامي"، الفتا 
إلى أن "مق��������دار أتعاب املحاماة محددة بنصوص 
صريح��������ة وواضحة والتي يحكم بها على الطرف 
الخاس��������ر ملصلحة الطرف الرابح وبنسبة )10%( 
من قيمة املحك��������وم به وهذه ه��������ي القاعدة العامة 
إال أن هناك استثناءات عليها متعلقة بالدعاوى 
غير مح��������ددة القيمة والدع��������اوى الجزائية والتي 
فيها مدع بالحق املدني والدعاوى االس��������تمالكية 
وأتع��������اب  املحام��������ي املنت��������دب الت��������ي ت��������م تعديلها 
بموج��������ب قرار مجل��������س الوزراء املرقم 220 لس��������نة 

2013". وأك��������د حرب��������ي أن "القض��������اة رأوا أن زي��������ادة 
أتع��������اب املحام��������اة ت��������م فرضه��������ا بموج��������ب أحكام 
امل��������ادة )1/63( من قان��������ون املحاماة املعدل وتكون 
الزي��������ادة بموجب قرار ص��������ادر عن مجلس الوزراء 
وأن آخر زيادة ألتعاب املحاماة حصلت بموجب 
قرار مجلس ال��������وزراء عام 2012 بمبلغ ال يتجاوز 
خمس��������مئة ألف دين��������ار عراقي يتحمله��������ا الطرف 
الخاسر في الدعوى"، مشيرا إلى أن "تقادم أتعاب 
املحاماة غير املتف��������ق عليها بني الطرفني تخضع 
ألح��������كام التق��������ادم املنص��������وص عليها ف��������ي قانون 
املحاماة وال ينطبق عليه��������ا القانون املدني الذي 
حدد مدة تقادمها في س��������نة واحدة بينما قانون 
املحام��������اة ح��������دد ذلك بثالث س��������نوات م��������ن انتهاء 
العم��������ل املوكل للمحامي وفق��������ا ألحكام املادة )65( 

من قانون املحاماة".
وال يؤثر على نتيجة الحكم بأتعاب املحاماة وال 
تتعدد بتعدد الوكالء أو بتعدد الخصوم أو بتعدد 

الطلب��������ات في الدعوى الواح��������دة أو تعدد األحكام 
والق��������رارات التي تصدر ف��������ي الدع��������وى الواحدة"، 
بحس��������ب حربي الذي يقول "ال يحكم باملصاريف 
بضمنها أتعاب املحاماة في ما يصدر من قرارات 
القضاء املس��������تعجل، ألن املصاري��������ف في مثل تلك 
الدع��������اوى يتحمله��������ا الخصم الخاس��������ر وكذلك ال 
يحك��������م بأتعاب املحاماة في الدعاوى املقامة وفق 
قانون تس��������جيل ال��������والدات والوفي��������ات والدعاوى 
املقامة وفق أحكام قانون األحوال املدنية واألوامر 

على العرائض والقرارات االعتيادية".
وع��������ن أتعاب املحاماة في الحك��������م بالدين املؤجل، 
ذك��������ر حرب��������ي أن "القانون أج��������از االدع��������اء بالدين 
املؤجل على أن يراعى األصل عند الحكم به، وفي 
هذه الحالة يتحم��������ل املدعى عليه املصاريف فاذا 
رب��������ح املدعي الدعوى بالدي��������ن املؤجل وحكمت له 
املحكم��������ة به م��������ع مراعاة األص��������ل فيتوجب بها أن 
تحمله مصاريف الدع��������وى وال تحكم له املحكمة 

بأتعاب املحاماة على مدينه الذي خس��������ر الدعوى 
ألن أتعاب املحاماة هي ج��������زء من املصاريف وقد 
حمله��������ا القانون بكاملها للمدع��������ي رغم انه رابح 

للدعوى".
وخل��������ص إل��������ى أنه "اس��������تثناًء م��������ن أح��������كام قانون 
املحاماة الذي منع ذلك على غير املحامني كأصل 
عام يدخ��������ل في مفه��������وم املحامي الذي يس��������تحق 
الخصم ال��������ذي ي��������وكل أحدهم الحكم ل��������ه بأتعاب 
املحام��������اة، إذا ما ربح الدع��������وى ويلحق باملحامي 
في استحقاق من يمثله أتعاب املحاماة )املوظف 
الحقوق��������ي( حينما يترافع عن ال��������وزارة أو الجهة 
غير املرتبطة ب��������وزارة اذا ينص قان��������ون املحاماة 
عل��������ى أن )تحك��������م املحكمة ل��������وكالء دوائ��������ر الدولة 
م��������ن املوظف��������ني الذي��������ن تت��������م إنابته��������م للمرافعات 
وفق الفقرة أ من ه��������ذا البند بأتعاب تعادل أتعب 
املحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعاوى 

املنصوص عليها في هذا القانون(".

■ مقر رئاسة استئناف ديالى

بغداد/ إيناس جبار

أقام معهد التطوير 
القضائي بالتعاون مع 
رابطة املصارف العراقية 
ورشة تدريبية حول 
التحقيقات في الجرائم 
املالية وعمليات غسل 
األموال بمشاركة عشرين 
قاضيا وملدة ثالثة أيام، 
وعبر القضاة املشاركون 
عن ارتياحهم للمحاضرات، 
الفتني إلى أهمية الدورة 
لزيادة الوعي القانوني في 
مكافحة هذه الجرائم.
وقال قاضي محكمة 
الجريمة االقتصادية إياد 
محسن ضمد أحد املشاركني 
إن "الدورة التي أقامها معهد 
التطوير القضائي بالتعاون 
مع رابطة املصارف العراقية 
استهدفت تدريب السادة 
القضاة في بغداد على 
التحقيق بالجرائم املالية 
وكيفية مكافحتها وكذلك 
جرائم غسل األموال".
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■ قضاة يتلقون محاضرة في معهد التطوير/ عدسة حيدر الدليمي



الجنائي��������ة  السياس��������ات  وتتعام��������ل 
مع الس��������لوك املج��������رم بكاف��������ة التدابير 
واإلجراءات املس��������تخدمة بما في ذلك 
الوقاي��������ة واملنع والتجري��������م والعقاب، 
واستجابة ملتطلبات التجريم والعقاب 
وملا تحدثه الشائعات من تأثير كبير 
في ال��������رأي الع��������ام وانعكاس��������اته على 
املجتم��������ع والس��������لم األهلي فق��������د جرم 

القانون الشائعات الكاذبة.
 والش��������ائعة: ه��������ي خب��������ر أو مجموعة 
أخب��������ار زائف��������ة تنتش��������ر ف��������ي املجتمع 
بشكل سريع وُتتداول بني العامة ظنًا 
منه��������م على صحتها. ودائمًا ما تكون 
هذه األخبار ش��������يقة ومثيرة لفضول 
املجتم��������ع والباحث��������ني وتفتق��������ر ه��������ذه 
الش��������ائعات عادًة إلى املصدر املوثوق 

الذي يحمل أدلة على صحة األخبار.
 وق��������د تعام��������ل القض��������اء تطبيق��������ا مع 

مرتكبي جرائم الش��������ائعات بكل حزم 
نظ��������را لصرام��������ة النص��������وص املجرمة 
والتي يرجع في اسباب تشريعها إلى 
عنصرين أساسيني : التأثير السلبي 
للشائعة على الرأي العام و تجاوزها 
لحدود ممارسة الحق املقرر بمقتضى 

القانون.
 وتؤس��������س الش��������ائعة ركنه��������ا امل��������ادي 
املكون للجريمة على عنصري )الخطر 
والض��������رر ( والعالق��������ة الس��������ببية التي 
تجمعهما لتكوي��������ن النتيجة الضارة 
يرافق ذلك قصد جرم��������ي لدى الفاعل  
املروج للشائعة مفاده االدراك والعلم 

بما يقوم به.
 وباالط��������الع على النصوص العقابية 
ال��������واردة في قانون العقوبات العراقي 
املرقم 111 لسنة 1969 املعدل املتعلقة 
الكاذب��������ة  الش��������ائعات  ب��������ث  بجريم��������ة 

باعتبارها من الجرائم الخطرة املاسة 
بأمن البلد نرى بانها حددت الشائعة 
املغرضة في زمن الحرب حيث نصت 
املادة 179_1)يعاقب بالس��������جن مدة ال 
تزيد على عشر س��������نني من اذاع عمدا 
في زمن الحرب اخب��������ارا او بيانات او 
ش��������ائعات كاذبة او مغرض��������ة او عمد 
الى دعاية مثيرة و كان من ش��������أن ذلك 
الحاق الضرر باالستعدادات الحربية 
للدف��������اع ع��������ن الب��������الد او بالعملي��������ات 
الحربي��������ة للق��������وات املس��������لحة او اثارة 
الف��������زع بني الن��������اس او اضعاف الروح 

املعنوية في االمة(.
 ونص��������ت الفقرة الثانية على ان تكون 
العقوب��������ة الس��������جن املؤق��������ت اذا ارتكب 
الجريم��������ة بنتيجة االتص��������ال مع دولة 
أجنبية فإذا كانت هذه الدولة معادية 
كان��������ت العقوب��������ة الس��������جن املؤب��������د، و 

في امل��������ادة 180 من قان��������ون العقوبات 
العراقي ) يعاقب بالحبس كل مواطن 
اذاع عم��������دا ف��������ي الخ��������ارج اخب��������ارا او 
بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة 
حول االوضاع الداخلية للدولة و كان 
من ش��������أن ذل��������ك اضعاف الثق��������ة املالية 
بالدول��������ة او النيل من مركزها الدولي 
او باش��������ر بأية  طريقة كانت نش��������اطا 
من شأنه االضرار باملصالح الوطنية، 
و تكون العقوبة الس��������جن مدة ال تزيد 
على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة 
زمن الحرب (، كذل��������ك املادة )304( من 
قانون العقوب��������ات والتي جاءت تحت 
عن��������وان الجرائ��������م املاس��������ة باالقتصاد 
الوطني والثقة املالية للدولة فنصت 
على ما يل��������ي : )يعاقب بالحبس مدة 
ال تزيد على س��������نتني وبغرامة ال تزيد 
عل��������ى مائتي دين��������ار او بإحدى هاتني 

العقوبت��������ني كل م��������ن اذاع بطريقة من 
ط��������رق العالنية وقائع ملفقة او مزاعم 
كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها 
وكان من ش��������ان ذلك إحداث هبوط في 
اوراق النقد الوطني او أضعاف الثقة 
في نق��������د الدول��������ة او س��������نداتها او اية 
س��������ندات أخرى ذات عالقة باالقتصاد 

الوطني او الثقة املالية العامة(.
ترتب��������ط  املجرم��������ة  والش��������ائعات   
الع��������ام واعتدائها  ال��������رأي  بتكديره��������ا 
عل��������ى األم��������ن الع��������ام للدول��������ة وزعزعة 
الثق��������ة به��������ا وبمصالحه��������ا الحيوي��������ة 
الداعم��������ة  مرتكزاته��������ا  تش��������كل  الت��������ي 
وأهمه��������ا االقتصاد والعمل��������ة واألمن 
الداخل��������ي. ويتداخ��������ل كثي��������را مفه��������وم 
الش��������ائعات الكاذبة مع جرائم القذف 
التي تقوم على إس��������ناد واقعة معينة 
إل��������ى الغي��������ر بإح��������دى ط��������رق العالنية 

وكان��������ت الواقعة غي��������ر صحيحة وهو 
ما نجده تطبيقًا في الش��������كاوى التي 
تقام على الغير الذي يرتكب الجريمة 
بواس��������طة ش��������بكة االتصاالت ومواقع 
التواص��������ل االجتماعي وبخاصة ضد 
األش��������خاص الذين يتول��������ون مناصب 
ف��������ي الحكومة او الدولة أو أش��������خاص 
معروفني كالفنان��������ني واألدباء ورجال 
ملح��������ة  والحاج��������ة  وغيره��������م  الدي��������ن 
لوجود تش��������ريعات ضابطة للس��������لوك 
املرتك��������ب بواس��������طة وس��������ائل االتصال 
الحديثة ومواكب��������ة التطورات التقنية 
في عالم االتصاالت ومش��������روع جرائم 
املعلوماتية إحدى التشريعات املهمة 
والتروي��������ج  املج��������رم  الس��������لوك  ل��������ردع 
لألخب��������ار والش��������ائعات الكاذب��������ة و ما 
أكثره��������ا اليوم ف��������ي مواق��������ع التواصل 

االجتماعي.

الحماية الجنائية للرأي العام 
من الشائعات الكاذبة

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

�ل�سائعة �سغطًا �جتماعيا جمهول �مل�سدر يحيطه �لغمو�س و�الإبهام، وحتظى من قطاعات عري�سة باالهتمام، ويتد�ولها 
�لنا�س ال بهدف نقل �ملعلومات، و�إمنا بهدف �لتحري�س و�الإثارة وبلبلة �الأفكار وت�ستهدف �لقناعات �لر�هنة للر�أي �لعام 
و�مل�ستقرة يف ذهنية �ملتلقي بغية �لتهيئة لغايات معينة، يتوقف �سريانها كما يرى عامل �لنف�س )مونتغمري بلجيون( على 

�ل�سك و�لغمو�س يف �خلرب �أو �حلدث، فحينما تعرف �حلقيقة ال يبقى جمال لل�سائعة.
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 ومع أن ال��������رأي العام يوثر في الحياة 
اليومي��������ة لكل انس��������ان اال ان القليل من 
الناس هم الذين يفك��������رون فيه تفكيرا 
عميقا ويعرف��������ون الطريقة التي يعمل 
بها فب��������رزت اهمي��������ة ال��������رأي العام في 
الوق��������ت الحاض��������ر حت��������ى أصب��������ح من 
اهم الدراس��������ات التي استحوذت على 
أذهان الباحثني واملفكرين بسبب قوة 
تأثيره على مس��������ار النشاط السياسي 
خصوصا  واالقتصادي  واالجتماعي 

في الدول الديمقراطية.
 ويكاد الفقهاء يجمعون على اعتباره 
ق��������وة هائلة من ق��������وة الديمقراطية في 
ح��������ني عكس هذا في الدول التس��������لطية 
الدكتاتورية التي تعمل على التطويع 
والتحك��������م ف��������ي اراء الجماهي��������ر الرأي 
الع��������ام مس��������تخدما وس��������ائل اإلع��������الم 
والرقاب��������ة  والش��������ائعات  والدعاي��������ة 
والتخلص من املعارضة. والرأي العام 
له من االهمية بحس��������ب طبيعة النظام 
فالديمقراطي��������ة  الحاك��������م  السياس��������ي 
تس��������تطيع ان ت��������ودي وظائفها بكفاءة 
حينم��������ا يتحق��������ق الت��������وازن ف��������ي بناء 
القانون  املجتم��������ع وحينه��������ا يصب��������ح 
انعكاس��������ا للرأي العام فان ذلك يجعل 
من اليسير حل مش��������كلة الصراع على 
الس��������لطة ودروه في حماي��������ة الحقوق 
والحري��������ات العامة فثقل ال��������رأي العام 

الحدي��������ث ف��������ي املجتم��������ع الديمقراطي 
ينش��������أ في ش��������كل مطال��������ب جزائية او 
ف��������ي ش��������كل احتجاج��������ات وبذل��������ك يعد 
الرأي العام من اكثر الوسائل تحقيقا 
للت��������وازن ب��������ني الحق��������وق واملتطلبات، 
فكلما حرصت الس��������لطة الحاكمة على 
احترام احكام الدستور والقانون، برز 

الدور الوقائي في مجال الضمانات.
 وقديم��������ا كان ال��������رأي الع��������ام يتك��������ون 
بطريقة بس��������يطة وذل��������ك النه كان قائم 
عل��������ى الرواب��������ط الش��������خصية فيما بني 
اف��������راد الجماع��������ة حي��������ث يؤث��������ر الفرد 
باآلخرين ويتأثر بهم في الوقت نفسه 
اذ كان للتضامن االجتماعي دور بارز 
في هذا املجال وكان الفرد في محيطه 
االجتماع��������ي يقيم األح��������داث كما تبدو 
ل��������ه وان يكون ل��������ه رأي حولها ويتخذ 

موقفا ازاءها.
 وال��������رأي العام ف��������ي جماعة او مجتمع 
او ام��������ة معين��������ة يب��������ني وجه��������ات نظر 
الناس و تتصل بالحياة السياس��������ية 
واالجتماعي��������ة واالقتصادية للش��������عب 
العام��������ة  قضاياه��������م  ازاء  ومواقفه��������م 

املحلية او الدولية.
 والرأي العام ال يثبت على حالة واحدة 
ولكن يستجيب للمتغيرات  والدوافع 
املس��������تقلة او املحكوم��������ة . ول��������م يص��������ل 
الفقه إلى تعريف مح��������دد للرأي العام 

س��������واء كان دولي��������ا او محلي��������ا رغم كل 
الجهود الذي بذلت لحد اآلن. وبعيدا 
ع��������ن الخالفات الفقهي��������ة واالجتماعية 
واإلنسانية فإننا نرى أصوب ما ذهب 
إليه هو كون ال��������رأي العام هو املوقف 
او االتج��������اه ال��������ذي يتبن��������اه او يتكون 
لدى الغالبية العظمة ألبناء الش��������عب 
بصورة عامة او ومؤسسات تنظيمية 
ش��������عبية او رس��������مية أمام مسائل تهم 
الصالح العام ملجموع الش��������عب بفترة 
زمني��������ة بع��������د نق��������اش طوي��������ل لضمان 
حقوقه وحريات��������ه فيها حيث تنهض 
بس��������بب مش��������كلة او موقف ع��������ام يعبر 
الش��������عب ال��������رأي العام عنها بوس��������ائل 
تعبي��������ر مختلف��������ة توثر في السياس��������ة 
العام��������ة للدول��������ة ايجابي��������ا او س��������لبيا 
لحصول القناعة لديهم بأهمية اتخاذ 

هذا املوقف او الرأي.
 وان ال��������رأي الع��������ام ينبغ��������ي ان يك��������ون 
حصيل��������ة االط��������الع واملعرف��������ة الوافية 
بجوانب الحديث وان يكون االهتمام 
بالح��������دث او القضي��������ة اح��������د البواعث 
املهمة لتكوين الرأي العام وان تتفاعل 
قطاعات واسعة في املجتمع في حوار 
ونقاش وبحث وجهات النظر املختلفة 
وان ال يقتص��������ر أمر تكوين الرأي العام 
عل��������ى أقلية من زعماء ال��������رأي أو نخبة 

مثقفة. 

القاضي علي كمال

دور الرأي العام في حماية الحقوق 
والحريات العامة

��سطالح �سائع على �أل�سنة �لكتاب و�لباحثني وكثري� ما يذكره �ل�سحفيون و�ل�سا�سة، ويرد 
يف �ملناق�سات �لربملانية بل �نه يرتدد على �الل�سنة يف حياتنا و�حاديثنا �ليومية، وكل �إن�سان 

يهتم بالر�أي �لعام الأنه قوة ذ�ت تاأثري كبري يف حياة �لنا�س فهو يبني �ل�سهرة ويهدمها 
ويوؤ�زر هيئات �خلدمات �لعامة وي�سنع �لقو�نني ويلغيها ويرعى �لتقاليد �الجتماعية و�ملبادئ 

�الخالقية �و يتنكر لها.

الرأي العام

مراجعة أحكام القضاء

تشكل

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.

كثري� �هتمام �جلمهور وو�سائل �الإعالم مبتابعة ما ي�سدر من �ملحاكم �لعر�قية من �أحكام وقر�ر�ت 
ال�سيما �إذ� ما تعلق �الأمر بجرمية مت�س �مل�سالح �لعليا للمجتمع الن �جلمهور يحتاج �ىل ��سباع 

�سعوره بالعد�لة ويبحث عن �الطمئنان مبا ي�سدر من �لق�ساء من �أحكام بانها عادلة و�ملحاكم 
باعتبارها �ملوؤ�س�سات �لتي ��سند �ليها دور تطبيق �لقانون و�لف�سل يف �ملنازعات حالها حال �أي 

موؤ�س�سة ال ميكن �ن تكون بعيدة عن �لرقابة �لر�سمية و�جلماهريية.

أتفهم

 لكن وملا تمتلكه االحكام القضائية 
من خصوصية فان التشريعات في 
كافة البلدان جعلت مراجعتها تتم 
من قبل محاكم اعل��������ى من املحكمة 
التي أصدرت الحكم او القرار سواء 
بطريق االس��������تئناف او التمييز او 
بأي طريق من طرق الطعن املرسومة 
ف��������ي محاكم  قانون��������ا الن القض��������اة 
التميي��������ز واالس��������تئناف يمتلك��������ون 
واألدوات  والدراي��������ة  الخب��������رة  م��������ن 
م��������ا يجعلهم  الفكري��������ة والقانونية 
الق��������رارات واالحكام  اهال ملراجع��������ة 
الق��������رارات بمصادقتها او  وإصدار 
نقضها وتصويب اجراءات املرافعة 
او املحاكمة، لك��������ن يحدث في كثير 
من االحيان ان تقوم بعض وسائل 
االعالم بتناول القضايا او االحكام 
القضائي��������ة بالنق��������د والتش��������كيك او 
ان يكون ذلك من قبل مس��������تخدمي 
التواص��������ل االجتماعي من  مواق��������ع 
التناول  املواطن��������ني العاديني ه��������ذا 
يؤدي الى خلق اجواء ضاغطة على 
عمل القض��������اة واملحاكم وبيئة غير 
مالئمة للعم��������ل القضائي من خالل 
تألي��������ب وتحريض الرأي العام على 

الس��������لطة االهم ف��������ي كل دولة وهي 
الس��������لطة القضائية س��������يما وان من 
يقوم بمناقشة ونقد قرارات املحاكم 
سواء في وس��������ال االعالم او مواقع 
التواص��������ل االجتماع��������ي ف��������ي اغلب 
االحيان يكون ممن ال يمتلك خبرة 
ف��������ي اصول املرافع��������ات واملحاكمات 
ول��������م يطلع على االدل��������ة التي قدمت 
في املحاكمة ومس��������تندات الدعوى 
التي تكون سببا للحكم كذلك فانه 
ف��������ي اغل��������ب االحيان ال يك��������ون ممن 
حضر جلس��������ات املحاكمة واستمع 
الى اقوال ودف��������وع اطرافها وتالوة 

محاضرها.
 كذلك فان اغل��������ب من يتولى عملية 
نق��������د اح��������كام املحاكم ف��������ي البرامج 
التواص��������ل  ومواق��������ع  التلفزيوني��������ة 
االجتماع��������ي يكون مم��������ن ال يمتلك 
األدوات القانوني��������ة الت��������ي تؤهل��������ه 
ملث��������ل هذه املراجعة وملثل ذلك النقد 
ما ينش��������أ عن ذل��������ك بن��������اء رأي عام 
ال يس��������تند ال��������ى الحقيق��������ة وال ال��������ى 
ادلة الدع��������وى ومس��������تنداتها يدفع 
ال��������ى التش��������كيك بق��������رارات املحاك��������م 
واملساس بهيبة القضاء واستقالله 

وخلق بيئة مضغوط��������ة اجتماعيا 
وإعالمي��������ا تؤث��������ر س��������لبا على عمل 
القضاة واملحاكم على ان ما ذكرته 
ال يعن��������ي عدم جواز تن��������اول اخبار 
الق��������رارات واالحكام على مس��������توى 
وس��������ائل اإلع��������الم، الن ذل��������ك يعتبر 
حقا من حقوق النش��������ر والصحافة 
وحق الجمه��������ور باملعرفة والدراية 
االعالم��������ي  التن��������اول  ه��������ذا  لك��������ن 
والخبري يفترض ان يقتصر على 
استعراض ما صدر من املحاكم من 
احكام وفقرات حكمية وان ال يمتد 
ملناقشة هذه األحكام واملساس بها 
الن مراجعة أحكام وقرارات املحاكم 
وكما اس��������لفت يج��������ب ان يكون ذلك 
وفق الطرق املرس��������ومة ف��������ي قانون 
املرافع��������ات املدنية وقان��������ون اصول 
املحاكمات الجزائية اس��������تئنافا او 
تمييزا او باي طري��������ق اخر للطعن 
الس��������يما وان من يمتلك حق الطعن 
اللجوء  القانون يستطيع  بموجب 
اليه لنقض الحك��������م بدال من تناول 
األح��������كام إعالمي��������ا ونقدها من قبل 
بعض االشخاص الذين ال يمتلكون 
دراية وادوات بالشؤون القانونية.
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)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية 
الصادرة من محكمة التمييز االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(

 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

ال يمك��������ن تثبيت حقوق املغارس��������ة 
عل��������ى عقار لم يكن مالكوه خصوما 

في الدعوى .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئ��������ة 
املوس��������عة املدني��������ة في محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة وج��������د ان الطع��������ن التمييزي 
مقدم ضمن امل��������دة القانونية قرر قبوله 
ش��������كاًل، ولدى عطف النظ��������ر على الحكم 
املميز وجد انه غي��������ر صحيح ومخالف 
ألحكام القان��������ون ذلك ان اصرار املحكمة 
عل��������ى قرارها املنق��������وض بموجب القرار 
التميي��������زي الص��������ادر عن ه��������ذه املحكمة 
بالعدد 3/هيأة موس��������عة مدنية/2017 
ف��������ي 2017/2/21 ذلك ان املدعيني كل من 
جاسم وهاشم وقيس وكاظم أوالد محمد 
حمزة اقام��������وا دعواهم بالع��������دد 1987/
ب/2010 للطعن في الحكم الصادر فيها 
بطريق اعتراض الغير موضوع الدعوى 
املنظ��������ورة اقاموا دعواهم باالضافة إلى 
تركة مورثه��������م.. وعند صدور الحكم في 
الدعوى املش��������ار اليها أع��������اله بالرد )في 
غير صالحهم( استأنفوا الحكم املذكور 
بصفتهم الشخصية، وبغض النظر عن 
التبرير الذي اس��������تندت اليه املحكمة في 
حكمها املمي��������ز بانتقال حق املغارس��������ة 
إلى ورث��������ة املغ��������ارس الفعلي ف��������ي حالة 
وفاته، ف��������ان الخصومة من النظام العام 
واذا كانت غير متوجهة تحكم املحكمة 
ولو من تلقاء نفس��������ها برد الدعوى دون 
الدخول في اساس��������ها )م 1/80 مرافعات 
مدنية( الن الدعوى البدائية اقيمت من 
املدعي��������ني املذكورين أع��������اله إضافة إلى 
ترك��������ة مورثه��������م وعندم��������ا ردت دعواهم 
)املدعي��������ني بصفتهم  املس��������تأنفني  ف��������ان 
الشخصية( ليس��������وا هم نفس الخصوم 
في الدع��������وى البدائي��������ة وبذلك اصبحت 
خصومتهم غير متوجهة وان املادة )5( 
من قانون املرافعات املدنية واضحة في 
هذا الص��������دد الن الحكم الذي يصدر في 
الدع��������وى املقامة باالضافة إل��������ى التركة 
يختل��������ف تماما عن الحك��������م الذي يصدر 
ف��������ي الدع��������وى املقامة بصفة ش��������خصية 
م��������ن املدع��������ي هذا م��������ن جهة وم��������ن جهة 
اخ��������رى عندما اس��������تأنف املدعون الحكم 
البدائي بموجب الالئحة االس��������تئنافية 
املؤرخة 2011/5/17 كان املدعى عليهم 
)املستأنف عليهم( كل من سوسن ومي 
وبرب��������ارة ل��������م يكون��������وا مالك��������ني للعقار 
1/10 م 6 الكرادة )موضوع تثبيت حق 
املغارس��������ة فيه( بل كان مسجال باسماء 
املش��������تريني كل من مهدي محمد سجاد 
محم��������د ص��������ادق وعب��������د العزي��������ز محمد 
توفي��������ق وعلي مه��������دي ج��������واد بموجب 
القي��������د 672 ف��������ي 2010/8/30 مجل��������د 61 
وبذلك ال يمكن تثبيت حقوق مغارس��������ة 
على عقار لم يك��������ن مالكوه خصومًا في 
الدعوى االس��������تئنافية.. وملا تقدم يكون 
الحك��������م املميز ال��������ذي اصدرت��������ه املحكمة 
اص��������رارًا على الحكم الس��������ابق املنقوض 
بموج��������ب القرار التمييزي آنف الذكر قد 
جان��������ب الصواب لذا ق��������رر نقضه واعادة 
اضبارة الدعوى إل��������ى محكمتها التباع 
ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعًا 
للنتيجة وصدر القرار باالتفاق في 24/

شوال/1438ه� املواف�ق 2017/7/18م.

)2(
املبدأ:

ح��������ق  م��������ن  املكان��������ي  االختص��������اص 
الخص��������وم ويجب ابداء ه��������ذا الدفع 
قب��������ل الدخ��������ول في اس��������اس الدعوى 

واال سقط الحق فيه .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئ��������ة 
املوس��������عة املدني��������ة في محكم��������ة التمييز 
االتحادية وجد ان املدعي علي س��������رحان 
خالد طلب في دعواه الزام املدعى عليه/ 
مدير عام صحة ميسان إضافة لوظيفته 
املرقم��������ة  ال��������والدة  ش��������هادة  بتصحي��������ح 
66540 في 1990/10/16 وذلك بش��������طب 
البيان��������ات الخاصة به واعتب��������ار تاريخ 
ب��������داءة  والدت��������ه 1986/10/16 محكم��������ة 
العمارة بالع��������دد 946/ب/2017 وتاريخ 
2017/5/7 وبن��������اء عل��������ى طل��������ب وكي��������ل 
املدعي عليه باحالة الدعوى إلى محكمة 
بداءة قلعة صالح حس��������ب االختصاص 
املكاني قررت إحالة الدعوى إلى محكمة 
ب��������داءة قلع��������ة صال��������ح االخي��������رة رفضت 
االحال��������ة بقراره��������ا املرق��������م 29/ب/2017 
في 2017/5/23 لألس��������باب الواردة فيه. 
محكم��������ة بداءة العم��������ارة  قضت بتاريخ 
2017/5/23 عرض الدعوى على محكمة 
التمييز لبيان املحكمة املختصة. محكمة 
اس��������تئناف ميس��������ان االتحادية بصفتها 
التمييزي��������ة احال��������ت الدع��������وى إل��������ى هذه 
املحكمة حس��������ب االختصاص الوظيفي. 
ول��������دى إمعان النظ��������ر في ق��������رار محكمة 
بداءة قلعة صالح املؤرخ في 2017/5/15 
برفض قبول إحالة الدعوى اليها للنظر 
فيها حس��������ب االختصاص املكاني وجد 
ان قراره��������ا برف��������ض االحال��������ة م��������ن تلقاء 
نفس��������ها ال سند له من القانون ألن الدفع 
بعدم االختصاص املكاني يجب ابداؤه 
قب��������ل التص��������رف ملوضوع الدع��������وى وإال 
س��������قط الحق فيه )م 74 مرافعات( أي ان 
االختصاص املكان��������ي من حق الخصوم 
ويج��������ب ابداء هذا الدفع قبل الدخول في 
اس��������اس الدعوى واال سقط الحق فيه لذا 
فان قرار املحكم��������ة برفض قبول اإلحالة 
من تلقاء نفسها ودون الدفع به من قبل 
الخصوم ال سند له من القانون وملا تقدم 
ق��������رر اعادة الدع��������وى اليه��������ا للنظر فيها 
حس��������ب االختصاص املكاني وحس��������مها 
وف��������ق القانون واش��������عار محكم��������ة بداءة 
العمارة بذلك. وصدر القرار باالتفاق في 

11/شوال/1438ه� املواف�ق 2017/7/5م.

)3(
املبدأ:

عل��������ى  يقتص��������ر  الترجي��������ح  طل��������ب 
الخصوم ورؤساء دوائر التنفيذ .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة 
املدنية في محكم��������ة التمييز االتحادية وجد 
أن محكمة االحوال الشخصية في الناصرية 
ارس��������لت اضب��������ارة الدع��������وى املرقم��������ة 2001/
ش/2017 الى هذه املحكمة الجراء التدقيقات 
التمييزية عليها لغرض ترجيح احد القرارين 

 2005/3/17 ف��������ي  522/ش/2005  املرقم��������ني 
و1614/ش/2008 في 2008/6/10 وملا كانت 
امل��������ادة 217 من قانون املرافع��������ات املدنية رقم 
83 لسنة 1969 املعدل تنص على ان   )يجوز 
للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا 
من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ 
ع��������ن تنفي��������ذ حكم��������ني نهائي��������ني متناقضني 
صادري��������ن في موضوع واح��������د بني الخصوم 
أنفس��������هم...( فانه ال يج��������وز للمحكمة الطلب 

م��������ن ه��������ذه املحكم��������ة ترجيح اح��������د الحكمني، 
كون طلب الترجي��������ح يقتصر على الخصوم 
ورؤساء دوائر التنفيذ س��������يما وان املحكمة 
سبق وان اصدرت قرارها املرقم 179/الهيئة 
املوسعة املدنية/2017 في 2017/6/12، عليه 
قرر رد طلب الترجيح شكاًل واعادة اضبارة 
الدع��������وى ال��������ى محكمته��������ا، وص��������در الق��������رار 
باالتفاق ف��������ي 6/ذو الحجة/1438ه� املواف�ق 

2017/8/28م.

 ● للحصول على القرارات التمييزية 

مباشرة
راجع االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز يف 

املوقع االلكرتوين جمللس القضاء االعلى 

● واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية 
ملحكمة التمييز االتحادية

Higher Judicial Council

Republic Of Iraq

مجلس القضاء األعلى

جمهورية العراق
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موجز المحاكم

القاضي عامر حسن شنتة
يتطل��������ب تحقق الجرائم العمدية توجيه الفاعل إرادته الرتكابها، وان تكون تلك 
اإلرادة مدركة واعية. فإذا ش��������ابها خلل ما، ُعد ذلك مانعًا من موانع املس��������ؤولية 

لة الفاعل جزائيًا. التي ال تبيح مساء
ويصدف أحيانًا قيام الس��������لطات العامة واملؤسسات املعنية بمكافحة الجريمة 
باس��������تدراج بعض املتهم��������ني الخطرين، ونص��������ب الكمائن لهم، وإلق��������اء القبض 
عليهم، ألنها بغير ذلك تواجه صعوبة كبيرة في ضبط مرتكبي بعض الجرائم 

الخطيرة كالرشوة واالتجار باملخدرات واألسلحة وغير ذلك.
واالستدراج لغة هو حمل الشخص على أن يفعل شيئًا باإلغراء أو الحيلة. وإذا 
كان االس��������تدراج ُسنة إلهية "... سنستدرجهم من حيث اليعلمون .وُأملي لهم إن 
كي��������دي متني" "األعراف 182-183"، فأن األمر ف��������ي نطاق الفقه الجنائي ليس على 
ذلك النحو من التسليم، إذ يحتدم الجدل فيه حول مشروعية الدليل الناشئ عن 

عملية استدراج املتهم وقيمته القانونية في إثبات الجريمة.
إذ يرى البعض، بأن لجوء السلطات العامة إلى هذا النوع من اإلجراءات يجعلها 
مش��������وبة بعيب البطالن الذي يط��������ال أعمال البحث والتح��������ري وكافة اإلجراءات 
املتخ��������ذة بناًء عليه. وال يمكن الرك��������ون إلى تلك اإلجراءات في بناء حكم قانوني 
سليم. إذ أنها تمثل في رأيهم نوعًا من أنواع اإلكراه على ارتكاب الجريمة الذي 
يس��������لب إرادة املتهم وال يدع أمامه من س��������بيل س��������وى ارتكاب الجريمة بدفع من 
الس��������لطات العامة. كما يعد مخالفة صريح��������ة ملبدأ أصالة البراءة لعموم الناس 
وخروجًا عن واجب الدولة في الحرص على حسن تطبيق القانون ومنع ارتكاب 
الجريمة. ويذهبون إلى وجوب مس��������اءلة رجال الس��������لطة العامة الذين حرضوا 
على ارتكاب الجريمة بوصف )التحريض( وس��������يلة من وس��������ائل االش��������تراك في 
الجريمة. وكما هو واضح فأن األخذ بهذا الرأي على إطالقه يؤدي إلى تضييق 
نطاق عمل الس��������لطات املعنية بمكافحة الجريمة، ويجعلها مكتوفة األيدي إزاء 
تلك الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان املجتمع. لذلك اتجه جانب آخر من الفقه 
إلى جواز اللج��������وء لهذا النوع من اإلجراءات في ضبط املتهمني. طاملا ظل األمر 
في إطار البحث عن األدلة وكشفها ولم يصل إلى مرحلة خلقها. إذ أن استدراج 
املته��������م ال يصل بأي حال من األحوال إلى مرحلة اإلك��������راه الذي يعدم اإلرادة، بل 
يقتصر على إغراء املتهم على ارتكاب الجريمة، والذي كان عليه أن ال يستجيب 
لذل��������ك. وهو ما يمث��������ل في النهاية تجس��������يدًا لقيام الدولة بواجبه��������ا املتمثل في 
ضبط األمن ومالحقة املجرمني، وتماشيًا مع التطور الكبير في وسائل ارتكاب 
الجرائم وصعوبة اكتش��������افها، خاصة م��������ا يتعلق منها بجرائم الفس��������اد املالي. 
ش��������ريطة أن تظل تلك اإلجراءات في نطاق املش��������روعية اإلجرائية الجنائية، بأن 
تت��������م عمليات املراقب��������ة والتحريات والضبط من قبل أعض��������اء الضبط القضائي 

.استنادا ملهامهم املنصوص عليها في قانون أصول املحاكمات الجزائية. 
ويالحظ في هذا الصدد إن قانون هيئة النزاهة، قد نص في املادة )3/س��������ابعًا( 
من��������ه، عل��������ى صالحية الهيئ��������ة للقيام بأي عمل يس��������اهم في مكافحة الفس��������اد أو 
الوقاية منه بشرط أن يكون ضروريًا وفاعاًل ومناسبًا. كما نصت املادة)12(منه 
على إمكانية اس��������تعانة الهيئة بوس��������ائل التقدم العلمي وأجهزة وآالت التحري 
والتحقيق وجمع األدلة، األمر ال��������ذي يبيح لها تنفيذ عمليات ضبط للمتهمني 
بقضاي��������ا الفس��������اد املالي، على أن يك��������ون كل ذلك تحت إش��������راف قضاة التحقيق. 
ومن خالل اس��������تقراء الوقائع التي تم ضب��������ط املتهمني فيها بهذه الطريقة، نجد 
أنها أحدثت أثرًا كبيرًا في مختلف الدول التي تمت فيها ،وأطاحت بمس��������ؤولني 
كبار، وعززت من ثقة املواطنني بقدرة أجهزة الدولة املعنية بمكافحة الجريمة، 
على ضرب املفس��������دين وتقديمهم للعدالة. والبد من اإلشارة أخيرًا إلى أن تقدير 
قيمة الدليل الذي يتم الحصول عليه عن طريق اس��������تدراج املتهم يبقى خاضعًا 
لتقدي��������ر محكمة املوض��������وع، والذي تس��������تخلصه من وقائع الدع��������وى وظروفها  

ومدى كفايته إلدانة املتهم.

استدراج المتهم

سالم مكي
رغم مرور اكثر من 10 س��������نوات على تش��������ريع قانون هيأة دعاوى 
امللكي��������ة، اال ان محاكم البداءة مازالت تس��������تقبل الى اليوم دعاوى 
مقامة على وزارة املالية، اس��������تنادا لقانون هي��������أة دعاوى امللكية 
للمطالب��������ة بالتعوي��������ض او ابط��������ال قي��������د العقارات املص��������ادرة او 
املحج��������وزة التي انتزعت ملكيتها خالفا للقانون. احدى الحاالت 
التي تواج��������ه املحاكم، تتمثل بمطالبة الدول��������ة، بتعويض نقدي، 
لكون ان النظام السابق، قام بإعدام منتسبني في الجيش السابق، 
استنادا ألحكام املادة 156 من قانون العقوبات النافذ، واستتبع 
ق��������رار االعدام، الحكم بمص��������ادرة األموال املنقول��������ة وغير املنقولة 
للمع��������دوم. فيتم رفع دعوى قضائي��������ة على اعتبار ان االعدام هنا، 
تم لدوافع سياس��������ية وبالتالي تكون مش��������مولة باملادة 3 أوال من 
قانون رقم 13 لس��������نة 2010 التي تنص: تسري احكام هذا القانون 
على العق��������ارات املصادرة واملحج��������وزة والتي انتزع��������ت ملكيتها 

ألسباب سياسية او عرقية او دينية او مذهبية.
 فالحالة املش��������ار اليها في اعاله هي ألسباب سياسية. والحقيقة 
ان املادة 156 جاءت ضمن الباب األول الذي شمل الجرائم املاسة 
بأم��������ن الدولة الخارجي حيث نصت: يعاق��������ب باالعدام من ارتكب 
عمدا، فعال بقصد املساس باستقالل البالد او وحدتها او سالمة 

اراضيها وكان الفعل من شانه او يؤدي الى ذلك.
 وبالعودة الى نص املادة 21 أوال التي اس��������تثنت الجرائم املاس��������ة 
بأمن الدولة الخارجي من وصف الجريمة السياس��������ية وبالتالي، 
فتعتب��������ر الجريمة الت��������ي تنطبق عليها احكام امل��������ادة 156 جريمة 
عادية وليس��������ت سياس��������ية. املادة 21 عرفت الجريمة السياس��������ية: 
ه��������ي الجريمة التي ترتكب بباعث سياس��������ي او تقع على الحقوق 
السياس��������ية العام��������ة او الفردي��������ة وفيما عدا ذلك تعتب��������ر الجريمة 
عادية. فحتى الجريمة السياس��������ية ال تعتبر سببا سياسيا حتى 
يبنى عليها الحكم بالش��������مول بقانون هيأة دعاوى امللكية. ثم ان 
قانون مؤسس��������ة الشهداء رقم 3 لس��������نة 2006، عرف الشهيد على 
انه: كل مواطن فقد حياته بس��������بب معارضت��������ه للنظام البائد في 
الرأي او املعتقد او االنتماء السياس��������ي او تعاطفه مع معارضيه 
او مس��������اعدته لهم بفعل من افعال النظام بش��������كل مباشر.. رغم ان 
التطبيقات القضائية الكثيرة على القانون، س��������واء عندما كانت 
اللجان القضائية املش��������كلة في هيأة دعاوى امللكية او في محكمة 
الب��������داءة بعد حل تلك اللجان، مازال هناك غموض وعدم وضوح 
ف��������ي بعض فق��������رات القانون، وهذا ما س��������بب ش��������مول فئات كثيرة 

بالقانون. 
القانون مازال يطبق واملحاكم تس��������تقبل عش��������رات الدعاوى التي 
تطال��������ب الحكومة بالتعويض، وهذا ما يتطلب وجود دراس��������ات 
قانوني��������ة رصينة، وأرضية قانونية، تس��������تند اليه��������ا املحاكم في 
اصدار األحكام، ذلك ان النصوص القانونية املوجودة، ال يمكنها 
ان تفي بالغرض. القانون الذي كلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، 
الب��������د ان يكون عرض��������ة للمراجعة والتعديل، بم��������ا يضمن حقوق 

الدولة وحقوق املواطن على السواء.

الجريمة السياسية ومدى شمولها 
بقانون هيأة دعاوى الملكية

عين قانونية

■ عقارات المسيحيين

أص��������در مجل��������س القض��������اء األعل��������ى ق��������رارات 
تختص بحماية عقارات املس��������يحيني وأبناء 
الديان��������ات األخ��������رى من خالل إدخ��������ال ديوان 
الوقف املسيحي واألقليات الدينية شخصًا 

ثالثًا في الدعاوى.
وذكر بيان أطلعت عليه "القضاء" أن "املجلس 
أوصى محاكم البداءة ومحاكم االس��������تئناف 
بصفته��������ا األصلي��������ة إدخ��������ال دي��������وان الوقف 
املس��������يحي واألقليات الدينية ش��������خصًا ثالثًا 
لغ��������رض االس��������تيضاح في الدع��������اوى املدنية 
التي تقام بخصوص كل ما يرتبط بأبنائهم 

من قضايا تتعلق بممتلكاتهم وحقوقهم".
 ودع��������ا البي��������ان "دي��������وان الوق��������ف املس��������يحي 
واألقليات الديني��������ة في حال ورود معلومات 
عن غصب أو اس��������تيالء على عق��������ارات تابعة 
ألبنائه��������م، إل��������ى إخب��������ار األجه��������زة األمني��������ة 
املختصة ورئاسة االدعاء العام بشأن الواقع 
العقار ضم��������ن منطقتها التخ��������اذ اإلجراءات 

الالزمة".

■ قضاة األحوال الشخصية

قّرر مجل��������س القضاء األعلى تس��������مية قضاة 
األح��������وال الش��������خصية قض��������اًة للتحقيق في 
بع��������ض القضايا الت��������ي تتطل��������ب إحالة على 
التحقي��������ق م��������ن أجل س��������رعة إنج��������از قضايا 

املواطنني.
وق��������ال املتح��������دث الرس��������مي ملجل��������س القضاء 
األعل��������ى القاض��������ي عبد الس��������تار بيرق��������دار إن 
"املجل��������س في جلس��������ته األخيرة قرر تس��������مية 
الس��������ادة قض��������اة األحوال الش��������خصية قضاة 
تحقي��������ق قدر تعّلق األمر بالدعاوى املنظورة 
أمامهم ووج��������ود مخالفة للقان��������ون من أحد 
طرفيها تش��������كل جريمة جنائي��������ة مثل املادة 
10 فق��������رة 5 م��������ن قانون األحوال الش��������خصية 

وبعض مواد قانون العقوبات".
وأضاف بيرقدار أن "هذا القرار يتيح لقاضي 
األحوال الش��������خصية اتخاذ القرار مباش��������رة 
بخصوص شمول مرتكب الجريمة بقوانني 
العف��������و دون الحاجة إلحالت��������ه على التحقيق 

بغية تبسيط اإلجراءات".

■ افتتاح محكمة تازة

افتت��������ح رئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف كركوك 
االتحادي��������ة القاضي عبد الكريم خضر عزيز 
البناية التي تم تخصيصه��������ا لدارة القضاء 

في ناحية تازة.
وق��������ال عزيز في حديث إل��������ى "القضاء" إن "دار 
القضاء ف��������ي ناحية تازة ت��������م افتتاحها بعد 
انتهاء عمليات التش��������ييد والبناء"، الفتا إلى 
أن "لقاء جمعه بعد انتهاء مراسيم االفتتاح 
بالس��������ادة قضاة املحكمة وموظفيها وجرى 
االط��������الع على س��������ير األعم��������ال ف��������ي املحكمة 
والوق��������وف على متطلب��������ات األم��������ور اإلدارية 

والقضائية".
وأضاف عزيز "جرى التداول في أمور املحكمة 
واالس��������تماع إلى آراء املوظفني ومقترحاتهم 
واإليعاز بتلبي��������ة طلباتهم وتذليل املعوقات 

إن وجدت".
وكان في استقبال رئيس االستئناف السادة 
قضاة املحكم��������ة ومدير ناحية ت��������ازة ومدير 

شرطة الناحية.

كتاب قضائي

وضم الكت��������اب ثالثة فصول مع 
فص��������ل تمهي��������دي، مقس��������مة إلى 

مباحث ومطالب عديدة، وتناول 
الفصل التمهيدي مفهوم نظرية 

لالنفص��������ال،  القابل��������ة  الق��������رارات 
بينما ضّم الفصل األول األحكام 
العام��������ة للطع��������ن باإللغ��������اء ضد 
لالنفص��������ال،  القابل��������ة  الق��������رارات 
وجاءت أنواع الق��������رارات القابلة 
لالنفص��������ال ع��������ن العق��������د اإلداري 
عنوان��������ًا للفص��������ل الثان��������ي، أم��������ا 
الفصل الثالث فتناول آثار حكم 

اإللغاء على العقد اإلداري.
الدكت��������ور  القاض��������ي  ويؤك��������د 
إبراهيم في مقدمة الكتاب على 
أن تحت��������ل األح��������كام القضائي��������ة 

مكان��������ة مميزة في بحثه س��������واء 
تلك الت��������ي صدرت ع��������ن القضاء  
اإلداري الفرنس��������ي أم املص��������ري، 
وذلك بس��������بب أهمية الدور الذي 
تؤديه تلك األحكام في ترس��������يخ 
القابلة  الق��������رارات  دعائم نظرية 
لالنفص��������ال ف��������ي مج��������ال العقود 
اإلدارية، ثم العم��������ل على إيجاد 
مقارن��������ة بني تل��������ك األح��������كام مع 
األح��������كام القليلة الص��������ادرة عن 

القضاء اإلداري العراقي.
ويج��������د املؤل��������ف كم��������ا أورد ف��������ي 

الخاتم��������ة أن الق��������رارات القابل��������ة 
لالنفص��������ال هي ق��������رارات إدارية 
ال  اإلداري��������ة  الجه��������ة  تتخذه��������ا 
لذاتها بل لتحقيق غاية محددة 
باس��������تكمال العملي��������ة القانونية 
املركب��������ة، وال يوجد ما يمنع من 
فص��������ل تل��������ك الق��������رارات والطعن 
فيه��������ا باإللغ��������اء اس��������تقالال ع��������ن 
العملية ذاتها مع وجوب األخذ 
باملعي��������ار املوضوعي لتمييزها 
تقب��������ل  ال  الت��������ي  الق��������رارات  ع��������ن 

االنفصال.

القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال عن العقد اإلداري للقاضي حبيب إبراهيم
بغداد/ القضاء

 ■ غالف 

الكتاب

بغداد / مروان الفتالوي

ل��������م تفلح عصابة س��������طت على دار 
لياًل ف��������ي منطق��������ة الغزالية ببغداد 
ف��������ي العث��������ور عل��������ى ش��������يء، لكنها 
خرج��������ت بجريم��������ة قت��������ل وس��������رقة 
ثالثة هواتف نقالة لتواجه أخيرًا 

أحكامًا باإلعدام.
وروت املش��������تكية أم��������ام املحكم��������ة، 
وهي ش��������اهدة على الجريمة، أنها 
كانت تنعم بليل��������ة هادئة وخلدت 
إل��������ى النوم في إح��������دى غرف املنزل 
ال��������ذي كان خالي��������ا إال م��������ن والدها 
الذي ينام ف��������ي غرفة أخرى، بينما 
كانت والدتها خارج املنزل لزيارة 
النج��������ف  ف��������ي  العتب��������ات املقدس��������ة 

األشرف. 
وقالت ف��������ي تفاصيل القضية التي 

حصلت عليها "القضاء": "صحوت 
عل��������ى ص��������وت رج��������ال دخل��������وا إلى 
الغرف��������ة الت��������ي أرقد فيه��������ا، أحدهم 
كان يحم��������ل مسدس��������ًا، صوبه إلى 
رأسي وضربني باألخمص مهددًا 
أياي باالغتص��������اب فيما لو فكرت 

ف��������ي الصي��������اح". وتتاب��������ع الفتاة أن 
"الطقس كان باردًا ولم يلحظ أحد 
من املنطقة دخولهم كونهم سطوا 

على املنزل قبيل الفجر".
وأفادت بأن "أف��������راد العصابة التي 
تتك��������ون م��������ن ثالث��������ة أف��������راد طلبوا 

مني إرشادهم إلى أماكن األموال، 
فأرشدتهم إلى خزانة املالبس".

ذهبت العصابة إلى خزانة املالبس 
إال أنه��������م لم يجدوا ش��������يئا س��������وى 
"ذه��������ب برازيلي" فقاموا بأخذه مع 

ثالثة هواتف نقالة.
وبعد حوالي عش��������ر دقائق ذهبت 
املشتكية إلى غرفة والدها لتتفقده 
فوجدته في غرفة االستقبال وكان 
مخنوقا بواس��������طة يش��������ماغه الذي 
يرتدي��������ه ووج��������دت يدي��������ه مكبلتني 

بواسطة الشناطات.
وتكمل املش��������تكية "بعد مشاهدتي 
لتل��������ك الحالة خرجت إلى الش��������ارع 
واس��������تنجدت  بالص��������راخ  وب��������دأت 
قام��������وا بدورهم  الذين  بالجي��������ران 
باالتصال بأقاربي واإلبالغ بمركز 

الشرطة ونقلي إلى املستشفى".

من جانبه��������ا، اطلعت املحكمة على 
محاضر كش��������ف الداللة املتضمنة 
اعت��������رف  إذ  املتهم��������ني،  اعتراف��������ات 
أحده��������م بقيام��������ه بتقيي��������د املجنى 
عليه وش��������نقه بواس��������طة اليشماغ 
وانه هو الذي ضرب ابنة املشتكي 
على رأسها، بينما اعترف اآلخرون 
باالش��������تراك في الجريمة وس��������رقة 

ثالثة هواتف نقالة.
نظرت محكمة جنايات الكرخ هذه 
القضية الت��������ي وجدت األدلة كافية 
ومقنعة لحسم الدعوى، فأصدرت 
حكما باإلعدام ش��������نقًا حتى املوت 
على كل واحد من املجرمني الثالثة 
وفقًا ألح��������كام املادة 406 من قانون 
العقوب��������ات العراق��������ي، الفتة إلى أن 
الحكم ابتدائي معرض للطعن في 

محكمة التمييز االتحادية.

قتل وسطو مسلح من أجل ثالثة هواتف نقالة !
تناولت املواد )400 – 401 - 402( من قانون العقوبات العراقي موضوع 

 بالحياء".
ّ

التحرش إذ أسماه القانون "الفعل الفاضح املخل
ونص��������ت املادة 400 علة أنه "من ارتكب مع ش��������خص، ذكرا او انثى، فعال 
مخال بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 

سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتني العقوبتني".
وامل��������ادة 401 ذك��������رت "يعاق��������ب بالحبس مدة ال تزيد على س��������تة اش��������هر 
وبغرامة ال تزيد على خمس��������ني دينارا او بإحدى هاتني العقوبتني من 

أتى عالنية عمال مخال بالحياء".
بينم��������ا نصت امل��������ادة 402 عل��������ى أن "يعاقب بالحبس م��������دة ال تزيد على 
ثالثة اش��������هر وبغرام��������ة ال تزيد على ثالث��������ني دين��������ارا او بإحدى هاتني 

العقوبتني: 
أ – من طلب امورا مخالفة لالداب من اخر ذكرا كان او انثى. 

ب – م��������ن تع��������رض النثى في محل عام باقوال او افعال او اش��������ارات على 
وجه يخدش حياءها. 

2 – وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر والغرامة التي 
ال تزي��������د على مائة دينار اذا ع��������اد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من 
نف��������س نوع الجريمة التي حكم من اجلها خالل س��������نة من تاريخ الحكم 

السابق.

ما هي عقوبة المتحرش؟
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ولد القاض��������ي واألديب إبراهيم وصف��������ي رفيق في 
املوصل ع��������ام 1914 وأكمل دراس��������ته فيها ليلتحق 
بكلية الحق��������وق ببغداد ويتخرج منه��������ا عام 1936 
وعم��������ل ف��������ي س��������لك املحام��������اة بع��������د تخرج��������ه وعني 
محامي��������ًا في وزارة الدفاع قبل االنقالب العس��������كري 

عام 1958.
اتجه إلى سلك القضاء وتم تعيينه حاكما )قاض( 
وتدرج ف��������ي العديد من املحاكم من ضمنها محاكم 
بغداد واملوصل، وصل إلى منصب رئيس استئناف 
منطقة بغ��������داد لينتقل بعد ذلك إلى منصب رئيس 
محكمة اس��������تئناف نينوى فأصبح بذلك أول قاض 
موصلي يش��������غل ه��������ذا املنصب عام 1961، اس��������تمر 
في إدارته للمحكمة بش��������كل ناجح ومميز مما دعا 
الجهات العليا الختياره عضوا في محكمة التمييز 
)أعلى محكمة في الس��������لك القضائي العراقي( ونقل 
منها ليكون مستش��������ارا قانونيا حتى توفاه األجل 

عام 1984. 
رفي��������ق  إبراهي��������م وصف��������ي  القاض��������ي  ع��������ن  ع��������رف   
باهتمامات��������ه األدبي��������ة والثقافي��������ة املتنوع��������ة وق��������د 
ساعدته إجادته للغة التركية على ترجمة عدد من 
الكتب األدبية من أبرزها كتاب )الجمجمة( لألديب 
الترك��������ي املعروف ناظ��������م حكمت فضال ع��������ن قيامه 
بترجمة العديد من الكتب القانونية ونشرها على 
نفقته الخاصة ومنها كتاب )أحكام اإلبراء وأحكام 

املواضع��������ة وإح��������كام الهبة وإح��������كام املفقود( حيث 
أدى عمله هذا إلى س��������د النق��������ص في مجلة األحكام 
العدلي��������ة الت��������ي كانت تطب��������ق في الع��������راق قبل نفاذ 

القانون املدني العراقي عام 1953.
نش��������ر العدي��������د م��������ن املق��������االت األدبي��������ة والثقافي��������ة 
والسياس��������ية ف��������ي الصحف العراقي��������ة الصادرة في 
مرحل��������ة األربعين��������ات والخمس��������ينات وعم��������ل ف��������ي 
الصحافة مديرا مس��������ؤوال ورئيسا لتحرير جريدة 
فت��������ى العراق التي كانت تص��������در في املوصل والتي 
أدت إلى إيداعه الس��������جن ملواقفه الوطنية املساندة 
لحركة مايس العس��������كرية ولم يتم إخالء سبيله إال 

بمدة طويلة.
دفعه اهتمامه ب��������األدب والثقافة إلى تعلم وإجادة 
)اللغة الفارسية( فضال عن إجادته )اللغة التركية( 
وقد ساعده ذلك على االطالع على مختلف املصادر 
والكتب األدبية في هذه اللغات وترجم فصوال من 
بعض الكتب القانونية ونش��������رها فضال عن قيامه 
بترجم��������ة العديد من القصائ��������د والقصص عن هذه 
اللغ��������ات التي أخذت مكانها في الصحف واملجالت 

العراقية آنذاك.
 يع��������د القاضي إبراهيم وصف��������ي رفيق عالمة بارزة 
في تاريخ القضاء العراق��������ي، ومن أعالمه ورموزه، 
ومازال��������ت ذكراه خالدة ف��������ي تاري��������خ القضاء حتى 

يومنا هذا.

قضاة عراقيون

إبراهيم وصفي رفيق 

ص��������در ع��������ن دار األي��������ام للنش��������ر والتوزي��������ع كت��������اب 
"الق��������رارات اإلداري��������ة القابلة لالنفص��������ال عن العقد 
اإلداري / دراسة مقارنة" للقاضي الدكتور حبيب 
إبراهي��������م رئيس محكمة الجنايات في بابل، ويقع 

الكتاب في 185 صفحة.
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