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بعد سيطرة القوات األمنية على حقول نفطية عديدة 
اتخذه��������ا داعش مصدرًا للتمويل، ابت��������دع التنظيم في 
العراق وس��������ائل غي��������ر تقليدية لس��������د نفق��������ات مقاتليه 

وإدارة شؤونه املالية.
وأفصح��������ت محكم��������ة التحقيق املركزية ع��������ن بعض ما 
توصل��������ت إليه بخص��������وص اآلليات الحديث��������ة لتمويل 
تنظيم "داعش"، مؤكدة أن اإلجراءات التحقيقية قادت 
لكش��������ف نح��������و 2500 بحيرة ش��������مال العاصمة وبعض 
معارض الس��������يارات ف��������ي مناطق أخرى ت��������دار من قبل 

اإلرهابيني لغرض الحصول على املنافع املالية.
ويق��������ول قاضي املحكمة جبار عب��������د الحجيمي ان "آلية 
تمويل اإلرهابي��������ني في الوقت الحاض��������ر تختلف عما 
كان��������ت عليه قبل إعالن ما يس��������مى بدولة الخالفة قبل 
نح��������و عام��������ني"، مبينا ان "بي��������ت املال ف��������ي التنظيم هو 

يشبه عمل وزارة املالية وموقعه في املوصل".
وأضاف الحجيمي في مقابلة مع "القضاء"، أن "مصدر 
التمويل الرئيس للتنظيم على املس��������توى الدولي هي 
مصافي سوريا، حيث يباع النفط إلى املهّربني بمبالغ 

بعضها بخس".
أما في العراق، أوض��������ح الحجيمي أن "االعتماد حصل 

مؤخ��������رًا عل��������ى األراضي الزراعي��������ة في املناط��������ق خارج 
س��������يطرة القوات األمنية من خالل الضرائب املفروضة 
عل��������ى الفالح��������ني، إضافة إلى م��������ا يطلق عليه��������ا غنائم 

الغزوات العسكرية".
كما أش��������ار إل��������ى أن "داعش أع��������اد خالل امل��������دة املاضية 
تشغيل املعامل الحكومية في مناطق نفوذه كاملوصل 
لالعتم��������اد على عوائدها املالية".  وأردف الحجيمي أن 
"التنظي��������م يق��������وم بتوزيع األموال عل��������ى املناطق خارج 
س��������يطرته من خ��������الل مكات��������ب حوالة تذه��������ب بالدرجة 

األولى إلى أربيل ومنها إلى بقية محافظات العراق".
وأف��������اد بأن "واردات التنظيم ترّحل بنحو مباش��������ر إلى 

بيت امل��������ال والذي ب��������دوره يحدد مدخ��������والت الواليات 
التابعة له ويقوم باجراء يشبه املوازنة ويوزع االموال 

حسب الحاجة".
وفيم��������ا تح��������ّدث الحجيمي ع��������ن "اس��������تحداث التنظيم 
منصب األمي��������ر االقتصادي إلدراة ملفه املالي"، ذكر أن 
"االجراءات التحقيقية قادتن��������ا مؤخرًا إلى نحو 2500 
بحي��������رة اس��������ماك في مناط��������ق ش��������مال العاصمة تذهب 

عوائدها املالية إلى التنظيم".
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داع�ش يتاجر بـ 2500 بحرية ا�سماك يف بغداد 
ويفعل املعامل وال�سرائب يف الأرا�سي املغت�سبة

ديالى/ محمد سامي 

أكدت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف ديالى االتحادي��������ة اتفاقها مع هيئة النزاه��������ة في املحافظة على 
تس��������ريع حس��������م ملفات هدر املال العام، وفيما اش��������ارت إلى أن أكثر من 100 قضية متوقفة بسبب 
عدم اكتمال التحقيق االداري الذي تجريه دائرة املوظفني املتهمني بالفس��������اد، كشفت عن مفاتحة 

الحكومة املحلية لتعجيل االجابات ومحاسبة املسوؤلني عن تعطيل اجراءات القضاء.
ويقول رئيس االستئناف القاضي هادي عبد الوهاب أحمد في حديث مع "القضاء"، إن "اجتماعني 
عق��������دا مؤخ��������رًا، األول مع هيئ��������ة النزاهة في املحافظة بحث في حس��������م ملفات الفس��������اد، واآلخر مع 
نواب االستئناف في املحكمة وخصص ملناقشة معرقالت انجاز العمل وتفعيل مشروع الضبط 
االلكترون��������ي". وتاب��������ع أحم��������د أن "لقاء مدي��������ر هيئة النزاهة ف��������ي املحافظة حض��������ره رئيس محكمة 

الجنايات وقاضي تحقيق النزاهة في بعقوبة واملدعي العام ومحققي الهيئة".
ون��������ّوه رئيس االس��������تئناف إل��������ى أن "الهيئة أبلغتنا بوج��������ود أكثر من مئة قضية متأخرة بس��������بب 
التحقيق االداري بعضها زاد على الس��������نة ونصف"، مشّددًا على أن "الهيئة شكت مماطلة الدوائر 

وعدم التعاون معها".
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بغداد/ سحر حسين

سّجل القضاء إقبااًل كبيرًا على الدور التي 
خّصصها ملش��������اهدة األطفال ووصلت في 
بعض املحاكم إل��������ى %90، فيما دعا قضاة 
ينظ��������رون الدعاوى الش��������رعية إل��������ى تدخل 
تش��������ريعي من خالل مجل��������س النواب على 
القوانني التي تنظم هذه العملية بما يتيح 

لألبوين االطالع على أحوال أوالدهم بأكبر 
ق��������در ممكن من الوقت. ويقول نائب رئيس 
استئناف الكرخ القاضي سعد محمد عبد 
الكريم في تصريح إلى "القضاء"، إن "لجوء 
االبوي��������ن إلى دور مش��������اهدة اطفالهم التي 
خصصه��������ا القضاء بلغت مع��������دالت كبيرة 
حاليًا"، مشيرًا إلى أن "املعدالت وصلت في 

محكمتنا إلى 90%".

وتابع عبد الكريم أن "اقتناع االبوين بهذه 
الدور له أس��������باب عدة م��������ن بينها الجانب 
األمني وتوفر االثاث املناس��������ب ووس��������ائل 
الراحة األخرى"، كما لفت إلى "أنها تساعد 
على رأب الصدع بني طرفي العالقة وعدم 

حصول مشكالت خالل اللقاء".
وبالرغ��������م من تخصيص قاعة للمش��������اهدة 
ف��������ي محكم��������ة الك��������رخ، لك��������ن نائ��������ب رئيس 

االستئناف ش��������كا "الزخم الحاصل نتيجة 
حض��������ور أكثر من ش��������خص لرؤي��������ة الطفل 
كالج��������د أو الجد حتى أن األم��������ر يصل إلى 
االعم��������ام واالخ��������وال أحيان��������ًا"، داعي��������ًا إلى 
"تدخل  تش��������ريعي  يتيح لطالب املشاهدة 

املبيت مع الطفل".

 التفاصيل ص 2

بغداد/ سيف محمد

ح��������ددت محكمة األحداث مجموعة إجراءات وضمانات يجب 
تقديمها عند تقديم طلب ضم األطفال، فيما فرق قضاة بينه 

وطلب التربية
وأوجب القانون العراقي أن يتنازل الشخص الذي ُيقِدم على 
الضم عن ثلث التركة وتسجيلها باسم الطفل املطلوب ضمه، 
بحسب قضاة أحداث أفادوا بأن املحكمة تتابع سيرة مقدمي 

الطلبات، وتراقب معيشة األطفال، كما أنها تفضل املوظفني 
ألنهم يعيشون استقرارا ماديًا دون غيرهم من الكسبة.

وقال��������ت قاضي محكمة أحداث بغداد س��������يماء نعيم هوين أن 
"طلب��������ات الضم والتربية تقدم إلى محكمة األحداث بحس��������ب 
ما رس��������مته املادة 39 من قانون رعاية االحداث رقم 76 لس��������نة 

."1983
وفّرق��������ت هوين ف��������ي حديث إل��������ى "القضاء" ب��������ني طلبي الضم 
والتربي��������ة، عندما أضافت أن "طلب الضم املعروف بمصطلح 

)التبن��������ي( يختلف عن طلب التربية إذ ال يمنح األخير املرّبي 
تسجيل الطفل باسمه إنما يقوم بتربيته وحمايته فقط أما 

في التبني فيمكن أن يسجل باسمه".
ووضع القانون شروطا وضمانات قبل أن يسمح لألشخاص 
بض��������م أطفال، وتذكر هوين أن "الش��������رط األول أن يكون الطفل 

املراد تبنيه مجهول النسب".
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الإداري" ي�ؤخر  "التحقيق 
دعاوى الف�ساد يف دياىل

اإقبال وا�سع على دور م�ساهدة ال�سغار يف املحاكم

امل�ظف�ن مف�سل�ن ل�سم "جمه�يل الن�سب" 

بابل/ مروان الفتالوي

رسم قضاة تحقيق سيناريوهات 
عديدة النتش��������ار األدوية املمنوعة 
من الت��������داول في الش��������ارع، وذكروا 
أن األوراق التحقيقي��������ة تكش��������ف أن 
الحب��������وب املخدرة  سلس��������لة تداول 
تب��������دأ باملتعاط��������ي وتنته��������ي إل��������ى 
مافي��������ات أو صيدليات أو أطباء أو 

مصابني بأمراض نفسية أحيانًا.
وع��������ن الوقائ��������ع التحقيقي��������ة به��������ذا 
الش��������أن يذكر القاضي املسؤول عن 
ملف املخ��������درات في بابل أن "بعض 
األش��������خاص يعان��������ون م��������ن أمراض 
نفس��������ية مزمنة، فعن��������د مراجعتهم 
األطباء يكتب��������ون لهم الئحة أدوية 
تكفي ألش��������هر، إال أن بعضهم يقوم 
ببيعه��������ا ألن معظمه��������ا تدخ��������ل في 
خان��������ة األدوية املخ��������درة، فكثير من 

املرضى يعتاشون على مرضهم".
وكش��������ف الغريب��������اوي أن "من صور 

انتش��������ار ه��������ذه الحب��������وب طحنه��������ا 
وخلطها م��������ع م��������واد االركيلة التي 
تقدمه��������ا بع��������ض املقاه��������ي"، وأك��������د 
أن "فري��������ق عم��������ل ش��������كلناه ملداهمة 
ه��������ذه األماك��������ن واختب��������ار االراكيل 
املوجودة حفاظا على الشباب من 

ظاهرة اإلدمان".
ولتحقي��������ق الغاية املثل��������ى ملحاربة 
ه��������ذه الظاه��������رة أك��������د الغريب��������اوي 
"حاجة البالد إلى طواقم تحقيقية 
ووقائي��������ة أكثر"، مؤك��������دا أن "العراق 
من خالل املس��������ح التاريخي لم يكن 
منطقة تعاطي له��������ذه األدوية إنما 
كان ترانزيت ملرورها لكن تفش��������ت 
ظاه��������رة التعاط��������ي خالل الس��������نني 

األخيرة".
آخ��������ر  تحقي��������ق  قاض��������ي  ويض��������ع 
وه��������و تركي هادي س��������يناريو آخر 
أحيانا  يح��������دث  "م��������ا  النتش��������ارها: 
إن وصف��������ة املصاب��������ني باألم��������راض 
النفس��������ية قد تصرف ألكثر من مرة 

يقول  م��������ن صيدلي��������ات مختلف��������ة"، 
هادي.

ويضيف في تعليقه إلى "القضاء" 
أن "ه��������ذه اآللية تؤدي إلى انتش��������ار 
هذه األدوية في الش��������ارع من خالل 
إعادة بيعها م��������ن قبل حاملي هذه 

الوصفات".
وفيما اقت��������رح "تغيير ه��������ذه اآللية 
من خالل االحتفاظ بالوصفة لدى 
الصيدل��������ي"، طال��������ب وزارة الصحة 
ب�"رقابة أكبر على الصيدليات التي 
تش��������غل أف��������رادا غي��������ر متخصصني 

باملهنة".
إلى ذل��������ك، أظهر قاض��������ي التحقيق 
حسني مبدر حداوي الئحة طويلة 
باألدوي��������ة ذات املؤث��������رات العقلي��������ة 
الت��������ي ال تصرف إال بوصفة طبيب، 
مؤك��������دا أن "م��������ن يتعاطاها يش��������عر 

بنشوة من ثم يصاب باإلدمان".
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مكتئب�ن يتاجرون بالأدوية املمن�عة !

بغداد / القضاء

وه��������و يكم��������ل أوراقًا رس��������مية ف��������ي دائرة 
للرعاي��������ة االجتماعي��������ة في بغ��������داد تلقى 
محسن اتصااًل هاتفيًا من شقيقة زوجته 
التي تس��������كن أحد أحياء العاصمة ليأتي 
إليها من أجل شراء عقار سكني في دور 
التج��������اوز هناك، عاد إلى البيت س��������ريعًا 
وأخذ مبلغا ق��������دره 9000 دوالر أميركي، 
فضال ع��������ن 2500 دوالر كان يحملها في 

محفظته، وذهب إلى هناك.
ل��������م يعد محس��������ن إل��������ى الدار عل��������ى الرغم 
م��������ن االتص��������االت الت��������ي أجرته��������ا زوجته 
وأوالده عل��������ى هواتف��������ه النقال��������ة، بحثوا 
عن��������ه في أماك��������ن تواجده املعت��������ادة، وفي 
لك��������ن  الش��������رطة.  ومراك��������ز  املستش��������فيات 
بحدود الس��������اعة الواحدة بعد منتصف 

الليل عثرت املف��������رزة الخافرة على جثته 
قتي��������ال في س��������احة عامة قريب��������ة على دار 
شقيقته ثم تم االتصال بأوالده وأقاربه 

فحضروا إلى مكان الحادث.
وق��������ف أه��������ل املجن��������ى علي��������ه أم��������ام الجثة 
فوجدوا أنه��������ا ملفوفة بمعطف "بطانية" 
لكنه��������ا كان��������ت مقطعة األي��������دي واألرجل 
بع��������د ذلك تم العثور عل��������ى أطراف الجثة 
محفوظ��������ة بأكي��������اس نايلون تس��������تخدم 
للنفاي��������ات على بعد 150 مترا تقريبا من 

مكان الجثة.
تس��������ّلم األبن��������اء جث��������ة أبيه��������م وأكمل��������وا 
مراس��������يم الع��������زاء إال أن أح��������دًا منه��������م لم 
يتوقف عن التفكير بمعرفة قاتل أبيهم، 
بحثوا وحقق��������وا في األمر ملعرفة الجناة 
وكيفية مقتله، إال أن مؤش��������رات الشكوك 
تتج��������ه نحو ش��������قيقة زوج��������ة أبيهم ألنه 

وجد مقت��������وال بالقرب م��������ن دارها، وعند 
االتص��������ال بها من قبل ذوي املجنى عليه 
ف��������ي مدة غيابه عن البيت كانت قد قالت 
له��������م أنه حض��������ر لديها بحدود الس��������اعة 
التاس��������عة صباح��������ًا وتن��������اول اإلفطار ثم 
خرج وال تع��������رف عنه ش��������يئا حتى أنها 
حضرت مراس��������يم العزاء بعدها بش��������كل 
طبيع��������ي. ذهب أحد أبنائ��������ه صحبة ابن 
عم��������ه مرة أخ��������رى إلى م��������كان الحادث ثم 
زار ش��������قيقة زوج��������ة أبيه، لك��������ن الزائرين 
ملح��������ا آثار دماء على ج��������دار إحدى غرف 
املنزل، ذهبوا مسرعني فأخبروا ذويهم، 
في صباح الي��������وم التالي جاء الخبر بأن 
البيت تم إحراقه. هل كان الحرق إلخفاء 

الجريمة؟
الجه��������ات  وأخ��������ذت  املتهم��������ة  اختف��������ت 
التحقيقية إجراءاتها وتم البحث عنها 

في األماك��������ن التي اعتادت الذهاب اليها، 
وعن��������د س��������ؤال جارته��������ا ت��������رددت كثيرا 
وتلعثمت، ثم انهارت بالبكاء فاعترفت 
أن جارته��������ا قامت بقتل محس��������ن، وعلى 
ض��������وء االعت��������راف طلب املدع��������ني بالحق 
الشخصي الشكوى ضد املتهمة الهاربة 

وضد زوجها وأشقائها.
ففي ذلك اليوم جاء محسن يحمل نقودا 
لغرض ش��������راء عق��������ار فأعدت له ش��������قيقة 
زوجت��������ه الفط��������ار وبع��������د خ��������روج أخيها 
وابنتها ذهب ليغسل يديه بينما كانت 
هي في املطبخ إلعداد الش��������اي، وبلحظة 
جنونية حملت املدانة "فأس��������ًا" ففاجأته 
بضرب��������ة على رأس��������ه لم يس��������تطع معها 

التماسك.
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امراأة تقطع ن�سيبها بال�ساط�ر طمعا مباله: "حاول العتداء علّي"!

النظر ف��������ي الدعاوى واملنازعات والفص��������ل فيها بحكم قضائي 
بات ومل��������زم، خدمة قضائي��������ة يقوم بها القض��������اة. وكفاءة هذه 
الخدم��������ة تقوم عل��������ى عوامل عدة من أهمه��������ا تخصص القضاة. 
ويأت��������ي هذا التخصص من خ��������الل تدريب القض��������اة وتأهيلهم 
علميًا وعمليًا. فالتدريب والتأهيل من أس��������باب ارتقاء الخدمة 

القضائية.
ويوف��������ر التدري��������ب والتأهي��������ل القانون��������ي والقضائ��������ي، جي��������اًل 
متخصص��������ًا من القضاة عل��������ى درجة عالية م��������ن الخبرة، تكون 
له الق��������درة على تناول القضايا املالي��������ة واالقتصادية والفكرية 
وغيره��������ا بدرج��������ة عالية من الدراي��������ة والكف��������اءة والفهم الدقيق 
لكاف��������ة جوانب وأبع��������اد القضية املعروضة عليه، م��������ا ُيعزز من 

تطبيق العدالة على وجهها األمثل. 
ورغم أن تخصص القضاة قد يكلف الدولة نفقات باهظة تشمل 
مصروف��������ات ابتعاثهم إلى الخارج للتدري��������ب العملي هناك، أو 
إلحاقهم بدورات محلية في معهد التطوير القضائي يحاضر 
فيها أس��������اتذة كبار في القض��������اء والقانون عراقيني وأجانب. إال 
أن ه��������ذه التكلفة العالي��������ة يوازيها تأس��������يس قضاء متخصص 
يضاع��������ف م��������ن ثقة املتقاضني ف��������ي قدرة القض��������اء الوطني على 
زز من  التص��������دي لكافة املنازع��������ات مهم��������ا كان نوعها. كم��������ا ُيعَّ

املكانة التنافسية للدولة على املستوى العاملي.
وفي إطار تكوين وإعداد قضاة متخصصني، وضعت السلطة 
القضائي��������ة االتحادي��������ة برنامج��������ا طويل األمد يقض��������ي بإعداد 
دورات تطويري��������ة مس��������تمرة ف��������ي معه��������د التطوي��������ر القضائ��������ي 
عل��������ى مدار الس��������نة وكذلك بإيف��������اد اعداد من القض��������اة واعضاء 
االدعاء  كل س��������نة، إلى خارج العراق متخصصني في التحقيق 
واملقاض��������اة ف��������ي قضايا اإلره��������اب والنزاه��������ة وقضايا النش��������ر 
واإلعالم واملنازعات الرياضية وجرائم غس��������ل األموال وحقوق 
اإلنس��������ان وغيرها. وسوف يشكل هؤالء القضاة النواة الصلبة 
والحقيقي��������ة للقضاء املتخص��������ص في القض��������اء االتحادي. وأن 
جهود الس��������لطة القضائي��������ة قائمة وحثيثة على ترس��������يخ مثل 
هذه املحاكم في النظام القضائي االتحادي. وأن الواقع العلمي 
كش��������ف عن أن املحاكم املتخصصة هي وس��������يلة مثلى لالرتقاء 

بالقضاء والعدالة.

تخ�س�ش الق�ساة العلمي واملهني

satar_bayrkdar@yahoo.com السلطة القضائية تدعم انظمتها االلكترونية بالتعاقد مع عدد من مدخلي البيانات/ عدسة حيدر الدليمي

التنظيم يستحدث منصب "األمير االقتصادي" إلدارة شؤونه املالية

القبض على عصابة خطف 
بعملية نوعية دامت ليلة 

واحدة

رئيس االدعاء العام:
ملف الموصل خارج اختصاص 

القضاء االعتيادي وعشرات 
الضباط الميدانيين أمام 
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بابل/ مروان الفتالوي

رس��������م قض��������اة تحقي��������ق س��������يناريوهات 
عديدة النتش��������ار األدوي��������ة املمنوعة من 
التداول في الش��������ارع، وذكروا أن األوراق 
التحقيقي��������ة تكش��������ف أن سلس��������لة تداول 
باملتعاط��������ي  تب��������دأ  املخ��������درة  الحب��������وب 
وتنته��������ي إلى مافي��������ات أو صيدليات أو 
أطب��������اء أو مصاب��������ني بأم��������راض نفس��������ية 

أحيانًا.
وأفاد قضاة في بابل بأن وجود املدمنني 
في املحافظ��������ة تقلص إلى حد كبير بعد 
تش��������كيل فرق عمل نوعية من تشكيالت 
عدة، كما انخفضت نس��������ب هذه الجرائم 
بعد توجه ملحكم��������ة التمييز االتحادية 

بتشديد العقوبات.
وق��������ال القاض��������ي املس��������ؤول ع��������ن مل��������ف 
املخ��������درات في بابل مرتضى الغريباوي 
إن "بع��������ض املمرض��������ني الحاصلني على 
رخصة بممارس��������ة املهن��������ة يتخذون من 
عمله��������م وس��������يلة للمتاج��������رة باألدوي��������ة 
الس��������يما تلك املمنوعة م��������ن التداول وال 
يح��������ق للصيدلي��������ات بيعه��������ا م��������ن دون 

وصفة".
إل��������ى  متحدث��������ا  الغريب��������اوي  وأض��������اف 
القض��������اء": "لدين��������ا فري��������ق عمل مش��������ترك 
م��������ن مكت��������ب الجريم��������ة املنظم��������ة واألمن 
الوطن��������ي وم��������ن دائرة صح��������ة املحافظة 
ملكافح��������ة الظاهرة"، الفتا إلى أن "الفريق 
يحتوي على صيادل��������ة ويقوم بجوالت 
في الش��������ارع وكثيرا ما يتم ضبط أدوية 

حكومية ممنوعة من التداول".
وبعد أن تضبط هذه األدوية ويستجوب 
املخالف ابتدائيا تع��������رض األوراق أمام 
املحكم��������ة، ف��������إذا تب��������ني عن��������د النظ��������ر في 
املحض��������ر أن األدوي��������ة حكومية ممنوعة 
من التداول يص��������در التكييف القانوني 
على ضوء ق��������رار مجلس قي��������ادة الثورة 

املنحل رقم 39 لسنة 1994.
وأش��������ار الغريباوي إل��������ى أن "هذا النص 
العقابي شدد العقوبة حد أن تصل إلى 
اإلع��������دام كما من��������ع القرار اطالق س��������راح 
املتهم بكفالة أثناء التحقيق، وأن يحال 
بعد اس��������تكمال اإلج��������راءات موقوفا إلى 

محكمة الجنايات".
أن��������واع  م��������ن  التثب��������ت  كيفي��������ة  وع��������ن 
إن  ق��������ال  واس��������تعماالتها،  األدوي��������ة 
"األدوي��������ة املضبوط��������ة كانت ترس��������ل في 
الس��������ابق إل��������ى دائ��������رة صح��������ة املحافظة 

لفحصها، لكن محكمة التمييز قررت أن 
ترسل إلى معهد الطب العدلي في بغداد 
لبيان استعماالتها وأنواعها، ومختبر 
املعه��������د هو من يحدد األدوي��������ة فيما إذا 
كانت مؤثرات عقلية أو مهدئات أو هي 
من األدوي��������ة التي تكون اس��������تعماالتها 

شبيهة بتأثيرات األدوية املخدرة".
وذك��������ر الغريب��������اوي أن "اآلون��������ة األخيرة 
ل��������وزارة  ش��������هدت افتتاح مختب��������ر تابع 
التحلي��������الت  ش��������عبة  وه��������ي  الداخلي��������ة 
الكيمياوي��������ة إذ تتولى فح��������ص األدوية 
إل��������ى جانب معهد الط��������ب العدلي، حيث 
س��������اهمت في اإلس��������راع بفح��������ص املواد 

وقللت الزخم عن املعهد".
ولفت قاض��������ي املخدرات إل��������ى أن "هناك 
ش��������عبة أخ��������رى وه��������ي ش��������عبة الرقاب��������ة 
الدوائي��������ة تابع��������ة إل��������ى وزارة الصح��������ة 
ووظيفته��������ا تحدي��������د األدوي��������ة إن كانت 
ممنوع��������ة م��������ن الت��������داول أم ال"، مبينا أن 
"تقري��������ر هذه الش��������عبة م��������ع تقرير معهد 
الط��������ب العدلي يكون��������ان ص��������ورة وافية 

للمحكمة من أجل إصدار قرار".
وعن الوقائ��������ع التحقيقية بهذا الش��������أن 
يذكر أن "بعض األش��������خاص يعانون من 
أمراض نفسية مزمنة، فعند مراجعتهم 
األطباء يكتبون لهم الئحة أدوية تكفي 
ألش��������هر، إال أن بعضه��������م يق��������وم ببيعها 
ألن معظمه��������ا تدخل في خان��������ة األدوية 
املخدرة، فكثير من املرضى يعتاش��������ون 

على مرضهم".
ص��������ور  "م��������ن  أن  الغريب��������اوي  وكش��������ف 
انتش��������ار هذه الحبوب طحنها وخلطها 
مع م��������واد االركيلة الت��������ي تقدمها بعض 
املقاه��������ي"، وأكد أن "فريق عمل ش��������كلناه 
ملداهمة ه��������ذه األماكن واختبار االراكيل 
املوج��������ودة حفاظ��������ا عل��������ى الش��������باب من 

ظاهرة اإلدمان".
ولتحقي��������ق الغاية املثل��������ى ملحاربة هذه 
الظاهرة أكد الغريب��������اوي "حاجة البالد 
إل��������ى طواق��������م تحقيقية ووقائي��������ة أكثر"، 
مؤك��������دا أن "الع��������راق م��������ن خ��������الل املس��������ح 
التاريخي لم يك��������ن منطقة تعاطي لهذه 

األدوية إنم��������ا كان ترانزيت ملرورها لكن 
تفش��������ت ظاهرة التعاطي خالل الس��������نني 

األخيرة".
ويضع قاض��������ي تحقيق آخر وهو تركي 
ه��������ادي س��������يناريو آخر النتش��������ارها: "ما 
يح��������دث أحيان��������ا إن وصف��������ة املصاب��������ني 
باألمراض النفس��������ية قد تص��������رف ألكثر 
من مرة من صيدلي��������ات مختلفة"، يقول 

هادي.
ويضيف ف��������ي تعليقه إل��������ى "القضاء" أن 
"ه��������ذه اآللي��������ة ت��������ؤدي إلى انتش��������ار هذه 
األدوي��������ة ف��������ي الش��������ارع من خ��������الل إعادة 

بيعها من قبل حاملي هذه الوصفات".
وفيما اقترح "تغيير هذه اآللية من خالل 
الصيدلي"،  ل��������دى  بالوصفة  االحتف��������اظ 
طالب وزارة الصح��������ة ب�"رقابة أكبر على 
الصيدلي��������ات التي تش��������غل أف��������رادا غير 

متخصصني باملهنة".
إلى ذلك، أظهر قاضي التحقيق حس��������ني 
مبدر ح��������داوي الئحة طويل��������ة باألدوية 
ذات املؤثرات العقلية التي ال تصرف إال 

بوصفة طبيب، مؤكدا أن "من يتعاطاها 
يشعر بنشوة من ثم يصاب باإلدمان".

وأض��������اف في حديث��������ه إل��������ى "القضاء" أن 
"سعر الشريط الواحد يصل إلى 50 ألف 
دينار في السوق بينما سعره الرسمي 
ال يتجاوز ألفي دينار في الصيدليات".

وأكد حداوي ان "تعليمات وزارة الصحة 
عن��������د ص��������رف ه��������ذه األدوي��������ة توجب أن 
تحتفظ الصيدليات بسجل يتم تدوين 
م��������ا ت��������م صرفه م��������ع االحتفاظ بنس��������خة 
م��������ن الوصفة مع التأش��������ير عليها"، لكنه 
يتساءل عن مدى تطبيق هذه اآللية من 

قبل الصيدليات.
وكشف قاضي التحقيق أن "الواقع افرز 
الكثير م��������ن املخالفات فبع��������ض األطباء 
النفس��������انيني م��������ن ضع��������اف النف��������وس ال 
يتورعون عن كتابة األدوية ألش��������خاص 
س��������ليمني من أجل س��������عر وصف��������ة، حتى 
أن أح��������د املروجني اعترف بأنه ال يعاني 

مرضا". 
عل��������ى  وتأثيره��������ا  العقوب��������ات  وبش��������أن 
املخالفني، ذكر حداوي أن "األحكام كانت 
تصدر بخصوص هؤالء عادة بالسجن 

من سنتني إلى ثالث".
لك��������ن حداوي أك��������د أن "محكم��������ة التمييز 
تنبهت إلى أن هذه العقوبة ال تناس��������ب 
الج��������رم وال توفر ردع��������ا كافيا للمدمنني 
فأوع��������زت للجنايات بتش��������ديد العقوبة 
حت��������ى وصلت إل��������ى املؤبد واإلع��������دام أو 
س��������جن 15 س��������نة في األقل"، الفتًا إلى أن 
"هذا التوجه س��������اهم إلى ح��������د كبير في 

الحد من هذه الجريمة".
وعم��������ا إذا كان ش��������كل األدوي��������ة املخدرة 
مقتص��������را عل��������ى الحبوب أك��������د أن "هناك 
شرابات أيضا تحتوي على مادة مخدرة 
ال تصرف اال بوصفة، لكنه أكد أن شكل 

العالج لم ينطل على رجال األمن".
وأف��������اد ب��������أن "طرق��������ا عدي��������دة لجلب هذه 
األدوي��������ة فمنه��������ا م��������ا يأت��������ي ع��������ن طريق 
إيران بواس��������طة مافيات في البصرة أو 
بغداد، أو تنتش��������ر م��������ن خالل صيدليات 

أو مذاخر".
وكش��������ف ح��������داوي ال��������ذي ينظ��������ر قضايا 
م��������ن  "العدي��������د  أن  األس��������ري  العن��������ف 
املشكالت األس��������رية هو تعاطي األزواج 
لهذه الحب��������وب"، وخلص إلى اإلش��������ادة 
ب�"جه��������از مكافح��������ة املخدرات ف��������ي بابل 
لعمل��������ه املتفاني"، ولكنه ملح إلى "ضعف 
إمكاناته التقنية باملقارنة مع ما يبذله 

في مالحقة املروجني".

توجه متييزي وفريق مكافحة اخملدرات قّلصا وجود املدمنني في بابل

مر�سى ي�ستغل�ن حالتهم لبيع الأدوية املمن�عة وامل�ؤثرات العقلية

اإقبال على دور م�ساهدة ال�سغارحمكمة الحداث: �سم "جمه�ل الن�سب" يتم بعد منحه ثلث الرتكة
واملعدلت و�سلت اإىل 90 % بغداد/ سيف محمد

حددت محكمة األحداث مجموعة إجراءات 
وض���م���ان���ات ي��ج��ب ت��ق��دي��م��ه��ا ع��ن��د تقديم 
طلب ضم األطفال، فيما فرق قضاة بينه 

والتربية.
يتنازل  أن  ال����ع����راق����ي  ال����ق����ان����ون  وأوج��������ب 
ُي��ق��ِدم على الضم عن ثلث  ال��ذي  الشخص 
املطلوب  الطفل  باسم  وتسجيلها  التركة 
ض��م��ه، بحسب ق��ض��اة أح���داث أف����ادوا بأن 
امل��ح��ك��م��ة ت��ت��اب��ع س��ي��رة م��ق��دم��ي الطلبات، 
وتراقب معيشة األطفال، كما أنها تفضل 
ماديًا  استقرارا  يعيشون  ألنهم  املوظفني 

دون غيرهم من الكسبة.
ق���اض���ي م��ح��ك��م��ة أح��������داث بغداد  وق����ال����ت 
والتربية  الضم  "طلبات  أن  نعيم  سيماء 
ت���ق���دم إل����ى م��ح��ك��م��ة األح�������داث ب��ح��س��ب ما 
رسمته املادة 39 من قانون رعاية االحداث 

رقم 76 لسنة 83".
وفّرقت نعيم في حديث إلى "القضاء" بني 
أن  أضافت  عندما  والتربية،  الضم  طلبي 
)التبني(  "طلب الضم املعروف بمصطلح 
إذ ال يمنح  ال���ت���رب���ي���ة  ط���ل���ب  ع����ن  ي��خ��ت��ل��ف 
األخير املرّبي تسجيل الطفل باسمه إنما 
يقوم بتربيته وحمايته فقط أما في الضم 

فيمكن أن يسجل باسمه".
ووض��ع ال��ق��ان��ون ش��روط��ا وض��م��ان��ات قبل 
أن يسمح لألشخاص بضم أطفال، وتذكر 
الطفل  ي��ك��ون  أن  األول  "ال���ش���رط  أن  ن��ع��ي��م 

املراد ضمه مجهول النسب".
من  تقديمها  التي يجب  الضمانات  وع��ن 
قبل طالب الضم ذكرت أن "تكون له مقدرة 
م��ن��ق��والت مسجلة  أو  ع���ق���ارات  أي  م��ال��ي��ة 
لدى الدولة، كما يجب التثّبت من سمعته 
في منطقته بعد جلب تأييد من املجلس 

البلدي".
وأشارت إلى "وجوب تقديم املستمسكات 

الثبوتية، والتثبت من عدم وجود أطفال 
لديه وإجراء الفحص الطبي لغرض التأكد 

من عدم قابليته إلنجاب األطفال".
وأف����ادت ق��اض��ي األح����داث ب���أن "م���ا يترتب 
ال��ش��خ��ص بثلث  ي���وص���ي  ال���ض���م أن  ع��ل��ى 
ت���ت���م هذه  إذ  ل���ل���ط���ف���ل،  وت����رك����ت����ه  أم������وال������ه 
اإلج��راءات بعد أن تفاتح محكمة األحوال 

الشخصية لتثبيت حقه من التركة".
وأك��م��ل��ت ن��ع��ي��م ب��ال��ق��ول "ب��ع��د ذل����ك يمكن 
كتاب  على  بناء  باسمه  الطفل  أن يسجل 
م���وج���ه م���ن م��ح��ك��م��ة األح�������داث إل����ى دائرة 

األحوال املدنية".
الطفل خ��وف��ًا على  إج����راءات حماية  وع��ن 
"املحكمة  ن��ع��ي��م ع��ل��ى أن  م��ص��ي��ره ش����ددت 
ح��رص��ًا على األط��ف��ال م��ن ظ��اه��رة االتجار 

ب��ال��ب��ش��ر، ت��ت��خ��ذ إج�������راءات ع����دة م��ن��ه��ا أن 
تكون مدة األشهر الستة األولى من الضم 

تحت التجربة".
يقوم  االجتماعي  "الباحث  أن  وأوض��ح��ت 
ب���إج���راء زي�����ارة م��ي��دان��ي��ة إل����ى ال�����دار الذي 
يقطن ف��ي��ه ال��ط��ف��ل إلج����راء ك��ش��ف يتضمن 
تفاصيل دقيقة عن أسلوب معيشة الطفل 

ووسائل الراحة املتوفرة له".
باإلنابة  يجري  "الكشف  أن  نعيم  وبينت 
ف���ي م���ا ي��خ��ص امل���ن���اط���ق ال��ب��ع��ي��دة والتي 
ت���دخ���ل ض��م��ن ع��م��ل م��ح��اك��م أخ�����رى ك���ل 6 
أش���ه���ر"، م��ش��ي��رة إل���ى أن "ال��ط��ف��ل ي��ج��ب أن 
يجلب الى املحكمة كل شهر إلجراء الكشف 
ع��ل��ي��ه وال���ت���أك���د م���ن اس���ت���م���رار اإلج�������راءات 
والضمانات". وفي حال عدم االلتزام بهذه 

اإلج��راءات، تؤكد قاضي أح��داث بغداد أن 
"ق��رار الضم يلغى ويرجع الطفل إلى دور 
الدولة"، ولفتت الى انه "في بعض األحيان 
ال��ط��ف��ل وتتراجع  ع��ن  ال��ع��ائ��ل��ة  ق��د تتخلى 
عن طلب الضم لعدم القدرة على إعاشته 
دور  إل��ى  الطفل  فيعاد  وتحمل مصاريفه 

الدولة".
وع����زت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ق����رار ال��ض��م مراعاة 
ال��ى "ال��ح��ال��ة اإلن��س��ان��ي��ة وظ���روف األطفال 
الدولة ولتوفير  التي يعيشونها في دور 

الحياة األفضل لهم".
وتشير القاضي نعيم إلى أن "املوظف الذي 
باملوافقة  أفضلية  ل��ه  ت��ك��ون  الطلب  ي��ق��دم 
عليه أكثر من غيره كونه يعمل في دوائر 
ال��دول��ة وم��ع��ّرف ول��ه م���ورد م��ال��ي فنبحث 

في سيرته وسمعته فقط".
بالضم  املحكمة  ق����رارات  ف��ي  الطعن  وع��ن 
أف���ادت ب��أن��ه "ي��ك��ون أم���ام محكمة التمييز 
اتجاهاتها  أغلب  تذهب  التي  االت��ح��ادي��ة 
إلى مصادقة القرارات بعد توافر الشروط 
املقدرة  ج��م��ي��ع��ه��ا الس��ي��م��ا  وال���ض���م���ان���ات 

املالية".
من جانبه أفاد القاضي سعد اإلبراهيمي 
ان "محكمة األح��وال الشخصية ال تصدر 
قرارًا بتسجيل الطفل املجهول النسب الن 

هذا من اختصاص محكمة األحداث".
وأش�����ار اإلب���راه���ي���م���ي إل����ى ح�����االت تحايل 
في  األطفال  أحيانا عند تسجيل  تحصل 

محكمة األحوال الشخصية.
وق����ال "ي��ح��ض��ر زوج�����ان ي��ط��ل��ب��ان تسجيل 
طفل مدعيني بأنه ابنهم ومن نسلهم ويقر 
كالهما بذلك لكن املحكمة ال تسجل الطفل 
)DNA("، مبينا  إال بعد إج��راء الفحص ال����
انه ابنهم الحقيقي نصدر قرارا  "إذا ثبت 
ف��ال يسجل  ي��ث��ب��ت  ل��م  إذا  أم���ا  بالتسجيل 
ب���اس���م ال����زوج����ني ل��ك��ن ي��ح��ق ل��ه��م تربيته 

فقط".

بغداد/ سحر حسين

س���ّج���ل ال���ق���ض���اء إق�����ب�����ااًل ك���ب���ي���رًا ع���ل���ى ال��������دور التي 
خّصصها في وقت سابق ملشاهدة األطفال ووصلت 
ف��ي��م��ا دع����ا قضاة  إل����ى 90%،  امل���ح���اك���م  ف���ي ب��ع��ض 
ي��ن��ظ��رون ال���دع���اوى ال��ش��رع��ي��ة إل���ى ت��دخ��ل تشريعي 
من خالل مجلس النواب على القوانني التي تنظم 
هذه العملية بما يتيح لألبوين االطالع على أحوال 

أوالدهم بأكبر قدر ممكن من الوقت.
ويقول نائب رئيس استئناف الكرخ القاضي سعد 
محمد عبد ال��ك��ري��م ف��ي تصريح إل��ى "ال��ق��ض��اء"، إن 
"ل��ج��وء االب���وي���ن إل���ى دور م��ش��اه��دة اط��ف��ال��ه��م التي 
حاليًا"،  ك��ب��ي��رة  م��ع��دالت  بلغت  ال��ق��ض��اء  خصصها 
مشيرًا إل��ى أن "امل��ع��دالت وصلت في محكمتنا إلى 

."90%
وتابع عبد الكريم أن "اقتناع االبوين بهذه الدور له 
أسباب عدة من بينها الجانب األمني وتوفر االثاث 
امل��ن��اس��ب ووس��ائ��ل ال��راح��ة األخ����رى"، كما لفت إلى 
العالقة  بني طرفي  الصدع  رأب  على  تساعد  "أنها 

وعدم حصول مشكالت خالل اللقاء".
وبالرغم من تخصيص قاعة للمشاهدة في محكمة 
"الزخم  شكا  االستئناف  رئيس  نائب  لكن  ال��ك��رخ، 
ال��ح��اص��ل نتيجة ح��ض��ور أك��ث��ر م��ن شخص لرؤية 
ال��ط��ف��ل ك��ال��ج��د أو ال��ج��د ح��ت��ى أن األم����ر ي��ص��ل إلى 

االعمام واالخوال أحيانًا".
القضائية  السلطة  "تعمل  أن  الكريم  عبد  ويطمح 
االت��ح��ادي��ة إل��ى توسيع ن��ط��اق األم��اك��ن املخصصة 
لتشمل أكبر قدر من املراجعني"، منتقدًا "دور املشّرع 
في هذا اإلطار من خالل تحديد املشاهدة بسقوف 

زمنية قصيرة".
ودع�����ا ف���ي ه����ذا اإلط������ار إل����ى "ت��ع��دي��ل ال���ق���ان���ون بما 
ويكون  الطفل،  م��ع  املبيت  امل��ش��اه��دة  بطالب  يتيح 
ذلك التنسيق والتعاون مع اللجان املكلفة بتقديم 

مشاريع قوانني السلطة القضائية االتحادية".

وأكمل عبد الكريم بالقول إن "النص الحالي يقيد 
األب بمدة زمنية محددة ال يستطيع خاللها تلبية 
اح��ت��ي��اج��ات ط��ف��ل��ه ع��ل��ى ش��ت��ى األص���ع���دة التربوية 

والنفسية واالجتماعية".
من جانبه، ذك��ر قاضي األح��وال الشخصية مجيد 
"القانون  أن  "ال���ق���ض���اء"،  إل���ى  تعليقه  ف���ي  م��ح��ي��س��ن 
العراقي كفل مشاهدة الطفل لألب واألم ولسائر من 

له حق الحضانة".
وأضاف محسني أن "تحديد مكان املشاهدة مسألة 
م��ش��ت��ت��ة ب���ني م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دن����ي، واتفاق 
يعالج  لم  العراقي  "القانون  أن  الطرفني"، موضحا 

هذا امللف".
"ق���رارًا سابقًا ملجلس قيادة الثورة  ب��أن  أف��اد   لكنه 
امل��ن��ح��ل ح����دد م���ك���ان امل���ش���اه���دة ف���ي االت���ح���اد العام 

لنساء العراق".
الكرخ،  استئناف  رئيس  نائب  مع  ويتفق محسني 
ف����ي أن "ال����ق����ان����ون ل����م ي���ع���د م��ن��اس��ب��ًا م����ع األوض������اع 
لنساء  العامة  االت��ح��ادات  ت��م ح��ل  أن  الحالية، بعد 
العراق". وفي حال عدم حصول اتفاق بني الطرفني 
على تحديد مكان، فأن "املحكمة تتولى هذه املهمة 
باللجوء إلى جهة تطمئن لها بعد الحصول على 
 االخير 

ّ
واف��ق��ت��ه��ا، وف���ي ح���ال ت��ع��ذر ذل���ك ف���أن ال��ح��ل

يكون في الدور التي خصصها القضاء".
تابعة  اخ���رى  دور  "تستحدث  أن  محسني  ويقترح 
للوزارات ذات العالقة تهتم بشؤون الطفل كوزارة 
ف��ي كل  وك��ذل��ك دور  االجتماعية،  وال��ش��ؤون  العمل 

محافظة".
وعن الشروط الواجب توافرها في أماكن املشاهدة، 
ال��������دور مضرة  ت����ك����ون  أن ال  "ي����ج����ب  م���ح���س���ني  ق�����ال 
بالصغير نفسيًا، ومكيفة، وواسعة وفيها ما أمكن 

من وسائل الراحة".
ويرتاد االب��وان إلى ال��دور التي خصصها القضاء 
مل��ش��اه��دة أط��ف��ال��ه��م��ا م��رت��ني خ���الل ال��ش��ه��ر الواحد، 

وهي أماكن القت قبواًل كبيرًا من أطراف العالقة.

مطالبات بتدخل تشريعي لزيادة أوقات لقاء األبوين مع أطفالهمشروط وضمانات ملنع وقوعه ضحية االجتار بالبشر

جرمية تهريب النفط 
يف القان�ن العراقي 

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

ال ش��������ك أن النفط يعتبر من املقومات األساس��������ية القتصاد الكثير من 
ال��������دول وف��������ي مقدمتها العراق وحي��������ث ان مكانة الدول��������ة في املجتمع 
الدول��������ي يعتمد على متانة وقوة اقتصادها ال��������ذي يلعب دورا كبيرا 

في تنفيذ سياستها الخارجية.
وحيث ان النفط يعتبر العمود الفقري لالقتصاد العراقي فقد اصدر 
املشرع العراقي ولحماية الثروة النفطية قانون مكافحة تهريب النفط 
ومشتقاته رقم 41 لس��������نة 2008 ويعتبر تهريب النفط ومشتقاته من 
جرائم التخريب االقتصادي وهو اس��������تخدام الطرق غير املشروعة او 
تحويل كميات من الكميات املجهزة للدوائر والتشكيالت الحكومية 
او االهلي��������ة لغرض تهريبها الى خارج العراق او طرحها في الس��������وق 

السوداء.
 وم��������ن صور جرائم التهريب وفقا للقان��������ون العراقي تحوير خزانات 
الوقود ف��������ي املركبات ألغراض التهريب ودخول املركبات ذات الخزان 
املح��������ور للع��������راق ونق��������ل النفط ومش��������تقاته ب��������دون تصريح رس��������مي 
والتالعب في عمليات االس��������تيراد والتصدير وبيع النفط املهرب الى 
شبكات التهريب وان املشرع اعتبر جريمة تخريب املنشات النفطية 
لغرض التهريب جريمة ارهابي��������ة والدليل على ذلك بان حدد عقوبة 
من يرتكبها بموجب قانون مكافحة االرهاب اذ تنص املادة ) 6/ اوال( 
من قان��������ون مكافحة تهريب النفط ومش��������تقاته على )يعاقب بموجب 
قانون مكافحة االرهاب كل من يقوم بتخريب املنشات النفطية التي 
تش��������مل االنابيب او الخزانات وغيرها من خالل عمليات التثقيب او 

اي فعل آخر الغراض التهريب(.
 ووفقا لقانون مكافحة تهري��������ب النفط يحال على املحكمة الكمركية 
وال يطلق سراحهم وفي مرحلتي التحقيق واملحاكمة اال بعد صدور 
حك��������م بات ف��������ي الدعوى ونص��������ت امل��������ادة 3/ اوال من قان��������ون مكافحة 
تهريب النفط ومش��������تقاته عل��������ى عقوبة جريمة تهري��������ب النفط حيث 
يعاقب بالحبس او الس��������جن والغرامة بخمسة اضعاف املادة املهربة 
كل من خالف احكام القانون س��������واء اكان فاعال اصليا او ش��������ريكا في 
الجريم��������ة وتصادر املركبة اس��������تعملت في ارت��������كاب جريمة التهريب 
وتصادر الس��������فينة او الزورق او اية وس��������يلة اخرى مشمولة باحكام 
القانون والظروف املش��������ددة في جريمة تهريب النفط الحرب والنفير 
والط��������وارئ وازم��������ات الوق��������ود ومن خالل اس��������تقراء لقان��������ون مكافحة 
تهريب النفط ومش��������تقاته رقم 41 لسنة 2008 نجا ن القانون بحاجة 
ال��������ى تعديل وخاصة امل��������ادة )5/ رابع��������ا( والتي نص��������ت على تحويل 
املجرمني الى املحكمة الخاص��������ة التخاذ االجراءات القانونية بحقهم 
وان ه��������ذا النص يخالف احكام القان��������ون الن املتهم بريء حتى تثبت 
إدانته عن التهمة املس��������ندة له وكذل��������ك املحكمة الخاصة ال وجود لها 
وتك��������ون الصياغة القانوني��������ة )يحال املتهم عل��������ى املحكمة املختصة( 
وكذلك الحال بالنس��������بة للم��������ادة الثانية من قان��������ون مكافحة تهريب 
النفط ومش��������تقاته والتي تنص على أنه ال يطلق سراح املتهم اال بعد 
صدور حكم بات في الدعوى وجعلها ال يطلق س��������راح املتهم اال بعد 

صدور قرار فاصل في الدعوى.

ما زالت بعض االرصفة تشهد تسويقًا علنيًا للعقاقير خالف القانون

المحاكم تتعامل بحرص مع ملفات االحداث

القاضية سيماء نعيم
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بغداد/ دعاء آزاد

أفصح��������ت محكم��������ة التحقي��������ق املركزي��������ة 
ع��������ن بعض ما توصل��������ت إليه بخصوص 
اآلليات الحديثة لتمويل تنظيم "داعش"، 
مؤك��������دة أن اإلج��������راءات التحقيقية قادت 
ش��������مال  بحي��������رة   2500 نح��������و  لكش��������ف 
العاصمة وبعض معارض السيارات في 
مناط��������ق أخرى تدار من قب��������ل اإلرهابيني 

لغرض الحصول على املنافع املالية.
ولف��������ت قض��������اة املحكم��������ة إل��������ى أن وض��������ع 
موازنات التنظيم يق��������ع على عاتق "بيت 
امل��������ال" املوج��������ود ف��������ي محافظ��������ة نينوى، 
وفيما أفادوا بأن عملية تقدير الواردات 
والنفقات ش��������هدت طفرة على املس��������توى 
العلم��������ي بعد اس��������تحداث منصب "األمير 
االقتص��������ادي"، دع��������وا إل��������ى ف��������رض رقابة 
ش��������ديدة على ش��������ركات الحواالت حتى ال 
تك��������ون بوابة اليصال الرواتب الش��������هرية 
املعروف��������ة ب�"الكف��������االت" إل��������ى املقاتلني في 

عموم "الواليات".
ويق��������ول قاض��������ي املحكم��������ة جب��������ار عب��������د 
الحجيم��������ي ان "آلي��������ة تموي��������ل اإلرهابيني 
ف��������ي الوقت الحاضر تختل��������ف عما كانت 
عليه قبل إعالن ما يسمى بدولة الخالفة 
قب��������ل نحو عام��������ني"، مبين��������ا ان "بيت املال 
في التنظيم هو يش��������به عمل وزارة املالية 

وموقعه في املوصل".
وأض��������اف الحجيم��������ي ف��������ي مقابل��������ة م��������ع 
"القض��������اء"، أن "مص��������در التمويل الرئيس 
للتنظي��������م عل��������ى املس��������توى الدول��������ي هي 
مصافي س��������وريا، حيث يب��������اع النفط إلى 

املهّربني بمبالغ بعضها بخس".
أم��������ا ف��������ي الع��������راق، أوض��������ح الحجيمي أن 
"االعتم��������اد حصل مؤخ��������رًا على األراضي 
الزراعي��������ة ف��������ي املناط��������ق خارج س��������يطرة 
الق��������وات األمني��������ة م��������ن خ��������الل الضرائ��������ب 
املفروضة عل��������ى الفالحني، إضافة إلى ما 
يطلق عليها غنائم الغزوات العسكرية".

كما أش��������ار إلى أن "داعش أعاد خالل املدة 
املاضية تش��������غيل املعام��������ل الحكومية في 
مناطق نفوذه كاملوص��������ل لالعتماد على 

عوائدها املالية".
"التنظي��������م يق��������وم  وأردف الحجيم��������ي أن 
بتوزي��������ع األم��������وال عل��������ى املناط��������ق خارج 
س��������يطرته من خالل مكاتب حوالة تذهب 

بالدرج��������ة األولى إلى أربي��������ل ومنها إلى 
بقية محافظات العراق". 

وأفاد بأن "واردات التنظيم ترّحل بنحو 
مباشر إلى بيت املال والذي بدوره يحدد 
مدخ��������والت الوالي��������ات التابعة ل��������ه ويقوم 
بأشبه باملوازنة ويرسل األموال بحسب 

الحاجة".
وفيما أشار الحجيمي إلى أن "املعلومات 
التحقيقية تؤكد أن املس��������ؤولني عن إدارة 
املل��������ف االقتص��������ادي مل��������ا يع��������رف بدول��������ة 
الخالف��������ة يفرضون رقابة ش��������ديدة تمنع 
حصول حاالت فساد مالي وإداري"، أّكد 
أن "التنظي��������م اصدر في بيانات له قرارات 
ع��������ن محاكمه بإدانة أش��������خاص س��������رقوا 

األموال وهربوا".
وتحّدث عن "استحداث التنظيم منصب 
األمي��������ر االقتصادي املس��������ؤول عن حصر 
إي��������رادات الواليات ضمن ج��������داول ويقّدر 
حاجاتها املالي��������ة". ونّوه قاضي املحكمة 
املركزية إلى أن "داعش يتعامل مع والية 

ش��������مال بغداد على أنها ثقله املالي فهي 
مصدر التمويل الرئيس له في العاصمة 
عل��������ى وج��������ه الخص��������وص"، وكش��������ف عن 
"اعتم��������اد التنظيم على مئ��������ات البحيرات 

السمكية لتمويل عملياته".
وذكر الحجيمي أن "االجراءات التحقيقية 
قادتن��������ا مؤخ��������رًا إلى نح��������و 2500 بحيرة 
اس��������ماك ف��������ي مناط��������ق ش��������مال العاصمة 
مس��������احة الواحدة منه��������ا 500 متر تذهب 
عوائدها املالية إل��������ى التنظيم"، الفتًا إلى 
أن "نس��������بة قليلة منها مج��������ازة أما البقية 

فتعمل خالف الضوابط".
وق��������ال إن "قس��������مًا م��������ن ه��������ذه البحي��������رات 
أنش��������أها التنظي��������م ووض��������ع فيه��������ا عمال 
لغرض البيع، وأخرى ألشخاص تركوها 
بس��������بب األحداث األمنية وتم االس��������تيالء 
عليها"، موضحًا أن "بعض أصحاب هذه 
البحيرات اتفق مع التنظيم على تقاس��������م 

األرباح مقابل عدم التعرض إليهم".
"ورادات  أن  عل��������ى  الحجيم��������ي  وش��������ّدد 

البحي��������رات تصل إلى ملي��������ارات الدنانير 
ش��������هريًا، وبرغم قوله إن "هذه هذا املورد 
املالي يعتم��������د عليه التنظي��������م منذ العام 
2007"، إال ان��������ه اف��������اد ب��������أن "التوصل اليه 
حص��������ل مطلع الع��������ام الحال��������ي من خالل 

اعترافات أحد املتهمني".
وأورد أن "التنظيم يعتمد ايضَا على اخذ 
نسبة %10 من كل شحنة دواجن يبيعها 
اصح��������اب الحقول ف��������ي املناط��������ق التي له 
نفوذ فيها، كما أنه يفرض نس��������ب اخرى 
عل��������ى التجار يس��������توردون البضائع لقاء 
عدم التعرض اليهم عند مرور شحناتهم 

في طرق تقع تحت سيطرته".
رّد  التنظي��������م،  أف��������راد  روات��������ب  ع��������ن  أم��������ا 
الحجيمي أن "تأتي تحت عنوان الكفالة، 
وهي كلمة ذات ارث اسالمي تعني التكفل 

برعاية املجاهد".
وزاد القاض��������ي الحجيم��������ي أن "مبلغ هذه 
الكفال��������ة وصل بعد اإلعالن عّما يس��������مى 
دولة الخالفة في العام 2014 إلى 60 الف 

دينار ش��������هريًا، كما تعط��������ي مخصصات 
ألوالده ع��������ن كل طف��������ل 35 الف دينار على 

إال يزيد عددهم على اربعة".
ويسترس��������ل بالق��������ول إن "التنظيم يمنح 
مقاتليه مكافئات بني الحني واالخر كما 
حصل بع��������د في العيد االول بعد احتالله 
نين��������وى حيث منح كل مقات��������ل لديه الفي 

دوالر". 
ولدى بيت املال في نينوى قوائم مفّصلة 
بالكفاالت، تحمل أسماء وكنى املقاتلني 
مثب��������ت عليه��������ا تاري��������خ التس��������ليم وه��������و 

الهجري، بسحب الحجيمي.
وأكمل الحجيم��������ي أن "التنظيم ال يعاني 
م��������ن ضائقة مالية في الظرف الراهن كما 
حصل في العام 2009 عندما شن هجماته 
املعروف��������ة على محال صاغ��������ة الذهب في 
مناط��������ق البياع والش��������عب وبعض احياء 

ديالى". 
م��������ن جانبه، ذك��������ر القاض��������ي االخر ضياء 
جعف��������ر ف��������ي تعليق��������ه إل��������ى "القض��������اء"، أن 
"تنظيم داع��������ش يتولى دفع بدالت ايجار 
س��������كن املنتم��������ني الي��������ه ممن لي��������س لديهم 

دار".
وتاب��������ع أن "الروات��������ب تصل ف��������ي والياته 
إلى  املسؤولني اإلداريني في القواطع عن 
طريق حوالت وتوزع على املفارز ومن ثم 

تصل إلى االفراد".
ويتف��������ق جعف��������ر م��������ع الحجيم��������ي ف��������ي أن 
"واردات التنظيم اختلفت بعد س��������يطرته 
عل��������ى بعض املناط��������ق من خ��������الل االفادة 
م��������ن آبار النف��������ط، واملص��������ارف الحكومية 
ومحط��������ات تعبئ��������ة الوق��������ود، إضافة إلى 

شركات الهاتف النقال".
ولف��������ت إل��������ى أن "داع��������ش اقحم نفس��������ه في 
التج��������ارة الس��������يما ف��������ي املناط��������ق خارج 
س��������يطرته فق��������ام بش��������راء مع��������ارض لبيع 
الس��������يارات ووض��������ع إدارتها ألش��������خاص 
متعاون��������ني مع��������ه ألج��������ل الحص��������ول على 
املنافع املالية وهو امر تم اكتشافه مؤخرًا 

بعض القبض على بعض املتهمني".
ودع��������ا جعفر إل��������ى "فرض رقابة ش��������ديدة 
عل��������ى ش��������ركات التحوي��������ل املال��������ي حت��������ى 
ال تك��������ون وس��������يلة لنق��������ل املبال��������غ التابعة 
للتنظيم بني املحافظات، وعلى أصحاب 
هذه الش��������ركات التحقيق جيدًا من هوية 

الزبون قبل التعامل معه".

التنظيم يستحدث منصب "األمير االقتصادي" إلدارة شؤونه املالية

بحيرات أسماك في بغداد تدّر على اإلرهابيني مليارات الدنانير

و�سناعة  جتارة  "داع�ش":  مت�يل  م�سادر  "الق�ساء" تك�سف 
يف العراق ونفط يف �س�ريا

إجراء سكت عنه املشّرع يعّزز القناعة باعترافات املتهم

حتذيرات من التأثير على التصاميم األساسية للمدن

متخ�س�س�ن بالتحقيق: "ك�سف الدللة" اأدى دورا مهما يف الت��سل للجرائم الإرهابية

املحاكم ل تعرتف باملكاتبات اخلارجية لبيع العقارات الزراعية وتعدها باطلة

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ عدنان صبيح

ال تعتد املحاكم العراقية باملكاتبات الخارجية لعمليات 
بي��������ع األراض��������ي ذات الس��������ند الزراعي على أنها س��������كنية، 

بوصفها إجراءات مخالفة للقانون وباطلة.
وفيما أكد قضاة متخصصون بامللفات املدنية أن انتشار 
هذه الظاهرة أس��������هم في تفاقم العش��������وائيات، حذروا من 
تأثيرها سلبيًا على التصاميم األساسية للمدن، لكنهم 
تحدثوا في الوقت ذاته عن اس��������تثناءات وضعها املشّرع 

يمكن من خاللها للقضاء تحويل جنس األراضي. 
وق��������ال قاض��������ي الب��������داءة محم��������د عب��������د الل��������ه ان "املحاك��������م 
تتعام��������ل ف��������ي القضاي��������ا املعروض��������ة أمامها ع��������ن طلبات 
تحويل األراضي الزراعية الى س��������كنية وفق القرار 1186 
لعام 1983، ال��������ذي يمنع من الناحي��������ة املبدئية تجفيفها 

وتحويلها إلى سكنية".
لكن��������ه ع��������اد ليش��������ير ف��������ي تصري��������ح إل��������ى "القض��������اء"، إلى 
اس��������تثناءات عن القاعدة العامة بشروط من بينها أن "ال 
يخالف تحويل جن��������س األراضي التصاميم األساس��������ية 
للمدين��������ة"، مؤكدًا أن "التش��������ييد يج��������ب أن يحصل بنحو 
رس��������مي"، أما بيوت الصفيح املنتشرة في بعض األحياء 

فعدها "غير جائزة".
 واش��������ار عبد الل��������ه إل��������ى أن "املحكمة املعروض��������ة امامها 
الدعوى تق��������در في بعض االحي��������ان صعوبة بقاء األرض 
زراعي��������ة؛ بس��������ب ابتعادها ع��������ن مصادر املي��������اه وصعوبة 
اس��������تصالحها"، الفتًا إلى أن "هذه االسباب قد تستدعي 

تحويلها إلى سكنية".
وب��������ني عبدالل��������ه  ان "هن��������اك طريقا آخ��������ر لتحويل االرض 
الزراعية الى س��������كنية بمنح أمانة بغداد هذه الصالحية 

وفق القرار 581 لعام 1981 بشرط زيادة مساحتها عن 2 
دونم"، مشيرا إلى أن "األمانة ال تملك الصالحية في نقل 

ما قل عن ذلك".
 وبخصوص عقود املكاتبات الخارجية التي تجرى في 
معامالت بيع االراضي الزراعي��������ة عّدها عبدالله  باطلة، 
وذك��������ر أن "املحكمة ال تعترف بتل��������ك املكاتبات وال تعتبر 

تحويال في مالكية تلك األراضي".
وأورد ان��������ه "في هذه الحال��������ة يتعامل القض��������اء مع املالك 
االصل��������ي وأن تم بيعه��������ا أكثر من مرة، حت��������ى مع وجود 

شاهد".
وذهب إلى أن "املش��������ّرع العراقي يتعامل مع تلك األراضي 
على أساس األسهم ال املساحات"، مبينا ان بعض الناس 
يقعون في خطأ اعتقادهم بان االس��������هم تعني املساحات 

وهذا ال أساس له قانونا".

م��������ن جانبه، اف��������اد القاض��������ي عمار محمد ف��������ي حديث مع 
"القضاء، بأن "تمليك العق��������ارات يكون وفق أحكام القرار 

1198 لسنة 1977 املعدل".
وأض��������اف أن "ه��������ذا القرار يعط��������ي الصالحي��������ة للمحكمة 
بتملي��������ك العقارات للمش��������تري في حالة نك��������ول املالك عن 
التحويل في دائرة التس��������جيل العق��������اري"، مبينا ان "ذلك 
ه��������و الطريق الوحي��������د للمحاكم ف��������ي التحويل ويخضع 

الجراءات حددها القانون ويضمن حق الطرفني".
وتاب��������ع محم��������د أن "هذه الحالة ال تنطب��������ق على االراضي 
ذات الس��������ند الزراعي"، موضح��������ًا أن "العديد من الدعاوى 
وردتن��������ا بخص��������وص أراٍض زراعية لكنه��������ا تحولت إلى 

سكنية وتجارية".
 وفيم��������ا ب��������نّي أن "هذه األراض��������ي ال يمك��������ن تحويلها إلى 
س��������كنية كما أنه��������ا ال تمل��������ك زراعيًا ملخالفتها الش��������روط 

التي حددها املش��������رع من حيث املس��������احة واملغروس��������ات، 
وعلى املواطنني االنتباه إلى هذه الحالة"، دعا إلى "س��������ن 
تش��������ريعات من خالل مجلس النواب تخ��������دم املحاكم في 

التعامل مع هذه االراضي".
وي��������رى محمد أن "تحويل األراضي الزراعية الى س��������كنية 
م��������ن دون تنظيم او ادخالها ضم��������ن التخطيط العمراني 
يس��������بب ضررًا على املدينة ويحدث اختناقات وتشويها 
للم��������دن"، الفت��������ًا إل��������ى "أنها ش��������جعت كثيرا عل��������ى ظاهرة 

العشوائيات والتجاوزات".
ويح��������ذر قض��������اة بنحو مس��������تمر م��������ن اس��������تفحال ظاهرة 
العش��������وائيات، وش��������ددوا على أنها اصبح��������ت بيئة والدة 
للعمليات االجرامية بس��������بب طبيعته��������ا وضيق ازقتها، 
ودعوا الجهات ذات العالقة إلى وضع حلول لها، السيما 

االجهزة االمنية لجمع املعلومات عن الساكنني فيها.

بغداد/ ضحى كريم

ف��������ي وقت س��������كت املش��������ّرع عن إجراء كش��������ف 
الداللة، اعتمده القضاء العراقي بغية تعزيز 
القناع��������ة باعتراف��������ات املته��������م املصّدقة أمام 
املحاكم، الس��������يما في الجرائ��������م ذات الطابع 
اإلرهاب��������ي والتي بحس��������ب طبيعته��������ا قد ال 
تتوفر فيه��������ا الش��������هادات العيانية أو عالقة 
س��������ابقة تربط الضحية بالجاني تسهم في 

كشف معاملها وظروفها.
ويق��������ول قاض��������ي التحقي��������ق مه��������دي عب��������ود 
ف��������ي حدي��������ث م��������ع "القض��������اء"، إن "اإلجراءات 
التحقيقية تتطلب اجراء نوعني من الكشف 
على موقع محل الحادث، االول ساعة وقوع 
الجريمة، والثاني بصحبة املتهم املعترف".

وتاب��������ع عب��������ود أن "العملي��������ة االول��������ى تت��������م 
بمج��������رد وقوع الحادث حي��������ث ينتقل القائم 
بالتحقيق س��������واء كان محققًا أو ضابط إلى 
مسرح الجريمة ويجري مرتسما ومخططا 

ويحافظ على آثار الواقعة".
وأش��������ار إلى أن "من يقوم به��������ذه املهمة عليه 
اته  إبالغ القاضي بأس��������رع وق��������ت؛ ألن إجراء
ق��������د تتطل��������ب من��������ع املوجودين م��������ن مغادرة 

مسرح الجريمة".
ونّوه القاضي عبود إلى إمكانية أن "يصدر 
القاض��������ي مذك��������رة قبض على املش��������تبه بهم 
م��������ن املتواجدين في مس��������رح الجريمة بغية 

الوصول إلى مرتكبها".
وأوض��������ح أن "االنته��������اء م��������ن ه��������ذه العملية 
يكون بع��������د وصول ف��������رق األدل��������ة الجنائية 
لرفع البصمات واآلثار، ومن بعدها يعطي 
القاض��������ي أمرًا بإع��������ادة الحال عل��������ى ما كان 

عليه".
اما عن االجراء االخر، يعّلق عبود أنه "كشف 
الدالل��������ة الذي يجرى بصحبة املتهم لش��������رح 

كيفية ارتكابه الجريمة بعد اعترافه".
ورأى أن "ه��������ذا اإلج��������راء يعط��������ي للدع��������وى 

واقعية أكث��������ر، وان الجهات املختصة تمنح 
املته��������م الحري��������ة الكاملة في وص��������ف كيفية 

ارتكابه الجريمة".
وفيما لف��������ت عبود إل��������ى أن "بعض املتهمني 
يحاولون تضليل املحكمة في خلق فرق بني 
ما يقرون به وما يوضحونه باالنتقال إلى 
موقع الحادث"، استدرك أن "حنكة القاضي 
ال��������ذي يكون متواج��������دا ميداني��������ًا تمكنه من 

معرفة الحقيقة".
واس��������تطرد قاض��������ي التحقي��������ق أن "املحكمة 
تق��������وم بعدها بمطابقة اقوال��������ه مع اجراءات 
كش��������ف الداللة لكي تحصل على قناعة تامة 

وتتخذ القرار في ضوئها".
محكم��������ة  "تق��������وم  أن  عب��������ود  يس��������تبعد  وال 

الجناي��������ات بصفتها التمييزي��������ة أو محكمة 
التمييز في جرائم معين��������ة باعادة الدعوى 
إل��������ى محكم��������ة التحقيق بغية اجراء كش��������ف 
الدالل��������ة وف��������ي ه��������ذه الحالة تك��������ون االخيرة 

ملزمة بانجازه".
من جانبه، أفاد قاضي التحقيق املتخصص 
بملف��������ات االرهاب أحمد فائ��������ق في تصريح 
إلى "القضاء"، بأن "املشّرع العراقي لم ينص 
صراح��������ة على كش��������ف الداللة، لك��������ن القضاء 
العراقي س��������ار عليه ألجل التأكد من ارتكاب 

املتهم للجريمة".
وتابع فائق أن "للمحكمة املختصة س��������لطة 
تقديري��������ة في القيام بهذا اإلجراء، فقد يكون 
محل الحادث منطقة خارج س��������يطرة الدولة 

فال يمكن انجازه".
واس��������تطرد أن "كش��������ف الداللة يعزز اعتراف 
املتهم، وهي إجراء تحقيقي بغية استكمال 
األدلة ومنح قناعة تامة للمحكمة بأن املتهم 
هو مرتكب الجريمة"، مشددًا على "أنه يذكر 
ف��������ي األوراق التحقيقية وكذل��������ك قرار اإلدانة 

على نحو يلي االعتراف".
وتكتس��������ب الجرائم اإلرهابية وفقًا للقاضي 
فائ��������ق طابع��������ًا خاص��������ًا؛ ألنه��������ا "ف��������ي اغل��������ب 
االحيان ال تنطوي على ش��������هادة عيانية مع 
عدم وجود عالقة س��������ابقة ترب��������ط الضحية 
بالجاني تس��������هم في التوص��������ل إلى األخير، 
وبهذا نعتمد أحيانًا على االعتراف املصدق 

قضائيًا واملعزز بكشف الداللة".

داعش استغل بحيرات قريبة من العاصمة لدعم عملياته
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الت�سهري عرب النرتنيت 
للمناقشةموضوع

فتحي الجواري 

أص��������درت املحكمة العليا في أس��������تراليا، حكم��������ا حول قضية 
تشهير تمت بواس��������طة )االنترنيت( حيث تعرض امللياردير 
)جوزيف غادنيك( للتش��������هير بواس��������طة وكال��������ة )داو جونز(. 
وتضمن حكم تل��������ك املحكمة رفضا للطع��������ن الذي تقدمت به 

الوكالة. 
 وكان الطع��������ن ق��������د أنصب على املحكمة الت��������ي تختص بنظر 
الدع��������وى، إذ ان تل��������ك الوكالة ترى ان املحاك��������م األميركية هي 
املختص��������ة بنظره��������ا ألن املعلومات )صدرت( م��������ن ذلك البلد، 
ال املحاك��������م األس��������ترالية الت��������ي اعتبرت انه��������ا مختصة بنظر 
الدعوى ألنها محكمة البلد الذي )قرأت( فيه تلك املعلومات 
التي نش��������رت على )االنترنيت( حيث يعيش املش��������تكي، الذي 
أشاد بقرار املحكمة، الذي يثبت ان االنترنيت ال يختلف عن 
الصحف الورقية، وان املش��������رفني على نش��������ر املعلومات على 
ش��������بكتهم يتحملون مسؤولية ما ينشرون. كما اعتبر مدير 
شركة )اوستراليان انترنت اسوسييشن( ان هذا الحكم يهم 

املسؤولني عن وسائل االعالم في العالم. 
إن هذا الحكم يثير جملة تساؤالت، بحاجة للبحث واإلجابة، 
بعد أن أصبح النش��������ر عن طريق االنترنيت ظاهرة معروفة، 
وواس��������طة معلوماتي��������ة نوعية لها حجمها. وق��������د بدأت هذه 
الظاه��������رة مع نهاية القرن املاضي، فأحدثت وما زالت تحدث 
تطورات بالغة التأثير واألهمية في مختلف مجاالت الحياة. 
وق��������د اث��������ارت مج��������االت النش��������ر االلكتروني جملة تس��������اؤالت 
ع��������ن املوقف من طريق النش��������ر هذا. خاص��������ة موقف االجهزة 
التي كانت تتول��������ى الرقابة على املطبوع��������ات الورقية، فماذا 
س��������تفعل هذه األجهزة إزاء هذا السيل املنهمر من املعلومات 
التي تأتينا عبر تلك الوس��������ائل الت��������ي تتجاوز حواجز اللغة 
والثقاف��������ة والتقالي��������د الوطني��������ة. فليس��������ت هناك أي��������ة عوائق 
تمنعها من ربط العالم وش��������عوبه، بعضها بالبعض اآلخر. 
ورغ��������م ايجابيات هذا الوس��������ائل إال ان لها س��������لبياتها. فكما 
ان الس��������يارة، والطائرة قربتا املس��������افات، وجعلتا من اليسر 
انتقال اإلنس��������ان من بلد آلخر بس��������رعة وراحة، فان للسيارة 
وللطائرة س��������لبياتهما من خالل الكوارث التي يتعرض لها 
مس��������تخدموهما، إال أن تلك الس��������لبيات ال تب��������رر لنا ان ندعو 

ملنع استخدامهما. 
أم��������ا الجوان��������ب القانوني��������ة للموض��������وع فإن النش��������ر عبر تلك 
الوسائل يعد وسيلة من وس��������ائل العالنية، كما ان املسؤول 
عن الشبكة، بحكم رئيس تحرير الصحيفة الورقية ويعامل 

معاملة الفاعل للجريمة. 
اما املحكمة املختصة فهي محكمة البلد الذي قرأ فيه الخبر، 
وهذا يتفق وحك��������م املادة )6( من قان��������ون العقوبات العراقي 
الت��������ي اعتب��������رت ان القانون الذي يس��������ري عل��������ى الجريمة هو 
قانون البلد ال��������ذي تحققت فيه نتيجة الجريمة، او كان يراد 
ان تتحق��������ق فيه. كما هي الحال عند إرس��������ال رس��������الة تهديد 
بالبريد العادي لش��������خص ما فتتحقق الجريمة عند استالم 
الرس��������الة من قبل الشخص املقصود بالتهديد، فإن لم تصله 
الرسالة فال تتحقق جريمة التهديد. فمكان استالم الرسالة، 
أو ق��������راءة الخبر ه��������و املكان املختص بالتحقي��������ق واملحاكمة 

على وفق قانون بلد االستالم او القراءة.
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■ مل ينُج االدعاء العام من �سهام االنتقاد 
يف اأنه مل يوؤد دوره يف مواجهة الف�ساد، 

كيف تنظرون اإىل هذه االنتقادات؟
- نعم كثيرا ما يتع��������رض االدعاء العام كأغلب 
مؤسس��������ات الدولة إل��������ى االنتق��������ادات، إذ هناك 
وجه��������ات نظ��������ر مختلفة وه��������ي مح��������ل اهتمام 
م��������ن قبلنا عل��������ى الرغم م��������ن كل م��������ا تتضمنه، 
لك��������ن معظ��������م الناقدي��������ن ل��������م يراع��������وا الدقة في 
طروحاته��������م، ألننا نعتق��������د ان االدعاء العام لم 
يس��������جل اي حالة تباطؤ، او اهمال في تحريك 
ش��������كوى او متابعته��������ا، او طل��������ب اي��������ة أوليات 
وملفات تتعلق بمكافحة الفس��������اد، االدعاء كان 
له حضور قوي في كافة محاكم تحقيق وجنح 

وجنايات النزاهة.
وهناك تنس��������يق دائم بني مقر رئاس��������ة االدعاء 
بغ��������داد  ف��������ي  الع��������ام  االدع��������اء  الع��������ام ودوائ��������ر 
واملحافظ��������ات إلعم��������ام كل ما ه��������و جديد ونقل 
التوجيه��������ات التي تع��������زز دور وأهمية االدعاء 
العام في مكافحة الفس��������اد وذلك اعتمادا على 
اإلخبارات والشكاوى التي يفترض أن ترد من 
دوائر الدولة واملؤسسات الرسمية وفقا لنص 

املادة )8( من قانون االدعاء العام.

■ جرى احلديث عقب اجلل�سة اال�ستثنائية 
ملجل�س الق�ساء االأعلى عن تفعيل دور 

االدعاء العام، هل يعني انه كان غائبا عن 
االأحداث قبل اجلل�سة، وما هو املق�سود 
من التفعيل وفق الروؤية احلالية لل�سلطة 

الق�سائية االحتادية؟
- كل مؤسس��������ة في الدولة عندم��������ا تؤدي املهام 
املكلف��������ة بها قد تعترض عملها جملة معوقات 
ومشكالت، وهذا ما ينطبق على جهاز االدعاء 
العام ما قد يؤثر على مس��������توى األداء بش��������كل 
عام ووفقا للرؤية الحالية للس��������لطة القضائية 
االتحادية املستمدة من الواقع الجديد للدولة 
العراقي��������ة في ض��������وء تبني الحكوم��������ة والدولة 
منه��������اج اإلصالح ف��������ي كافة مفاص��������ل وأجهزة 
الحكوم��������ة، وتح��������ت ظ��������ل ه��������ذه الظ��������روف وجه 
مجل��������س القض��������اء األعلى جهاز االدع��������اء العام 
بضرورة بذل الجهود االس��������تثنائية ومواكبة 
كافة التطورات ومتابعتها مع الدوائر املرتبطة 
به وصوال للهدف املنش��������ود وهو تقديم أفضل 

الخدمات لشرائح املجتمع كافة.
ويتمث��������ل ذل��������ك بالتأكيد عل��������ى دوائ��������ر الدولة 
ومؤسس��������اتها ف��������ي إخب��������ار االدع��������اء العام عن 
الجرائ��������م التي تقع على املال العام وفقا للمادة 
)8( م��������ن قان��������ون االدع��������اء العام الناف��������ذ وكذلك 
دي��������وان الرقابة املالية االتحادي بنفس الصدد 
ووفقا للم��������ادة )16( من قانون دي��������وان الرقابة 
املالية االتحادي رقم )31( لس��������نة 2011 وبقية 
دوائر الدول��������ة ووفقا لنص املادت��������ني )39، 40( 
من قانون أصول املحاكمات الجزائية باعتبار 
أن كل رؤس��������اء الدوائ��������ر واملصال��������ح الحكومية 
وموظفي الدولة وضباط الشرطة وغيرهم هم 
أعضاء الضبط القضائي ويقومون بأعمالهم 
كال في حدود اختصاصه تحت إشراف االدعاء 

العام وطبقا ألحكام القانون.

■ هناك من يتحدث عن �سلب العديد من 
�سالحيات االدعاء العام ب�سبب قانون 

هيئة النزاهة؟
- إن ه��������ذا الكالم غي��������ر دقيق فلكل م��������ن االدعاء 
العام وهيئة النزاهة قانون ينظم عمل ومهام 
ومكون��������ات ه��������ذه املؤسس��������ات والت��������ي بطبيعة 
الح��������ال تختلف ف��������ي مجال عملها كال حس��������ب 
اختصاص��������ه. ولكن هذا ال يمنع م��������ن ان يكون 
هن��������اك تنس��������يق وتع��������اون بينهما ف��������ي بعض 
األمور املهمة املش��������تركة منه��������ا قضية متابعة 
وتنظيم امللفات الخاصة باملتهمني املطلوبني 
خارج العراق واس��������ترداد أموال الفساد املهربة 
للخارج وال يقتصر األمر هنا على التعاون مع 
هيئة النزاهة وانما م��������ع بقية الجهات املعنية 

باملوضوع ذاته. 
■ قانون هيئة النزاهة مل ي�سر نهائيا 

اإىل االدعاء العام واقت�سر على قا�سي 
التحقيق يف تنفيذ املهام، كيف تعلقون 

على ذلك؟
- نص��������ت امل��������ادة )م3/ أوال( م��������ن قان��������ون هيئة 
النزاه��������ة رق��������م )30( لس��������نة 2011 النافذ )تعمل 
الهيئة على التحقيق في قضايا الفساد طبقا 
ألح��������كام هذا القانون بواس��������طة محققني تحت 

إشراف قاضي التحقيق املختص....(.
 صحي��������ح ل��������م تتم االش��������ارة الى االدع��������اء العام 
في هذا الن��������ص ولكن بالرجوع الى نص املادة 
)6/ اوال( من قان��������ون االدعاء العام النافذ التي 
اوجب��������ت حض��������ور االدع��������اء الع��������ام عن��������د اجراء 
التحقي��������ق ف��������ي جناي��������ة او جنحة.... ال��������خ( فان 
هذا ينطبق عل��������ى قضايا الفس��������اد املحالة من 
هيئة النزاهة ال��������ى محكمة التحقيق املختصة 
بقضاي��������ا النزاه��������ة ومحكم��������ة جن��������ح النزاه��������ة 
ومحكمة الجنايات فلالدع��������اء العام الحضور 
فيها كالحضور في بقية الدعاوى االخرى وال 
اخت��������الف في ذلك عنها ومن ناحية  اخرى فأن 
عدم اإلش��������ارة الى االدعاء الع��������ام في نصوص 
قانون هيئة النزاه��������ة النافذ يعود الى طبيعة 
وعمل ومه��������ام الهيئة التي تختل��������ف مع مهام 

وواجبات جهاز االدعاء العام.

■ هل الت�سريعات احلالية حتتاج اىل 
تعديل ام هي كافية ملكافحة الف�ساد؟

- الكل يعلم بأن أي تش��������ريع ال يمكن أن يشمل 
ويعالج كافة القضايا حيث تظهر مستجدات 
وأحداث وأمور لم تك��������ن موجودة أثناء اصدار 
التش��������ريع وق��������در تعل��������ق األم��������ر بالتش��������ريعات 
الحالي��������ة املتعلق��������ة بموضوع الفس��������اد نرى ان 
املوضوع يس��������تحق ان يعاد النظ��������ر فيه حيث 
نجد ان موضوع الفس��������اد ل��������م يتناوله نص او 

قان��������ون واح��������د وانم��������ا تم 
ف��������ي نص��������وص  تغطيت��������ه 
متفرق��������ة في ع��������دة قوانني 
منه��������ا على س��������بيل املثال 
)قانون العقوبات/ قانون 
هيئ��������ة النزاه��������ة/ قان��������ون 
انضب��������اط موظفي الدولة 
والقطاع العام النافذ رقم 
)14( لسنة 1991 املعدل ... 

الخ (.
 هذا من جه��������ة ومن جهة 
أخ��������رى هن��������اك العديد من 
املتغي��������رات ظه��������رت بع��������د 

ع��������ام )2003( واستش��������رت في مفاص��������ل الدولة 
وأصبحت تش��������كل افة خطي��������رة تقتضي توفر 
نص��������وص قانوني��������ة رادع��������ة وغرام��������ات مالية 
كبيرة تتناسب مع جسامة الفعل املرتكب مما 
يتوجب اصدار تش��������ريعات جدي��������دة او تعديل 

التشريعات النافذة.

■ ملاذا مل يحرك االدعاء العام ال�سكاوى 
عن جرائم مت االإعالن عن ح�سولها عرب 

و�سائل االإعالم؟
- لي��������س كل ما يتم تناوله عبر وس��������ائل اإلعالم 
يش��������كل حجة وبرهانًا على تحريك الش��������كوى 
في املواضيع املطروحة من قبل هذه الوسائل 
حيث كما تعلمون بان هناك أسس��������ا ومعايير 
وضواب��������ط بينته��������ا  القوان��������ني النافذة لغرض 
تحريك الش��������كوى ومتى ما ادرك االدعاء العام 
بان هذه األسس والضوابط توفرت في االمور 
الت��������ي تم طرحها من قبل وس��������ائل االعالم فانه 
بطبيع��������ة الح��������ال وحس��������ب امله��������ام املناط��������ة به 
يس��������ارع الى تحريك الش��������كوى بل ومتابعتها 

الى اخر مراحلها

■ كيف جتدون دور اجلهات الرقابية 
كمكاتب املفت�سني العموميني وهيئة 

النزاهة؟
- قدر تعلق االمر بمكاتب املفتشني العموميني 
ال نعتقد أنها ادت وبشكل سليم الدور الرقابي 
املناط بها، لعدة اس��������باب اهمها انه لغاية هذا 
التاري��������خ لم يص��������در قانون ينظ��������م عمل ومهام 
هذه املكات��������ب وجهة ارتباطه��������ا او مرجعيتها 

اسوة ببقية االجهزة الرقابية.
ما تزال هذه املكات��������ب تعمل باالمر املرقم )57( 
الصادر عن س��������لطة االئت��������الف املؤقتة املنحلة 
وال��������ذي كان ترجم��������ة لن��������ص ال يمث��������ل البيئ��������ة 
والتش��������ريعات العراقية، إضافة لذلك ال تتمتع 
هذه املكات��������ب من الناحية الفعلي��������ة والواقعية 
باالس��������تقاللية الالزم��������ة حي��������ث ما ي��������زال اغلب 
املس��������ؤولني في الوزارات ورؤساء الجهات غير 
املرتبطة بوزارة يفرضون سيطرتهم وآراءهم 
على هذه املكاتب مم��������ا يجعلها تابعة للوزارة 

وتفقد مهامها الرقابية األساسية.
 اما ما يتعلق بهيئة النزاهة نعتقد بان الهيئة 
تحتاج الى الكثير من الدعم لكي تس��������تطيع ان 

تؤدي املهام املكلفة بها.

 واه��������م ما في االمر ه��������و ضرورة تثبيت رئيس 
الهيئ��������ة حيث ال يجب ان ت��������دار بمنصب وكالة 
وه��������ي تمث��������ل جه��������ازا رقابي��������ا مهم��������ا يضطلع 
بمهام تتناول كافة مفاصل الدولة مما يجعل 
قراراتها تكون هشة وغير فعالة وبالتالي من 

االفضل ان يتم حسم موضوع الوكالة.
الهيئ��������ة  تتمت��������ع  ان  يج��������ب  لذل��������ك  إضاف��������ة   

وع��������دم  باالس��������تقاللية 
الخض��������وع او الرضوخ الي 
جهة او تي��������ار يحاول فرض 
لك��������ي تكون  كلمت��������ه عليها، 
ق��������ادرة عل��������ى ردع ومكافحة 
الفساد واملفسدين ايا كانت 

مناصبهم.

■  يف ظل تعدد اجلهات 
الرقابية اىل اأي مدى 

يتم االعتماد على تقارير 
ديوان الرقابة املالية 
يف ر�سد املخالفات 
وموؤ�سرات الف�ساد؟

- ال يوج��������د هن��������اك تراجع في موض��������وع األخذ 
بتقاري��������ر دي��������وان الرقاب��������ة املالية حيث يش��������ير 
واق��������ع الحال وباألخص ف��������ي املحاكم املختصة 
بالنظر بقضايا النزاهة واملال العام ان اعتماد 
قرار القاض��������ي املختص الخاص بحس��������م هذه 
القضايا يكون على اساس 
اجابة ديوان الرقابة املالية 
من حيث ان إجابة الوزارات 
الحكومي��������ة  واملؤسس��������ات 
املخالفات  عل��������ى معالج��������ة 

كانت مستوفية ام ال .
هيئ��������ة  ان  ال��������ى  اضاف��������ة   
النزاه��������ة ايض��������ا ف��������ي اغلب 
االحي��������ان تعول على اجابة 
اغلب  في  الديوان  وتقارير 

القضايا التي تتناولها.
 وعل��������ى الرغ��������م م��������ن تعدد 
الرقابية بعد عام  االجهزة 
)2003( يبق��������ى ال��������دور األكثر فعالي��������ة واهمية 
مناط بديوان الرقابة املالية نظرا لعراقة وقدم 

وكفاءة هذا الجهاز الرقابي .

■ ما مدى التن�سيق مع جلنة النزاهة 
يف جمل�س النواب يف معاجلة الق�سايا 
ال�سيما وان بع�س االع�ساء قالوا اإنهم 
اأحالوا الع�سرات من امللفات ومل يحرك 

ب�سددها االدعاء العام اأي �سكوى ؟
- هناك تنسيق دائم ومستمر مع لجنة النزاهة 
ف��������ي مجلس النواب ألي ملف او ش��������كوى تقدم 
م��������ن قبلهم الى رئاس��������ة االدعاء الع��������ام ومن ثم 
يتم اتخاذ اإلج��������راءات الالزمة بصددها. ولكن 
هناك جملة من املعوقات التي تصاحب عملية 
تحريك الشكوى في ما يتعلق بامللفات املستلمة 
من قبل اللجنة النيابية في أن اغلبها تتضمن 
مخالفات مؤشرة من قبل ديوان الرقابة املالية 
االتحادي في التقاري��������ر الصادرة عنهم في ما 
يخص عمل ال��������وزارات والجهات غير املرتبطة 
بوزارة يتم ارسالها من قبل اللجنة الى رئاسة 

االدعاء العام مقرونة بعبارة اي امللفات ) فيها 
شبهات فساد( وهي بالعش��������رات ويتم الطلب 
من االدع��������اء العام تحريك الش��������كوى بصددها 
عن طريق املحكم��������ة املختصة بقضايا النزاهة 
واملال العام وهناك تكمن املشكلة حيث جميع 
هذه امللفات تفتق��������ر الى اهم االوليات املطلوبة 
لتحريك الشكوى مثل العقود وما يتعلق بها.

التأخير  وهذا ما يسبب 
في حسم هذه امللفات من 
قب��������ل املحكم��������ة املختصة 
النزاه��������ة  لجن��������ة  ان  م��������ع 
الحق  تملك  ال  النيابي��������ة 
الش��������كوى  تحري��������ك  ف��������ي 
باملخالف��������ات  الخاص��������ة 
املؤش��������رة من قبل ديوان 
الرقابة املالية وذلك عمال 
 )16( املادة  باحكام نص 
من قانون ديوان الرقابة 
املالي��������ة الناف��������ذ رقم )31( 
لسنة 2011 املعدل لكون 
الذي يحرك الشكوى هنا وبموجب هذه املادة 
ه��������و ديوان الرقابة املالية وليس في كل االمور 
فقط اال اذا كانت املخالفة املالية املكتش��������فة من 

قبلهم تشكل جريمة.
■ ت�سكيك النواب ي�سمل اي�سًا جدية 

االدعاء يف متابعة مو�سوع ا�سرتداد 
اموال العراق املنهوبة، 

فكيف تعلقون؟
م��������ن  مجموع��������ة  هن��������اك   -
ان  نح��������اول  املواضي��������ع 
نبينها متعلقة بموضوع 
االدع��������اء  جه��������از  دور 
الع��������ام في قضي��������ة االموال 
املهرب��������ة وتنظي��������م ملفات  
ان  ومنه��������ا  االس��������ترداد، 
الع��������ام  االدع��������اء  رئاس��������ة 
تق��������وم بتنظي��������م معامالت 
الخاص��������ة  االس��������ترداد 
واملحكوم��������ني  باملتهم��������ني 
العراق  خ��������ارج  الهارب��������ني 

وفقا للش��������روط والضواب��������ط املنصوص عليها 
قانونا استنادا للقرارات الصادرة من املحاكم 

املختصة. 
أن عملية االسترداد تتم بتنظيم مذكرة قبض 
ونش��������رة معلومات وهذه ترس��������ل ال��������ى مديرية 
الش��������رطة العربي��������ة والدولي��������ة التابع��������ة لوزارة 
الداخلي��������ة الج��������راء املتابع��������ة والتعقيبات على 

املطلوب تسليمه. 
فاذا ورد اشعار من املديرية بالقاء القبض، يتم 
تنظيم ملف استرداده ويتم ارساله الى الدائرة 
القانونية ف��������ي وزارة الخارجية تصديقه وفق 
االص��������ول إليداعه ل��������دى الدول��������ة املطلوب منها 

التسليم وفقا للطرق الدبلوماسية.

■ وهل يكون هناك يف بع�س االأحيان 
رف�س من قبل بع�س الدول على ت�سليم 

ا�سخا�س مطلوبني يف دولهم؟
-  نع��������م وج��������د هناك بعض الح��������االت أن بعض 
ال��������دول تلجأ إلى اتخاذ مواقف معينة بس��������بب 

شخصية املطلوب تس��������ليمه او تبعيته لها او 
أي أسباب أخرى تدفعها إلى اتخاذ ذرائع لرد 
طلب التس��������ليم بحجة وج��������ود نواقص بامللف 
ف��������ي ح��������ني ان معظ��������م املعاه��������دات واالتفاقيات 
الدولية تنص عل��������ى أن بإمكان الدول املطلوب 
منها التس��������ليم طلب إيضاح��������ات تكميلية من 

الدول الطالبة قبل رفض الطلب.

■ وماذا عن ملف ا�سرتداد االأموال املهربة 
خارج العراق من قبل املتهمني ال�سادرة 

بحقهم اأوامر قب�س وقرارات ق�سائية 
كيف يتم متابعة ذلك من قبل جهاز االدعاء 

العام؟
- ان جهاز االدعاء العام يقوم بمتابعة موضوع 
استرداد األموال املهربة خارج العراق من قبل 
املتهمني الصادرة بحقهم أوامر قبض وقرارات 
قضائية بحجز او مص��������ادرة اموالهم املنقولة 
وغي��������ر املنقولة عم��������ال بأحكام امل��������ادة 121 من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية أو مصادرة 
املبالغ املختلسة واألموال املترتبة بذمتهم عن 

األضرار العمدية املرتكبة من قبلهم.
لك��������ن هن��������اك أموااًل مهّرب��������ة خارج الع��������راق يتم 
متابع��������ة اس��������تردادها م��������ن قبل جه��������ات اخرى 
مثل صندوق اس��������ترداد أموال العراق بموجب 
القان��������ون رق��������م 9 لس��������نة 2012 وكذل��������ك دائ��������رة  
اس��������ترداد األم��������وال في هيئ��������ة النزاهة بموجب 
القانون رقم 10 لسنة 2008 
وهذه أعمال مستقلة خارج 
نطاق العمل القضائي وال 
االدع��������اء  لرئاس��������ة  عالق��������ة 

العام بها.

■ ما هو رد االدعاء على 
االأ�سئلة املتعلقة ب�سقوط 

املو�سل؟
- مل��������ف س��������قوط املوص��������ل 
عس��������كرية  جريم��������ة  يع��������ّد 
م��������ن اختص��������اص القض��������اء 
العسكري بحسب القانون، 
صالحي��������ة  م��������ن  ولي��������س 

القضاء االعتيادي النظر فيه.
وقد ش��������ّكلت القي��������ادة العامة للقوات املس��������لحة 
مجال��������س تحقيقية نهاية العام 2014،  أي بعد 
ستة أشهر من سقوط املدينة، وجرى التحقيق 
م��������ع 76 ضابطًا ميدانيًا بداية م��������ن رتبة فريق 
ون��������زواًل إلى مراتب صغيرة وقد تمت إحالتهم 

على املحاكم العسكرية.
كما ش��������كلت مجال��������س تحقيقية أخ��������رى بحق 
800 م��������ن مرات��������ب ق��������وى األمن الداخل��������ي طالت 
مراتب كب��������ار بعضهم برتبة عقيد وصواًل إلى 

املالزمني.

■ اىل اأي مدى جنح االدعاء العام يف 
التعامل مع ملفات املوقوفني واأحوالهم 

االن�سانية داخل مراكز االحتجاز؟
- ي��������ؤدي االدعاء الع��������ام دورا مهم��������ا في كل ما 
يتعلق باملوقوفني وأحوالهم اإلنسانية داخل 
مراكز االحتج��������از في بغ��������داد واملحافظات من 
خ��������الل الزي��������ارات التفتيش��������ية الدوري��������ة له��������ذه 

املحتجزات وحس��������ب ن��������ص امل��������ادة )7/ ثانيا( 
م��������ن قانون االدعاء العام رقم 159 لس��������نة 1976 

وتعديالته.
وبموجب هذا النص يقوم عضو االدعاء العام 
بتفتيش املواقف واقس��������ام دائرة اصالح الكبار 
ودائ��������رة اص��������الح االح��������داث وتقدي��������م التقارير 
الدورية عنها الى رئاس��������ة االدعاء العام والتي 
تق��������وم بمتابعة ما ورد بالتقري��������ر مع الجهات 

املختصة.
وبهذا يكون االدعاء العام قريبا من املوقوفني 
كاف��������ة  توفي��������ر  ومتابع��������ة  ش��������كاواهم  لتس��������لم 
املس��������تلزمات الضروري��������ة املتعلق��������ة بحقوقهم 
داخ��������ل مراك��������ز االحتج��������از وحس��������ب املعايي��������ر 
والضوابط الدولية املعمول بها في هذا املجال 
اضافة لذلك يتسلم االدعاء العام أي شكوى او 
طل��������ب يتعلق باملوقوفني ع��������ن طريق ذويهم او 
املحامني املوكلني عنهم واتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية االصولية بحق هذه الطلبات.

■ ماهي املهام امللقاة على عاتق جهاز 
االدعاء العام يف ظل كرثة االدعاءات 
املتعلقة بالتعذيب ويف حال ثبوت هذا 

االدعاء ما هي االجراءات املفرت�س 
اتخاذها من قبل جهاز االدعاء العام؟

- لك��������ون مجل��������س القضاء االعلى ه��������و الدعامة 
االساس��������ية ف��������ي ضم��������ان الحق��������وق والحريات 
وقدر تعلق االم��������ر بادعاءات التعذيب يحرص 
جه��������از االدعاء العام ومن خالل ش��������عبة حقوق 
االنس��������ان التي تم اس��������تحداثها في مقر رئاسة 
االدع��������اء العام على تلقي الش��������كاوى والطلبات 
من قب��������ل املواطنني ذوي املتهم��������ني واملوقوفني 
او من قب��������ل املحامني املوكل��������ني عنهم الخاصة 
بإحالة املتهمني عل��������ى اللجان الطبية صاحبة 

االختصاص بإبداء الرأي الفني.
وف��������ي حال��������ة االدع��������اء بالتع��������رض للتعذيب او 
املعامل��������ة ال��������ال انس��������انية والنظ��������ر فيه��������ا وفقا 
للقانون دون أي تأخير باعتبار ان هذا الطلب 
هو ضمانة من ضمانات التحقيق التي كفلها 
القانون وان ارس��������ال املتهم الى الفحص الطبي 
يدعم القرار القضائي بغض النظر عن نتيجة 
الفحص الطبي سواء كان س��������لبيا او ايجابيا 
ويس��������تمر دور االدعاء العام والدوائر املرتبطة 
به في املتابع��������ة عن ثبوت االدع��������اء بالتعذيب 
وذل��������ك من خ��������الل مفاتح��������ة محكم��������ة التحقيق 
املختص��������ة بقضايا حق��������وق االنس��������ان التي تم 
تش��������كيلها بموجب البيان الصادر عن مجلس 
القض��������اء االعل��������ى، وذل��������ك التخ��������اذ االج��������راءات 

القانونية بحق القائم بالتعذيب.

■ ينبغي على االدعاء العام احل�سور 
يف جل�سات التحقيق واملحاكمة مبوجب 

القانون، هل يجري تطبيق هذه الن�سو�س 
اأم حت�سل خروق لها؟ 

- يع��������د هذا الحضور ملزما وذلك حس��������ب نص 
امل��������ادة )6/ أوال( من قانون االدعاء العام النافذ 
رقم 159 لس��������نة 1979 املع��������دل التي تنص على 
)يج��������ب على عض��������و االدعاء الع��������ام/ الحضور 
عن��������د اج��������راء التحقيق ف��������ي جناي��������ة او جنحة 
واب��������داء مالحظات��������ه وطلبات��������ه القانونية( ولم 
يكتف القانون بوجوب حضور عضو االدعاء 
العام وبموجب نص املادة )3( من ذات القانون 
جعلت عضو االدعاء الع��������ام يمارس صالحية 
قاضي التحقي��������ق في مكان الحادث عند غياب 
قاض��������ي التحقيق وتزول تل��������ك الصالحية عنه 
عند حض��������ور قاضي التحقي��������ق املختص مالم 
يطل��������ب الي��������ه مواصلة التحقي��������ق كال او بعضا 
ف��������ي ما تولى القيام به ولم يش��������هد واقع الحال 

الفعلي أي خرق لهذه النصوص.
اما بخصوص حضور عضو االدعاء العام في 
املحاكمة فقد أوجبت املادة )9/ اوال( من قانون 
االدعاء الع��������ام النافذ حضور االدعاء العام في 
جلسات املحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز 
ول��������ه  الحق ف��������ي مناقش��������ة الش��������هود والخبراء 
وتوجيه االس��������ئلة للمتهمني بواسطة املحكمة 
وله العديد من الصالحي��������ات قبل طلب االدانة 
ة ب��������ل ل��������م يكتف املش��������رع  او االف��������راج او الب��������راء
بذل��������ك حيث منع جلس��������ات محاك��������م الجنايات 
من االنعقاد اال بحضور عض��������و االدعاء العام 
املعني او املنسب للترافع امامها وهذا بموجب 
نص املادة )9( املذكورة انفا في الفقرة )ثانيا/ 
أ( وم��������ن خ��������الل متابعتن��������ا للدوائ��������ر املرتبطة 
بجهاز االدعاء العام لم نس��������جل اي خرق لهذه 

النصوص.

اجلنابي يرى أن أسبابًا سياسية تقف وراء عدم تسليم الدول للمطلوبني بالفساد الهاربني

رئي�ش الدعاء العام:

موضوع الفساد لم 
يتناوله نص أو قانون 
واحد وإنما جاء في 
نصوص متفرقة من 

قوانين عدة، ما يتوجب 
إصدار تشريعات جديدة 

أو تعديل النافذة

يجب أن تتمتع هيئة 
النزاهة باالستقاللية 
وعدم الخضوع ألي 
جهة، لكي تكون 

قادرة على ردع 
ومكافحة المفسدين 

أيا كانت مناصبهم

بعض الدول ال تسلم 
المطلوبين بسبب 
شخصية المطلوب 

تسليمه او تبعيته لها او 
أي أسباب أخرى تدفعها 

إلى اتخاذ ذرائع لرد 
طلب التسليم بحجة 
وجود نواقص بالملف

أكد جهاز االدعاء العام إحالة 76 ضابطًا ميدانيًا بدءا من رتبة فريق ونزواًل إلى مراتب أصغر على احملاكم العسكرية، ولفت 
إلى تشكيل مجالس حتقيقية أخرى بحق 800 ضابط في وزارة الداخلية، على خلفية سقوط احملافظة بيد داعش.

وفي حوار موسع أجرته "القضاء" مع القاضي محمد اجلنابي رئيس اجلهاز، لفت إلى ضرورة سن تشريعات جديدة ملكافحة 
آفة الفساد، فيما أفاد بأن بعض اجلهات الرقابية ال تتمتع باستقاللية كافية. وقال اجلنابي إن االدعاء أصدر مذكرات 

استرداد لألموال املهربة خارج البالد وطالب بتسليم املطلوبني بالفساد إال أن دوال لم تستجب ألسباب سياسية.

رئيس االدعاء العام مع الزميل سكرتير التحرير

   تفاصيل مهمة أخرى في هذا الحوار:

ملف امل��سل خارج اخت�سا�ش الق�ساء العتيادي 
وع�سرات ال�سباط امليدانيني اأمام املحاكم الع�سكرية
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بغداد / القضاء

وه��������و يكم��������ل أوراقًا رس��������مية في 
دائ��������رة للرعاي��������ة االجتماعية في 
بغ��������داد تلق��������ى محس��������ن اتص��������ااًل 
هاتفيًا من ش��������قيقة زوجته التي 
العاصمة  أحي��������اء  أح��������د  تس��������كن 
ليأتي إليها من أجل ش��������راء عقار 
س��������كني في دور التجاوز هناك، 
ع��������اد إل��������ى البيت س��������ريعًا وأخذ 
مبلغا قدره 9000 دوالر أميركي، 
كان  دوالر   2500 ع��������ن  فض��������ال 
ف��������ي محفظت��������ه، وذهب  يحملها 

إلى هناك.
لم يعد محس��������ن إلى ال��������دار على 
الت��������ي  االتص��������االت  م��������ن  الرغ��������م 
أجرته��������ا زوجت��������ه وأوالده عل��������ى 
هواتفه النقال��������ة، بحثوا عنه في 
أماك��������ن تواج��������ده املعت��������ادة، وفي 
املستش��������فيات ومراكز الش��������رطة. 
لك��������ن بح��������دود الس��������اعة الواحدة 
عث��������رت  اللي��������ل  منتص��������ف  بع��������د 
املفرزة الخافرة على جثته قتيال 
في س��������احة عامة قريبة على دار 
ش��������قيقته ثم تم االتصال بأوالده 
إل��������ى مكان  وأقارب��������ه فحض��������روا 

الحادث. 
وق��������ف أه��������ل املجن��������ى علي��������ه أمام 
أنه��������ا ملفوفة  الجث��������ة فوج��������دوا 
كانت  لكنها  "بطاني��������ة"  بمعطف 
مقطع��������ة األي��������دي واألرج��������ل بعد 
ذل��������ك ت��������م العث��������ور عل��������ى أطراف 
الجثة محفوظة بأكياس نايلون 
تستخدم للنفايات على بعد 150 

مترا تقريبا من مكان الجثة.

من قتل محسن؟
تسّلم األبناء جثة أبيهم وأكملوا 
مراسيم العزاء إال أن أحدًا منهم لم 
يتوقف عن التفكير بمعرفة قاتل 
أبيهم، بحثوا وحقق��������وا في األمر 
ملعرفة الجن��������اة وكيفية مقتله، إال 
أن مؤش��������رات الشكوك تتجه نحو 
ش��������قيقة زوج��������ة أبيه��������م ألنه وجد 
مقتوال بالقرب م��������ن دارها، وعند 
االتصال بها من قبل ذوي املجنى 
علي��������ه في م��������دة غيابه ع��������ن البيت 
كانت ق��������د قال��������ت لهم أن��������ه حضر 
لديها بحدود الس��������اعة التاس��������عة 
صباح��������ًا وتناول اإلفطار ثم خرج 
وال تع��������رف عنه ش��������يئا حتى أنها 
حضرت مراس��������يم الع��������زاء بعدها 

بشكل طبيعي.

محاولة لطمس الجريمة
ذهب أحد أبنائه صحبة ابن عمه 
مرة أخ��������رى إل��������ى م��������كان الحادث 
ث��������م زار ش��������قيقة زوجة أبي��������ه، لكن 
الزائري��������ن ملح��������ا آث��������ار دم��������اء على 
جدار إحدى غ��������رف املنزل، ذهبوا 
مس��������رعني فأخب��������روا ذويه��������م، في 
صب��������اح اليوم التال��������ي جاء الخبر 
ب��������أن البيت ت��������م إحراق��������ه. هل كان 

الحرق إلخفاء الجريمة؟
اختفت املتهم��������ة وأخذت الجهات 
التحقيقية إجراءاتها وتم البحث 
عنها ف��������ي األماكن الت��������ي اعتادت 
س��������ؤال  وعن��������د  اليه��������ا،  الذه��������اب 
جارتها ت��������رددت كثيرا وتلعثمت، 
ث��������م انهارت بالب��������كاء فاعترفت أن 
جارتها قامت بقتل محسن، وعلى 
ض��������وء االعت��������راف طل��������ب املدع��������ني 
الش��������كوى  الش��������خصي  بالح��������ق 
وض��������د  الهارب��������ة  املتهم��������ة   ض��������د 

زوجها وأشقائها.

الحادثة
فف��������ي ذل��������ك الي��������وم ج��������اء محس��������ن 
يحمل نقودا لغرض ش��������راء عقار 
فأعدت له ش��������قيقة زوجته الفطار 
وبع��������د خ��������روج أخيه��������ا وابنته��������ا 
ذهب ليغس��������ل يدي��������ه بينما كانت 
ه��������ي في املطب��������خ إلعداد الش��������اي، 
املدانة  وبلحظة جنوني��������ة حملت 
ففاجأت��������ه بضرب��������ة على  "فأس��������ًا" 
رأسه لم يستطع معها التماسك، 
وعلى الرغم من حالته هذه إال أنه 
استطاع أن يأخذ الفاس من يدها، 
لكنه سقط أخيرا ثم قامت بطعنه 
طعنات عدة بواس��������طة سكني في 
عنقه وصدره ثم أخذه النزف إلى 

أن فارق الحياة.
اتصلت املدانة مباش��������رة بزوجها 
ال��������ذي كان ف��������ي عمل��������ه للحضور 
إلى ال��������دار، ثم أوصته ب��������أن يقول 
ألهلها إنها غير موجودة خشية 
أن يأتيه��������ا زائ��������ر وه��������ي على هذه 

الحال.

ف��������ي هذه األثن��������اء تحضر جارتها 
بالجث��������ة،  وتفاج��������أ  ال��������دار  إل��������ى 
تب��������دآن  ث��������م  باألم��������ر  فتخبره��������ا 
بعمل آخر بع��������د أن طلبت األولى 

مساعدتها.
قمن بس��������حب الجثة إلى الحمام، 
وبدأت��������ا تقطي��������ع أط��������راف املجنى 
عليه حتى يس��������هل حمله أو نقله 
من م��������كان إلى آخر، بعدها نظفتا 
البي��������ت م��������ن الدم��������اء وآثارها، إلى 
أن ج��������اء زوجها ظه��������را فأخبرته، 
فعاد إلى العمل من دون أن يدري 
م��������ا علي��������ه أن يفع��������ل، أو ربما كان 

منتظرا الليل إلخفاء الجثة!
كانت املدانة وجارتها انتهيا من 
كل ش��������يء، الجثة لف��������ت ببطانية، 
واألط��������راف وضع��������ت ف��������ي أكياس 
نفاي��������ات، ثم خرجن إل��������ى دار أهل 
جارتها، بق��������ني حتى الليل عندما 
عاد زوج القاتلة فاس��������تعارا عربة 
خش��������بية من أهل الج��������ارة بحجة 
نق��������ل م��������واد منزلية ث��������م ذهبا إلى 

املن��������زل ليقوم��������ا بوض��������ع الجث��������ة 
العرب��������ة  ف��������ي  األط��������راف  مقطع��������ة 
ليرميها الزوج في س��������احة فارغة 

هناك حيث وجدت.

اعتراف بالقتل
بعد إلق��������اء القبض عل��������ى املتهمة 
الجريم��������ة  بارتكابه��������ا  اعترف��������ت 
فروت رواي��������ة القت��������ل لكنها زادت 
بأن املجنى علي��������ه عند خلو الدار 
م��������ن زوجه��������ا وابنته��������ا كان تقدم 
عليها وهي تحضر الشاي خالعا 
بنطال��������ه ويري��������د إجباره��������ا عل��������ى 
ممارس��������ة الجنس بع��������د أن حاول 
تمزيق ثيابها، وذك��������رت أن القتل 

كان دفاعا عن النفس والشرف.
إل��������ى ذل��������ك، رأت محكم��������ة جنايات 
الك��������رخ أن تل��������ك االعتراف��������ات م��������ع 
اعترافات الزوج واملتهمة جارتها 
الت��������ي أفردت قضيته��������ا تصلح أن 
تك��������ون س��������ببا للحك��������م كونها قد 
ج��������اءت مع��������ززة بمحضر كش��������ف 

الدالل��������ة ومخطط مح��������ل الحادث 
واألدل��������ة األخ��������رى م��������ع التقاري��������ر 
الطبي��������ة، مؤكدة أن األدل��������ة كافية 
التام  ومقنعة وتول��������د االطمئنان 
للمحكمة بما يفيد الجزم واليقني 
ب��������أن املتهم��������ة ارتكب��������ت ما نس��������ب 
اليها من جريمة. وأفادت املحكمة 
بحسب القرار الذي حصلت عليه 
"القضاء" بان املدانة "اس��������تخدمت 
طرقا وحش��������ية في القتل تتنافى 
مع القيم اإلنس��������انية ومع طبيعة 
س��������لوك املرأة وما عرف عن كونها 
كائنا رقيق��������ا تكره العنف ومنظر 
ال��������دم حيث أنها عب��������رت عن نزعة 
ش��������ريرة  إجرامية خطيرة ونفس 
عن��������د قيامه��������ا بتقطي��������ع أط��������راف 
املجن��������ى علي��������ه األربعة بواس��������طة 

السكني والساطور".

تفنيد ادعاء القاتلة
وبش��������أن اعترافه��������ا ال��������ذي يفي��������د 
بأنه��������ا قام��������ت بالقت��������ل دفاعا عن 
الشرف، ترى املحكمة أن "الطريقة 
به��������ا  ارتكب��������ت  الت��������ي  الوحش��������ية 
جريمتها تدحض ادعاءها بكون 
املجنى عليه راودها عن نفس��������ها، 
فلو ص��������ح ادعاؤها لكانت أمامها 
ط��������رق أخ��������رى إليقاف��������ه كأن تخبر 
زوجها وأهلها، فضال عن أن هذا 
االدعاء بق��������ي مجردا ولم يش��������فع 
بأدل��������ة". وزادت املحكمة أن "قرينا 
أو دلي��������ال واحدا ل��������م يكن موجودا 
لتعزيز ادعائها حيث ال يوجد ما 
يثبت تعرضها ملحاولة اغتصاب 
أو إك��������راه فال آث��������ار وال كدمات في 
جس��������دها وال تمزيق في مالبسها 
أو أي ش��������يء يثب��������ت وج��������ود آثار 

ملحاولة اغتصاب".
أخي��������را، قررت الهيئ��������ة الثانية في 
جنايات الكرخ الحكم على املدانة 
باإلعدام شنقًا حتى املوت استنادا 
إل��������ى احكام املادة )406/ 1/ج( من 
قان��������ون العقوب��������ات العراق��������ي، عن 

جريمة قتل زوج شقيقتها.
املحكمة ق��������ررت أيضا الحكم على 
امل��������دان زوجه��������ا الذي اش��������ترك في 
الجريم��������ة بالحبس الش��������ديد ملدة 
سنتني وفقا ألحكام املادة 420 من 
قانون العقوبات، ولفتت املحكمة 
إلى أنها أبلغت املدانني بأن أوراق 
الدع��������وى سترس��������ل إل��������ى محكمة 
التميي��������ز االتحادية لغرض إجراء 

التدقيقات التمييزية.

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ القضاء

عثرت الفرق التحقيقية 
والطبية بداللة عدد من 

املنتمني إلى التنظيم 
اإلرهابي املعروف بـ"داعش" 

على جثث تعود إلى 
مواطنني في أحد اخملازن 

جنوب بغداد.
األوراق التحقيقية تفيد بأن 

خمسة إرهابيني يقومون 
بإيهام الضحايا واستدراجهم 

إلى منطقة نائية ومن ثم 
قتلهم ودفنهم في مخزن 

متروك.

إح��������دى الجرائ��������م املعروضة أمام 
القض��������اء، تتعل��������ق بقي��������ام مته��������م 
ب��������اص/ نوع  باس��������تئجار عجلة 
نيس��������ان، من منطقة صدر القناة، 

بحجة نقل أغراض منزلية.
يب��������دأ حوار تع��������ارف روتيني بني 
الطرف��������ني، وس��������رعان م��������ا يتعمق 
حتى يطمئن الضحية من الراكب، 
وال يثير ش��������كوكه خصوصًا وأن 

املكان املفترض للوصل بعيد.
إل��������ى املنطق��������ة  وعن��������د الوص��������ول 
املقصودة وه��������ي "عوريج"، يطلب 
الراك��������ب م��������ن س��������ائقه امل��������رور من 
أف��������رع ضيقة حتى يص��������ل به إلى 
م��������كان ش��������به مهج��������ور، وهن��������اك 
ُيفاجأ بوجود أش��������خاص آخرين 
بإنزال��������ه  ويقوم��������ون  بانتظ��������اره 

مكرهًا من العجلة.
بالحصول  اإلرهابيون  يكتف  لم 
املختطف��������ني  عج��������الت  عل��������ى 
واس��������تخدام بعضها في عمليات 
التفخيخ أو نقل األسلحة أو حتى 
بيعها "تفصي��������خ" لغرض اإلفادة 
م��������ن أمواله��������ا، بل إنه��������م يقومون 
بفع��������ل أبش��������ع عندم��������ا يربط��������ون 
الضحية ومن ث��������م يطلقون النار 

عليه ويردونه قتياًل في الحال.
القي��������ام  إل��������ى  تش��������ّير  الوقائ��������ع 
بعمليات عدة بمث��������ل هذا النوع، 
وجميع الضحايا يتم دفنهم في 
حفرة داخل املخزن مربعة الشكل 
ونصفه��������ا مرص��������ف بالكونكريت 
إلبع��������اد الش��������بهات عنه��������ا، حيث 

ج��������رى انتش��������ال جثث تع��������ود إلى 
ع��������ن  التبلي��������غ  ج��������رى  مواطن��������ني 
اختفائه��������م ف��������ي وقت س��������ابق من 

مناطق مختلفة في العاصمة.
وأسهمت املعلومات االستخبارية 
إلى الوصول ألح��������د املتهمني في 
ش��������رق بغداد، وصدر امر قضائي 
بالقبض عليه، وق��������ام هذا املتهم 
عل��������ى  األمني��������ة  الق��������وات  بدالل��������ة 
شركائه الذين جرى القبض على 
بعضه��������م، فيما ال ي��������زال البعض 

اآلخر هاربًا.
من خ��������الل التحقيق��������ات توصلت 
الجهات املختصة إلى أن مس��������رح 
أيض��������ًا  يش��������هد  كان  الجريم��������ة 
للتنظي��������م  إعالمي��������ة  نش��������اطات 

اإلرهابي، من خالل اس��������تخدامها 
في تصوي��������ر خطاب��������ات تحرض 
بمش��������اركة  والقتل،  العن��������ف  على 

أحد املتهمني املوقوفني.
وصل ملف الجريم��������ة إلى الهيئة 
الجنائي��������ة  للمحكم��������ة  االول��������ى 
املركزي��������ة الت��������ي دقق��������ت اضبارته 
جيدًا وحددت موع��������دًا للمرافعة، 
وناقش��������ت االدل��������ة وتقارير الطب 
الشرعي واصل اإلخبارات وكشف 

الداللة على محل الحادث.
املحكمة وج��������دت أن جميع األدلة 
كافية إلدانة خمسة من املتهمني 
املاثلني أمامه��������ا، وحكمت عليهم 
باإلعدام ش��������نقًا حتى املوت وفق 
امل��������ادة الرابع��������ة وبدالل��������ة امل��������ادة 
الثاني��������ة/ 1 من قان��������ون مكافحة 
االرهاب رقم 13 لس��������نة 2005 عن 

جريمة قتل أحد الضحايا.
هذا الق��������رار ابتدائي، وأن القضية 
سترس��������ل تلقائي��������ًا إل��������ى محكمة 
التمييز االتحادية خالل عش��������رة 
أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور 
الحكم، كما أن للمدانني الحق في 
الطع��������ن تميي��������زًا بالق��������رار أمامها 
خ��������الل م��������دة ثالث��������ني يوم��������ًا وفق 
املادت��������ني 224 و254 م��������ن قان��������ون 
الجزائي��������ة  املحاكم��������ات  أص��������ول 

النافذ. 
ذاته��������ا  املحكم��������ة  منح��������ت  كم��������ا 
الش��������خصي  بالح��������ق  للمدع��������ني 
ف��������ي القضية املعروض��������ة املطالبة 
بالتعوي��������ض امام املحاكم املدنية 
بعد اكتس��������اب ق��������رار اإلدانة، الذي 
صدر باالتف��������اق وجاهيًا، الدرجة 

القطعية.

اعرتافات مدانني: داع�ش اأخفى اأكدا�سا 
من اجلثث يف خمزن باأطراف بغداد 

اّدعت أنها تدافع عن شرفها لكنها اصطدمت بخبرة وذكاء احملكمة

العصابة تسلمت فدية من ذوي ثالثة أطفال خطفوا أمام مدرستهم

جن�ن الطمع: امراأة ترتك ن�سيبها 
جثة مقطعة الأطراف بالفاأ�ش وال�ساط�ر

عن قان�ين حم�رابي واورمن�

طارق حرب

 اذا كان جمي��������ع اه��������ل التاري��������خ واآلث��������ار يتفقون عل��������ى قاعدة 
تاريخية اثرية مهمة تقول ان التاريخ يبدأ من س��������ومر وليس 
يبدأ من باب��������ل الذي توضح بظهور الكتابة املس��������مارية كأول 
كتابة في العالم في س��������ومر وتدوي��������ن اول القوانني في الدنيا 
وهو قانون اورنمو كونه اقدم ش��������ريعة معروفة لدى االنسان 

حيث كانت اور والوركاء موضع الحضارة السومرية.
 ولكن مع االسف فاننا كثيرا ما نسمع ونقرأ من ارباب القانون 
واصح��������اب التش��������ريع ان قان��������ون حمورابي ه��������و اول القوانني 
واقدمه��������ا واصلها وهذا من الخطأ البني والغلط املبني ذلك ان 
قانون اورنمو تمت كتابته س��������نة 2043 ق.م فهو س��������بق قانون 
حموراب��������ي باكثر من ثالثة قرون ثم ظهر القانون الثاني وهو 
قانون لبت عشتار 1934 ق.م في مدينة )نفر( قرب الديوانية.

 ث��������م ظهر القان��������ون الثالث وه��������و قانون )اش��������نونا( في مملكة 
اشنونا ش��������رق بغداد وكان القانون الرابع واالخير الذي ظهر 
ف��������ي ب��������الد الرافدين هو قان��������ون حموراب��������ي 1793 ق.م الذي تم 

تدوينه بعد القوانني الثالثة.
 واذا كان القانون والعدل واضحا في قانون اورنمو فان القوة 
والس��������يطرة واضحة في قانون حموراب��������ي فلقد نصت مقدمة 
قان��������ون اورنمو على م��������ا يلي : )بعد ان اس��������تطاع اورنمو ملك 
بالد س��������ومر ان يوطد العدالة في البالد( ومما يقوله الش��������اعر 
الس��������ومري في قانون اورنمو :) ياسومر ايها البلد العظيم يا 
اعظم بلد في العال��������م لقد غمرتك االضواء الدائمة والناس من 
مشرق الشمس الى مغربها هم طوع قوانينك املقدسة املطهرة 

وان قوانينك سامية راقية(.
كما ان اول من اس��������تخدم مصطلح الحري��������ة )ama-ar-gi( ظهر 
الول مرة في تايخ البش��������رية زمن امللك الس��������ومري اوركاجينا 

ضمن وثيقة قانونية لالصالح االجتماعي 2355 ق.م.
وظهر من الدراس��������ات التاريخية واالثرية ان ش��������عوب املنطقة 
تأثرت بالقوانني الس��������ومرية كبالد ف��������ارس ومصر الفرعونية 
الت��������ي عرف��������ت القوانني املكتوب��������ة بعد اكثر من الف س��������نة على 
كتابة الس��������ومريني لهذه القوانني فالس��������يادة كانت للحضارة 
الس��������ومرية، وبع��������د ذلك تات��������ي الحض��������ارة االكدي��������ة، وبعدها 
الحض��������ارة البابلي��������ة التي كتبت قانون او ش��������ريعة او مس��������لة 

حمورابي.
 وال يمك��������ن مقارنة قان��������ون اورنمو الذي يعاق��������ب باملوت على 
جريمة واحدة فقط م��������ع قانون حمورابي الذي يعاقب باملوت 
عل��������ى كثي��������ر من االعم��������ال وليس م��������ن الجرائم مثال��������ه ان املادة 
الحادية عشر من قانون حمورابي تقرر االعدام لكل من ادعى 
مللكي��������ة لقطة )اي حاجة مفق��������ودة( طاملا انه لم يجد الش��������هود 

الذين يؤيدون ملكية هذه اللقطة.
 وس��������الما على الدكتور صبيح مس��������كوني الذي درسنا تاريخ 
القانون وش��������رح لنا الوثيقة الس��������ومرية التي تتضمن الحكم 
بب��������راءة زوج��������ة املقتول م��������ن جريمة القتل النها لم تس��������هم في 
الجريمة وانما شاهدت الجرمة ولم تتول االخبار عنها  وابرز 
لنا راي عضو املحكمة العليا االمريكية القاضي روبرتس في 
ثالثيني��������ات القرن املاضي الذي اش��������اد بعد قراءة هذه الوثيقة 

بالعقلية القانونية للقضاء السومري.
 وال ننس��������ى صديقنا الدكتور نائل حن��������ون الذي كان الوحيد 
بني العرب والعراقيني الذي اجاد اللغة السومرية والذي اثبت 
ان لفظ السومري يعني املثقف وان مصطلح السومرية تعني 

الثقافة في اللغة العراقية القديمة. 

البصرة/ القضاء

ح��������ال خ��������روج األطف��������ال الثالث��������ة م��������ن 
إح��������دى امل��������دارس األهلية ف��������ي منطقة 
البراضعية بالبصرة، حضر شخص 
بأس��������لوب ماك��������ر ليصطحبه��������م إل��������ى 
مح��������ال قريبة ويش��������تري لهم عصائر، 
حتى اس��������تدرجهم إلى س��������يارة بيكب 
بيض��������اء مظللة وانطلق بهم إلى جهة 
مجهولة. هكذا تم��������ت إحدى عمليات 
الخطف ف��������ي البصرة من قبل عصابة 

متمرسة تستهدف أبناء األغنياء.
البص��������رة  اس��������تئناف  رئي��������س  يق��������ول 
القاضي عادل عبد الرزاق إن "محكمة 
تابع��������ت  الثالث��������ة  البص��������رة  تحقي��������ق 
القضي��������ة بالتنس��������يق م��������ع فريق عمل 
من مكتب االستخبارات والتحقيقات 
االس��������تخبارية  الصق��������ور  وخلي��������ة 
ع��������ن  املعلوم��������ات  بجم��������ع  وباش��������روا 

الحادث وتفاصيله".
بدأ الجناة باالتص��������ال بذوي األطفال 
وطلبوا الفدي��������ة. في األثناء كان فريق 
العم��������ل األمني يراق��������ب الهاتف النقال 
املس��������تخدم م��������ن قب��������ل الجن��������اة الذين 
طلبوا مبلغ فدية مقداره مليار دينار 

في البداية.
وبعد مٍد وج��������زر في عملية التفاوض 
وص��������ل املبلغ إلى عش��������رين ألف دوالر 
أميركي، بعدها ت��������م االتفاق على هذا 
املبلغ وتم تحديد مكان التسليم وهو 

منطقة كوت الحجاج.
فري��������ق العم��������ل كان يراق��������ب ع��������ن كثب 
عندما س��������لم ذوو املخطوف��������ني املبلغ 

ألحد أف��������راد العصابة الذي توجه إلى 
داره ف��������ي منطقة أب��������ي صخير، بعدها 
اتصل عل��������ى األفراد الباق��������ني بإطالق 
س��������راح األطفال وتم ذلك بعد أن وجد 
األطفال متروكني على الش��������ارع العام 
ق��������رب مستش��������فى اب��������ن البيط��������ار وتم 

تسلمهم من قبل ذويهم.
من خالل املراقب��������ة األمنية جرى إلقاء 
القب��������ض عل��������ى متهم��������ني اثن��������ني أثناء 
وجوده��������م في ال��������دار الت��������ي احتجزوا 
املخطوف��������ني وضبط  األطف��������ال  فيه��������ا 
بحوزته��������م الهاتف النقال املس��������تخدم 
في عملية املس��������اومة بعدها ضبطت 

العجلة لدى متهم آخر.
انتق��������ل فريق العمل إل��������ى أبي صخير 
للقب��������ض عل��������ى املتهم الخاط��������ف الذي 

ضب��������ط بحوزته مبلغ الفدي��������ة، بينما 
كان��������ت الخط��������وة األخيرة ف��������ي منطقة 
املعق��������ل للقب��������ض عل��������ى آخ��������ر مته��������م، 
إذ أس��������هم الجه��������د األمن��������ي القضائي 
بتحري��������ر املخطوفني وضب��������ط الفدية 
وإلق��������اء القب��������ض عل��������ى جمي��������ع أفراد 

العصابة".
إن  ال��������رزاق  عب��������د  القاض��������ي  ويذك��������ر 
"العملية التي قام بها الفريق املشترك 
الش��������هر املاض��������ي إللق��������اء القبض على 
العصاب��������ة كان��������ت س��������ريعة ونوعي��������ة 
ابتدأت منذ عصر يوم 3 نيس��������ان إلى 

فجر 4 نيسان".
وأض��������اف أن "املتهم��������ني أحيل��������وا على 
املحكمة املختصة بع��������د إكمال جميع 

اإلجراءات التحقيقية".

ا�ستئناف الب�سرة: القب�ش على ع�سابة خطف 
بعملية ن�عية دامت ليلة واحدة

قانونيةرؤية

المحكمة رأت أن ظروف وطريقة القتل تفند ادعاءات المتهمة

الجهات التحقيقية تبذل جهودًا لمتابعة ملف الجرائم في البصرة
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وتقع مكاتب التحقيق املش��������كلة 
حديثًا التي زارتها "القضاء" في 
مقرات املحاكم في اإلس��������كندرية 
واملحاويل واملدحتية ويشغلها 

3 قضاة وحوالي 15 محققًا.
وتعتب��������ر محافظة باب��������ل املعقل 
الرئيس��������ي له��������ذه املكاتب كونها 
تتصدر املحافظات باحتضانها 
أكث��������ر م��������ن 15 مكتب��������ًا تحقيقيا 
ساهمت في تخفيف الزخم على 
مراكز الشرطة وحققت معدالت 

كبيرة في نسب اإلنجاز.
االس��������تئناف  رئي��������س  ويق��������ول 
إن  النائل��������ي  حي��������در  القاض��������ي 
اإلس��������كندرية  مناطق  "اختي��������ار 
اإلس��������كندرية  املحاوي��������ل، 
واملدحتية لفتح مكاتب تحقيق 
م��������ن  ألهميته��������ا  كان  قضائ��������ي 
حي��������ث موقعها وس��������عة رقعتها 
الجغرافية وكثافتها الس��������كانية 
التي خلقت زخما من املراجعني 

في محاكم هذه املناطق".
وأض��������اف القاض��������ي النائلي في 
حديثه إل��������ى "القض��������اء" أن "هذه 
املناط��������ق تتوف��������ر عل��������ى بنايات 
حديثة مش��������يدة من قبل السلطة 
القضائي��������ة حي��������ث تس��������مح دور 

القضاء هناك بفتح هذه املكاتب، 
كم��������ا تحتوي دور القضاء هناك 
عل��������ى كادر قضائ��������ي كاٍف م��������ن 
محقق��������ني قضائي��������ني ودرج��������ات 
وظيفية أخرى تقوم بأعمالها".

ون��������وه النائل��������ي بنّي��������ة محكمته 
"الس��������تحداث مكات��������ب تحقي��������ق 
أخ��������رى في مناط��������ق متعددة من 
املحافظة بعد تهيئة مستلزمات 
عملها م��������ن حيث املكان واألثاث 
وال��������كادر املتخصص للعمل في 
مكات��������ب التحقي��������ق"، الفت��������ا إلى 
"نجاح هذه التجربة في محافظة 
باب��������ل الت��������ي يطال��������ب س��������كانها 
باس��������تمرار بفت��������ح املزي��������د منها 
عل��������ى الرغم من توف��������ر املحافظة 
حتى اآلن على 15 مكتب تحقيق 
جمي��������ع  متص��������درًة  قضائ��������ي، 

املحافظات بهذه التجربة".
م��������ن جانبه، ق��������ال القاضي األول 
املحاوي��������ل  ف��������ي  القض��������اء  ل��������دار 
"الكثاف��������ة  إن  البدران��������ي  كاظ��������م 
الس��������كانية في مدين��������ة املحاويل 
يمكن مالحظته��������ا في الدعاوى 
لذلك  ف��������ي محاكمن��������ا،  املنظورة 
فأن من املهم فتح مكتب تحقيق 

يمتص زخم الدعاوى".

ف��������ي حديث  البدراني  وأض��������اف 
إل��������ى "القض��������اء" أن "املكت��������ب بعد 
افتتاحه اختصر الوقت والجهد 
والنفق��������ات عل��������ى املواط��������ن الذي 
كس��������ب س��������رعة إنج��������از الدعوى 
وإشراف متخصصني بالقانون 

قضاًة ومحققني".
التحقي��������ق  "مكت��������ب  أن  وتاب��������ع 
القضائي في املحاويل يش��������غله 
خمسة محققني بإشراف قاضي 
تحقيق يس��������تقبلون الش��������كاوى 
من الس��������ابعة والنصف صباحًا 

حتى نهاية الدوام الرسمي".
املواطنني  وحول كيفية تعريف 
باملكتب قال إن "مراكز الش��������رطة 
تق��������وم بإرش��������اد املواطن��������ني إليه 
بع��������د أن س��������حبت ه��������ذه املكاتب 
سلطة التحقيق من الشرطة عدا 
أيام العطل الت��������ي يدونون فيها 
الدع��������اوى إن وردت ويبعثونها 
أن  مقترح��������ا  املحكم��������ة"،  إل��������ى 
"تنظم ندوات قانونية أو إعداد 
بوس��������ترات أو إعالن��������ات طرقية 
لتعريف املواطن بهذه املكاتب".

وقال قاضي تحقي��������ق املحاويل 
تركي هادي الذي يش��������رف على 
إن  هن��������اك  التحقيق��������ي  املكت��������ب 

ذمة  عل��������ى  "الدع��������اوى أصبحت 
املحكم��������ة بعد فت��������ح املكاتب، ما 
يوف��������ر حفظًا س��������ليما ل��������ألوراق 
مراك��������ز  بعك��������س  التحقيقي��������ة 
الش��������رطة التي يشوبها اإلهمال 

أحيانًا".
وأضاف هادي إلى "القضاء" أن 
"مكاتب التحقي��������ق إحدى أنجح 
القضائي،  العم��������ل  التجارب في 
فق��������د س��������اهمت إل��������ى ح��������د كبير 
بقط��������ع الطري��������ق أم��������ام الفس��������اد 
الذي يمارسه أصحاب النفوس 
الضعيف��������ة ف��������ي بع��������ض املراكز"، 
الفت��������ا إل��������ى أن "بع��������ض النس��������اء 
تتحرج من تقديم الشكاوى في 
مراك��������ز الش��������رطة، باإلضافة إلى 
أن ه��������ذه املراك��������ز أغلب ضباطها 
مش��������غولون بتنفيذ أوامر قبض 
وأعمال إداري��������ة أخرى ما يؤخر 

حسم الدعاوى هناك".
وأش��������اد هادي ب�"رئاسة السلطة 
رئي��������س  ودور  القضائي��������ة 
استئناف بابل الذين وفروا كافة 
مستلزمات العمل فيها"، مؤكدا 
أن "مكت��������ب تحقي��������ق املحاوي��������ل 
حس��������م 873 دعوى خ��������الل ثالثة 

أشهر".

إلى ذل��������ك، زارت "القضاء" مكتبًا 
تحقيقًا آخر في مقر دار القضاء 
في ناحية اإلس��������كندرية شمالي 
باب��������ل، ذات الكثاف��������ة الس��������كانية 
العالي��������ة، إذ عب��������ر مواطنون عن 
ارتياحهم لفتح مكتب تحقيقي 
في الناحية، ما يزيل عبئًا كبيرًا 
ونفقات عن أصحاب الش��������كاوى 

واملتقاضني.
وقال قاضي تحقيق اإلسكندرية 
ثامر جواد كاظم إلى "القضاء" إن 
"محكمتنا إح��������دى أثقل املحاكم 
التحقيقي��������ة،  األوراق  بع��������دد 
تنظ��������ر كمعدل يومي  فاملحكمة 
من -100 200 قضي��������ة تحقيقية 
واملنازعات  املش��������كالت  بس��������بب 
الجارية في املدينة التي يقطنها 
مواطنون من جذور ومحافظات 

مختلفة".
وأض��������اف كاظم "قب��������ل أن تفتتح 
املكاتب التحقيقية، كانت هناك 
س��������تة مراك��������ز ش��������رطة تع��������رض 
قضاياه��������ا عل��������ى املحكم��������ة، م��������ا 
يش��������كل عبئا كبيرا على املواطن 
من حي��������ث التنقل ب��������ني املحكمة 
ومراكز الش��������رطة التي غالبا ما 
يعان��������ي املواط��������ن بع��������دم تواجد 

الضباط أو انشغالهم".
"الدع��������وى أصبحت  أن  وأوضح 
تحس��������م بزمن قياس��������ي قدره 20 
دقيقة بفضل هذه املكاتب عكس 
م��������ا كان علي��������ه الوضع س��������ابقًا، 
حيث يمتد زمن حس��������م الدعوى 
من 10 – 20 يومًا بحسب ظروف 

مراكز الشرطة".
وعد كاظم "مكاتب التحقيق أهم 
املنجزات التي تحس��������ب للسلطة 
القضائي��������ة كونها بصمة فريدة 
ف��������ي العم��������ل القضائ��������ي"، وأثنى 
على "رئاس��������ة االس��������تئناف التي 
وف��������رت كل مس��������تلزمات العم��������ل 
فيها من طواقم قضائية وأثاث 
وحواسيب"، الفتا إلى أن "مكتب 
تحقيق اإلسكندرية حسم خالل 
الشهرين املاضيني 916 قضية". 
التحقي��������ق  مكات��������ب  وش��������كلت 
القضائي من��������ذ العمل بها رافدًا 
كبيرًا لحس��������م الدع��������اوى، خفف 
الثق��������ل عن دور القض��������اء ومراكز 
الشرطة وساهم في خلق قضاء 
متخصص، وهي تجربة يابانية 
استوحاها القضاء العراقي بما 
التي  الب��������الد  ينس��������جم وظروف 

تتطلب عماًل قضائيًا كبيرًا.

افتتحت 3 منها في اإلسكندرية واحملاويل واملدحتية وتسعى الستحداث املزيد

ا�ستئناف بابل تنقل جتربة مكاتب التحقيق اإىل الأق�سية والن�احي

بغداد/ زهراء الشمري

التابع  القضائي  التطوير  معهد  نظم 
ورشة  االت��ح��ادي��ة  القضائية  للسلطة 
اقتفاء  م��ج��ال  ف��ي  تطبيقية  ت��دري��ب��ي��ة 
فيها  ش���ارك  اإلره��اب��ي��ة  العمليات  اث���ر 
نحو 20 قاضيًا متخصصًا في مجال 
ال��ت��ح��ق��ي��ق، ف��ي��م��ا أك����د م���ح���اض���رون أن 
ال���ق���ض���اء ال����ع����راق����ي ن���ج���ح خ�����الل املدة 
امل��اض��ي��ة ف��ي م��ح��اس��ب��ة ع���دد كبير من 
املتورطني بهذه الجرائم برغم الظروف 

الصعبة التي تعاني منها البالد.
يأتي ذل��ك في وق��ت، أف��ادت إحصاءات 
ب��أن��ه نظم  املعهد  ع��ن  رسمية ص���ادرة 
خالل الفصل األول من العام الحالي 14 
القانون والحاسوب  دورة في مجالي 

انضم إليها 300 مشارك.
وقالت مديرة معهد التطوير القضائي 
نهلة حمادي في حديث مع "القضاء"، 
إن "امل���ع���ه���د أق�����ام م���ؤخ���رًا ورش�����ة عمل 
ال���ق���ض���اة تتولى  ل���ع���دد م����ن  ت���دري���ب���ي���ة 

البحث في الجرائم االرهابية".
"ال�������دورة جاءت  وت��اب��ع��ت ح���م���ادي أن 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع م��ن��ظ��م��ة ب��ت��وج��ي��ه من 
االتحادية  القضائية  السلطة  رئ��ي��س 
ال��ق��اض��ي م��دح��ت امل��ح��م��ود"، مبينًا أن 
"امل��ح��اض��ري��ن ك��ان��وا مزيجًا م��ن قضاة 

وأكاديميني ألجل تدعيم الخبرات".
"ال������دورة اس��ت��م��رت ليومني  وأك����دت أن 
تقديم  امل��ح��اض��رون  وت��ول��ى  متتاليني 
ش��روح تطبيقية واسعة عن موضوع 
ال����ج����ري����م����ة االره�������اب�������ي�������ة"، م�����ؤك�����دة أن 
اب�������دوا اعجابًا  ق����د  ف��ي��ه��ا  "امل���ن���ض���وي���ن 

شديدًا بما طرح من محاضرات".

وش���ّددت على أن��ه ف��ي "األش��ه��ر االولى 
م���ن ه���ذه ال��س��ن��ة ش��ه��د امل��ع��ه��د العديد 
من النشاطات الهمة من بينها افتتاح 
ال��ق��اض��ي امل��ح��م��ود ل���دورة ف��ي األحكام 

العامة لقانون املرافعات املدنية".
"االحصاءات  ان  إل��ى  ح��م��ادي  ونبهت 
الرسمية للمعهد تفيد بانجازه خالل 
الفصل األول من العام الحالي 7 دورات 
ف����ي م����ج����االت ق���ان���ون���ي���ة م��خ��ت��ل��ف��ة من 
وأصول  والتحقيق  امل��راف��ع��ات  بينها 
املحاكمات الجزائية وانضم إليها 204 

مشاركني".
تم  دورات   7" إن  ب��ال��ق��ول  وت��س��ت��رس��ل 
الحاسوب  مجال  ف��ي  أيضًا  تنظيمها 
تتعلق  م���ت���درب���ًا   96 ب��م��ش��ارك��ة  ك���ان���ت 
بسرعة استخدام الحاسوب وتنصيب 

االنظمة البرمجية الحديثة".
وعلى صعيد متصل، أورد الخبير في 
امل���ج���ال ال��ق��ان��ون��ي زي����اد ال��ق��ري��ش��ي في 
تصريح ل� "القضاء"، إن "الدورة جاءت 
التحقيق  مجال  في  الخبرات  لتطوير 

في الجرائم اإلرهابية".
وتابع القريشي أن "20 قاضيًا للتحقيق 
ال���دورة من مختلف  اشتركوا في ه��ذه 
رئاسات محاكم االستئناف في عموم 
كان  "تنظيمها  أن  إل���ى  الف��ت��ًا  ال���ب���الد"، 
الوصول  لتوسيع  برنامج  على  ب��ن��اًء 
األينس  هارتالند  منظمة  مع  للعدالة 

الدولية".
وأش����ار إل���ى أن "ال���ع���راق س��ب��ق أن وقع 
ات��ف��اق��ي��ة ن��ب��ذ اس��ت��خ��دام ال��ت��ع��ذي��ب في 
إل���ى أن  التحقيق وال��س��ج��ون"، م��ن��وه��ًا 
"القضاة سيتلقون محاضرات لتدعيم 
خبراتهم في اليات التحقيق الحديثة 

في الجرائم اإلرهابية".
للمعلومات  "ت���ب���ادل  أن  ال��خ��ب��ي��ر  وأك���د 
ح��ص��ل ب���ني امل��ش��ارك��ني ف���ي ال�����دورة ما 

اسهم في إنجاحها؛ ألنهم من مناطق 
م��خ��ت��ل��ف��ة ق����د ت��خ��ت��ل��ف ف����ي م����ا بينها 

طبيعة الجرائم".
املحاضر  ذك��ر   وع��ل��ى صعيد متصل، 
د.خ�������ال�������د ح�����س�����ون ف������ي ت���ع���ل���ي���ق���ه إلى 
ب����ات ظاهرة  "اإلره�������اب  أن  "ال���ق���ض���اء"، 
عاملية والعراق يعد أبرز ضحاياه في 

املرحلة الحالية".
"ال���ق���ض���اء ن��ج��ح ب��ع��د العام  وت���اب���ع أن 
الظاهرة  ه������ذه  م����واج����ه����ة  ف�����ي   2003
وال��ه��ج��م��ة ال���ش���رس���ة ال���ت���ي ت���ح���اول أن 

تفتك باملدنيني".
إل�����ى أن "م���ع���رك���ة ضّد  ون�������ّوه ح���س���ون 
التنظيمات اإلرهابية لم تقتصر على 
الحروب التقليدية النظامية كما كانت 
ف��ي ال��س��اب��ق ب��ل اخ���ذت ص���ورا اخرى"، 
داعيًا إلى "تعاون جميع الجهات ذات 
ال���ع���الق���ة وامل���واط���ن���ني ألج����ل ال���ح���د من 

اثاره".
ويجّد أن "املحاكم العراقية اخذت على 
عاتقها مواجهة هذا النوع من االجرام 
بالتعاون مع االجهزة االمنية والفنية"، 
مطالبًا ب� "توفير الدعم الكامل للقضاء 
في جهوده هذه السيما في الجوانب 

التحقيقية".
ويلمس حسون أن "املنظمات الدولية 
وأخذت  ال��ق��ض��اء،  دور  بأهمية  تشعر 
ب���ع���ض اإلم����ك����ان����ي����ات التي  ل�����ه  ت����ق����دم 

تساعده في تأدية مهامه".
كما أعرب عن أمنياته بأن "تتولى بقية 
التنفيذي  س�����واء  م��ه��ام��ه��ا  ال��س��ل��ط��ات 
والتشريعي بما يخدم العمل القضائي 

ويوفر له البيئة املناسبة".
"ال��ق��رارات القضائية  وأش��اد حسون ب� 
ال��ت��ي ص���درت بحق اإلره��اب��ي��ني؛ ألنها 
ت���ح���م���ل ج�������رأة ك���ب���ي���رة ب����ال����ت����زام����ن مع 

الظروف االمنية للبالد".

ديالى/ محمد سامي

محكم��������ة  رئاس��������ة  أك��������دت 
االتحادية  ديالى  اس��������تئناف 
اتفاقها مع هيئة النزاهة في 
املحافظة على تس��������ريع حسم 
ملفات هدر املال العام، وفيما 
اش��������ارت إلى أن أكثر من 100 
قضي��������ة متوقفة بس��������بب عدم 
االداري  التحقي��������ق  اكتم��������ال 
الذي تجري��������ه دائرة املوظفني 
املتهم��������ني بالفس��������اد، كش��������فت 
عن مفاتحة الحكومة املحلية 
لتعجيل االجابات ومحاسبة 
تعطي��������ل  ع��������ن  املس��������وؤلني 

اجراءات القضاء.
ويق��������ول رئي��������س االس��������تئناف 
القاضي ه��������ادي عبد الوهاب 
أحمد في حديث مع "القضاء"، 
إن "اجتماع��������ني عق��������دا مؤخرًا، 
األول م��������ع هيئ��������ة النزاهة في 
املحافظ��������ة بح��������ث في حس��������م 
مع  واآلخر  الفس��������اد،  ملف��������ات 
نواب االستئناف في املحكمة 
وخصص ملناقش��������ة معرقالت 
انجاز العمل وتفعيل مشروع 
وتابع  االلكترون��������ي".  الضبط 
أحم��������د أن "لق��������اء مدي��������ر هيئة 
النزاه��������ة في املحافظة حضره 
الجناي��������ات  رئي��������س محكم��������ة 
النزاه��������ة  تحقي��������ق  وقاض��������ي 
ف��������ي بعقوب��������ة واملدع��������ي العام 

ومحققي الهيئة".
ونب��������ّه إلى "أهمي��������ة عقد هكذا 
لقاءات بنحو دوري للوقوف 
عل��������ى أه��������ّم النق��������اط الواج��������ب 
س��������ريع  بش��������كل  معالجته��������ا 

ذات  الجه��������ات  ومفاتح��������ة 
العالقة لإلس��������هام في إنجاح 

عمل هيئة النزاهة".
"اللق��������اء  أن  أحم��������د  وأوض��������ح 
أش��������ار إل��������ى إج��������راء التحقيق 
م��������ن قب��������ل هيئ��������ة النزاهة بعد 
اتم��������ام التحقي��������ق االداري من 
قب��������ل دائ��������رة املوظ��������ف املته��������م 
أن  موضح��������ًا  بالفس��������اد"، 
"اغلب الدوائ��������ر تقوم بتأخير 
التحقيق ألسباب غير منطقة 
وتخول حولها شبهات فساد 

ما يؤخر عمل الهيئة".
ونّوه رئيس االستئناف إلى أن 
"الهيئ��������ة أبلغتنا بوجود أكثر 
من مئة قضية متأخرة بسبب 
التحقيق االداري بعضها زاد 
على الس��������نة ونصف"، مشّددًا 

على أن "الهيئة شكت مماطلة 
الدوائر وعدم التعاون معها".

"الطرف��������ني  أن  ويسترس��������ل 
اكدا عل��������ى محاس��������بة اللجان 
الدوائ��������ر  ف��������ي  التحقيقي��������ة 
الت��������ي تؤخر اج��������راء التحقيق 
االداري"، مشّددًا على "ضرورة 
إص��������دار أح��������كام رادع��������ة م��������ن 
قب��������ل املحاك��������م املختصة ضّد 
املتهمني بس��������رقة وه��������در املال 
العام والسيما كبار املوظفني 
الجمي��������ع  الن  والسياس��������يني؛ 
القان��������ون وال  أمام  سواس��������ية 

فرق بينهم".
"القضاء  أن  وأوض��������ح أحم��������د 
حري��������ص على س��������رعة حس��������م 
أم��������ام  املعروض��������ة  القضاي��������ا 
املحاكم وعدم تأخيرها، وأنه 

جاد في محاسبة املسيئني".
"الجان��������ب  أن  واس��������تطرد 
اللقاء  خ��������الل  ركز  القضائ��������ي 
على ض��������رورة س��������رعة العمل 
الواجبات  اداء  ف��������ي  والتركيز 
النزاه��������ة  هيئ��������ة  قب��������ل  م��������ن 
ف��������ي ض��������وء ق��������رارات قاض��������ي 
امللفات  وفهرس��������ة  التحقي��������ق 
بنحو صحي��������ح ورفع االوراق 
واملخاطب��������ات والكتب الزائدة 

عن سير الدعوى".
إل��������ى  أحم��������د  لف��������ت  وفيم��������ا 
املحلية  الحكوم��������ة  "مفاتح��������ة 
ف��������ي ديال��������ى للتأكي��������د وح��������ث 
دوائ��������ر املحافظة على تعجيل 
حس��������م التحقي��������ق االداري في 
دوائرها وسرعة االجابة على 
النزاهة"،  هيئة  استفس��������ارات 
أفاد ب��������أن "املفاتحة تكون من 
خالل املحكم��������ة"، وتحّدث عن 
"تفعي��������ل امل��������ادة 329/ ثاني��������ًا، 
من قانون العقوبات في حال 
امتناع مس��������ؤولي الدوائر عن 

االجابة".
ق��������ال  ذات��������ه،  الس��������ياق  وف��������ي 
رئي��������س االس��������تئناف إن "لقاء 
آخر جمعن��������ا مع نواب رئيس 
االس��������تئناف، بحث في اهمية 
الزيارات امليدانية إلى املحاكم 
ورف��������ع نس��������ب الحس��������م وفق��������ًا 

للقانون".
وذك��������ر أحمد أن "االس��������تئناف 
ماضية في مش��������روع الضبط 
االلكتروني للدعاوى، وزيادة 
عدد الطواق��������م الوظيفية التي 
تؤدي هذه املهمة لرفع نس��������ب 

انجاز العمل".

ور�سة تطبيقية لقتفاء اأثر العمليات الإرهابية 
يف معهد التط�ير الق�سائي

ح�سم  الإداري" ي�ؤخر  "التحقيق 
دياىل يف  ف�ساد  دع�ى   100

الف�ساد و�سعف الرقابة

القاضي عماد عبد اهلل

يبدأ الفس��������اد حيث تضعف الرقابة، فاملال السائب يعلم السرقة. 
كان الخلل واضحا في استشراء الفساد طيلة السنوات املاضية 
بس��������بب عدم وجود رقابة صحيحة ومؤثرة تراقب اموال الدولة 
واعمال املوظفني. خاصة في املصارف الحكومية حيث س��������جلت 
املحاك��������م الكثي��������ر م��������ن القضاي��������ا التحقيقية على تل��������ك املصارف 
بمبال��������غ كبيرة جدا اس��������تولى عليها املجرمون الفاس��������دون عبر 
ش��������بكات اجرامي��������ة منظمة خالل س��������نوات طويل��������ة واالمر كذلك 
يخ��������ص املناقص��������ات الحكومية التي كان البع��������ض منها وهميا 
واالخر غي��������ر مطابق للمواصفات مما ادى ال��������ى هدر املال العام 
وس��������رقته باالضافة الى جرائم الرش��������وة الت��������ي اصبحت روتينا 
يومي��������ا لدى بعض املوظف��������ني دون ان يخجلوا م��������ن فعلهم ليمر 
من خاللهم الفاس��������دون واملجرمون وبالتالي ف��������ان تلك الجرائم 
التي تعددت مابني جريمة الرش��������وة واس��������تغالل النفوذ واساءة 
اس��������تعمال الس��������لطة واالختالس..الخ ادت الى االضرار باقتصاد 
الدول��������ة بش��������كل كبير وال��������ى اضع��������اف روح املواطن��������ة واالضرار 
بالنظ��������ام االجتماع��������ي في الدول��������ة وكذلك التأثي��������ر على الجانب 
االمني حيث يس��������تعني االرهابيون بالفاسدين لتمرير افعالهم 
االجرامي��������ة االمر ال��������ذي يتطلب مع��������ه ان يعاد النظ��������ر باالجهزة 
الرقابي��������ة كاف��������ة وان يكون هناك جهاز رقاب��������ة مركزي في الدولة 
يتولى مراقبة سلوك املوظفني بشكل صحيح ليتمكن من خالله 
تقييم املوظفني بش��������كل صحي��������ح ليتم التخلص من الفاس��������دين 

بشكل علمي دقيق ووضع املوظف املناسب في املكان املناسب.
رأينا طيلة الس��������نوات املاضي��������ة ان املوظف الك��������فء والنزيه يتم 
ابعاده عن املواقع املهمة ليتم وضع الفاسد مكانه ليمر من خالله 
الفساد وذلك بسبب حجم الضغط الذي يمارسه الفاسدين بعد 
ان اصبح��������وا مافيات منظمة ولديها اموال طائلة تس��������تطيع من 

خالل تلك االموال شراء ذوي النفوس الضعيفة.
فالفس��������اد ه��������و ذلك الفع��������ل الذي يح��������رف الوظيفة عن مس��������ارها 
املطلوب وهو الخدمة العام��������ة ملصلحة الدولة واملجتمع ليكون 
هدف الفاسدين مصلحتهم الشخصية عبر اإلثراء غير املشروع 
على حساب الوظيفة. وهناك اس��������باب عديدة للفساد منها عدم 
وضع املوظف املناسب في املكان املناسب وكذلك القيادة االدارية 
الفاسدة التي تؤدي الى افس��������اد تابعيها.او كتابة التقارير غير 
الصحيحة عن املوظفني النزيه��������ني بغية التخلص منهم ليكون 
امل��������كان مهيئا للفاس��������دين ليحتلوه. وكذلك ع��������دم وجود متابعة 
ميداني��������ة من قب��������ل الرئيس في العمل يؤدي الى اس��������تغالل االمر 
من قبل ذوي النفوس الضعيفة من املوظفني ليقوموا بأفعالهم 

الجرمية.
وبالرغم من الجهد الذي تبذله املحاكم ملالحقة الفاسدين حيث 
اس��������تطاعت ان تعي��������د مبالغ كثيرة اس��������تولى عليها الفاس��������دين 
واص��������درت الكثير من االحكام الجزائي��������ة واملدينة بحقهم، اال انه 

وكما يقال الوقاية خير من العالج.
عليه بات من الضروري ان يعاد النظر في األجهزة الرقابة بشكل 
شفاف وعلمي واختيار أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة 
ليتولوا تلك املهمة بما يخ��������دم امن البلد واقتصاده لتتمكن من 

تصحيح مسار الوظيفة في الدولة العراقية الحديثة.

القاضيقلم

أضافــت محكمــة اســتئناف بابــل 
االحتاديــة ثالثــة مكاتــب حتقيــق 
قضائي جديــدة لكن فــي األقضية 
والنواحي هذه املرة، كانت من حصة 
واحملاويــل  اإلســكندرية  مناطــق 
شمالي احملافظة، واملدحتية جنوبًا.

وتكتــظ محاكم هــذه املــدن بزخم 
الدعاوى واملراجعني بســبب الكثافة 
السكانية واالستقرار األمني، ما دفع 
الى تعميم جتربة مكاتب التحقيق 
في احملافظــة التي كانــت تضم 12 

مكتبًا في مركزها فقط.

بابل/ مروان الفتالوي

إتفاق مع "النزاهة" على تسريع اجناز ملفات هدر املال العام14 دورة في القانون واحلاسوب لـ300 متدرب منذ بداية 2016

مبنى رئاسة استئناف ديالى/ عدسة القضاء

باحة مجمع مكاتب التحقيق القضائي في بابل

السنة االولى/ العدد )7( أيار 2016
1st Year  Issue (7) May 2016
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تش��������ّكل الطفولة منظوم��������ة الفرح الذي 
املجتمع��������ات  خالل��������ه  م��������ن  تستش��������رف 
اشراقة املس��������تقبل وتبني على اساسه 
بعناي��������ة  وتح��������اط  القانوني��������ة  رؤاه��������ا 
خاصة تتجاوز فيها العادي واملألوف 
والقواع��������د الصارم��������ة من اج��������ل حماية 
الطفولة ورعايتها والحماية الجنائية 
للطف��������ل هي : املرحلة املمت��������دة من تمام 
التاس��������عة من العم��������ر _بعد رف��������ع الحد 
االدنى للمس��������ؤولية _ وحتى بلوغ سن 
الرشد الثامنة عشرة وقد عرف املشرع 
العراقي الحدث بأنه )) من أتم التاسعة 
من عمره ولم يتم الثامنة عش��������رة(( أما 
قبل تلك السن فال يكون الحدث مسؤوال 

جنائيا عن األعمال التي يقترفها. 
لق��������د آث��������ر قان��������ون رعاية االح��������داث رقم 
76 لس��������نة 1983 ان يس��������بغ حمايته من 
الناحي��������ة الوقائية من خ��������الل اجراءات 
وتدابير متعددة تق��������وم بانقاذ الحدث 
التش��������رد واحدة  من الجنوح.ومعالجة 
من االج��������راءات الوقائية للحيلولة دون 
جنوح الصغي��������ر او الح��������دث وقد نص 
قانون رعاي��������ة االحداث عل��������ى الحاالت 
الت��������ي يك��������ون فيها الصغي��������ر او الحدث 
مش��������رداً  ف��������ي املادة )24( وه��������ي : أوال : أ 
– وجد متس��������وال في األماكن العامة أو 
تصنع االصابة بج��������روح أو عاهات أو 
اس��������تعمل الغش كوسيلة لكسب عطف 

الجمهور بهدف التسول.
ب – م��������ارس متج��������وال صب��������غ االحذي��������ة 
او بي��������ع الس��������كاير أو أية مهن��������ة أخرى 
تعرض��������ه للجن��������وح، وكان عمره أقل من 

خمس عشرة سنة.
ج� – ل��������م يكن ل��������ه محل اقام��������ة معني أو 

اتخذ األماكن العامة مأوى له.
د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش 

وليس له ولي أو مرب.
ه��������� – ت��������رك منزل ولي��������ه أو امل��������كان الذي 

وضع فيه بدون عذر مشروع.
ثاني��������ا – يعتب��������ر الصغي��������ر مش��������ردا اذا 

مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه.
 

تعريف التشرد:
التشرد صفة تلحق الصغير والكبير.

ُد لغ��������ة: الّش��������ريُد او املتبط��������ل  واملتش��������رِّ

ع. او من ال م��������َأَوى له في بلٍد أو  املتس��������كِّ
ُأس��������رٍة أو نحوها. او هو بحسب كتاب 
إستراتيجية مكافحة التشرد   الصادر 
عن مركز االمم املتحدة للمس��������توطنات 
البشرية بأنه حالة »عدم امتالك مسكن 
مناس��������ب.  وه��������و يش��������مل كل الح��������االت 
والظ��������روف التي ُتعتبر دون املس��������توى 

املالئم".
والتش��������رد قانون��������ًا: نم��������ط من الس��������لوك 
اإلنس��������اني غي��������ر االجتماع��������ي وال��������ذي 
يدل على أن من يس��������لكه تكون امكانية 
انحراف��������ه كبيرة وبالتال��������ي تحوله الى 

مجرم معتاد.

المعالجة القانونية لظاهرة 
التشرد: 

ترتكز املعالجة القانونية للتشرد على 
فك��������رة الخط��������ورة االجرامي��������ة الس��������ابقة 
الرت��������كاب الجريمة وه��������ذه الفكرة تثير 
باملعايي��������ر  تتعل��������ق  مهم��������ة  اش��������كالية 
املعتم��������دة ف��������ي القان��������ون الجنائي حتى 
ان املستش��������ار )م��������ارك انس��������ل( صاح��������ب 
حركة الدف��������اع االجتماعي يرفض فكرة 
ف��������رض تدبي��������ر او اج��������راءات اجتماعية 
سابقة على ارتكاب الجريمة فالقاضي 
الجنائي مرتبط بالقاعدة الشرعية )ال 
جريم��������ة وال عقوبة اال بن��������ص( واعطاء 
هكذا اجراء يمثل س��������ابقة خطيرة تمثل 
انتهاك للحقوق والحريات اال ان املشرع 
العراق��������ي يراه اس��������تثناءً للحيلولة دون 
جن��������وح الصغير او الح��������دث. واملعالجة 
القانونية تب��������دأ من األس��������رة الحقيقية 
حيث يؤكد قانون الرعاية االجتماعية 
رقم 126 لسنة 1980في املادة الخامسة 
منه )الهدف االس��������اس لضمان االس��������رة 
وصيان��������ة وكرام��������ة االنس��������ان وتف��������ادي 
االثار الس��������لبية على االس��������رة واوالدها 
في الحاضر واملستقبل ( واألخذ بمبدأ 
املع��������رض  للح��������دث  املبك��������ر  االكتش��������اف 
للجن��������وح يكون عبر املس��������اهمة الفاعلة 
من خالل متابعة علمية ممنهجة تقترن 
باملراحل التكوينية لش��������خصية الحدث 
حي��������ث يج��������وز تش��������كيل مكتب دراس��������ة 
الشخصية من اعضاء غير متفرغني من 
االطب��������اء التابعني ل��������وزارة الصحة ومن 

االختصاصيني التابعني لوزارة التربية 
االجتماعية  الرعاي��������ة  م��������ن  وبترش��������يح 
املنظم��������ات  مس��������اهمة  ال��������ى  اضاف��������ة 
واملؤسس��������ات االجتماعي��������ة ومنظم��������ات 
املجتمع املدني وادارة املدارس وهو ما 
اش��������ارت له املادة )16( من قانون رعاية 
االحداث ام��������ا في الجان��������ب العملي فان 
هن��������اك مراكز لش��������رطة االح��������داث تتولى 
البحث عن الصغار الضالني والهاربني 
م��������ن اس��������رهم والكش��������ف ع��������ن االح��������داث 
املعرض��������ني للجن��������وح في اماك��������ن جذب 
االحداث كاملقاهي واملشارب واملراقص 
ودور الس��������ينما ف��������ي س��������اعات متأخرة 
م��������ن الليل وعن��������د العثور عل��������ى الحدث 
في االماكن الت��������ي تعرضه للجنوح يتم 
ايصاله الى ذويه حسب املادة )23/ اوال 

وثانيا ( من القانون. 
ام��������ا اذا وج��������د الصغي��������ر او الح��������دث في 
الحاالت ال��������واردة في املادت��������ني )25،24( 
منه فيتم احالته ال��������ى قاضي التحقيق 
الذي يحيله ال��������ى محكمة االحداث التي 
تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير 
مكتب الدراسة الشخصية وفقاً ألحكام 
املادة )26 بفقراتها اوال وثانيا وثالثا( 
وهي تسليم الحدث او الصغير الى وليه 
مقابل تعهد مالي مع توصية بحس��������ن 
تربيته وسلوكه وعند عدم وجود ولي 
او عن��������د إخ��������الل الول��������ي بتعه��������ده تقوم 
املحكم��������ة بتس��������ليم الصغي��������ر او الحدث 
ال��������ى قريب صالح له بناء على طلبه مع 

تعهد مالي وضمان حسن تربيته.
 اما اذا اخل الول��������ي والقريب فيتم الزام 
املتعه��������د بدف��������ع مبل��������غ الضم��������ان كال او 
اً  وايداع الصغي��������ر او الحدث الى  ج��������زء
دار اجتماعية اما اذا كان املشرد مصابا 
بتخلف عقلي تقرر املحكمة ايداعه احد 
املعاه��������د الصحية او االجتماعية املعدة 
لهذا الغرض.كم��������ا ان املادة )29( حددت 
مس��������ؤولية االولي��������اء ف��������ي حال��������ة اهمال 
رعاي��������ة الصغي��������ر او الح��������دث وادى الى 
تش��������رده او انحرافه بغرام��������ة مالية كما 
ف��������رض القانون عقوب��������ة الحبس مدة ال 
تزيد عن س��������نة او بغرامة مالية كل ولي 
دفع الصغير او الحدث الى التش��������رد او 

انحراف السلوك.

الكراهي��������ة  ه��������ي  العنصري��������ة"  "الكراهي��������ة 
املوجهة ض��������د مجموعة من البش��������ر "على 
اس��������اس لونه��������ا او قوميته��������ا او طائفتها 
وخط��������اب الكراهية هو اس��������لوب للحديث 
ع��������ن الجماع��������ات املختلف��������ة املحيط��������ة بنا 
وه��������و ال يرتب��������ط بكراهي��������ة ف��������رد لذاته، بل 
بكراهي��������ة جماع��������ة بعينه��������ا، وأش��������خاص 
لكونهم أعضاء في جماع��������ة ما , الكراهية 
ليس��������ت اال مش��������اعر حاّدة ومتطرفة تضع 
اف��������راد الجماع��������ة االخرى كله��������م في قوالب 
جاه��������زة م��������ن األلف��������اظ واملعاني الس��������يئة، 
خط��������اب الكراهي��������ة ال يؤم��������ن ان الجماع��������ة 
الضحية جماعة بشرية لها عيوب ومزايا 
وال تعت��������رف للجماع��������ات االخ��������رى بانه��������ا 
جزء م��������ن املجتمع يج��������ب ان تتمتع بكافة 
حق��������وق املواطن��������ة بل تنظر له��������ا على انها 
مجموع��������ات طارئة يج��������ب التخلص منها 
واجتثاثها من املجتمع وخطاب الكراهية 
يك��������ون بالق��������ول او الكتابة او االش��������ارة او 
الرسم ومن امثلته الرسوم الكاريكاتيرية 
التي نش��������رتها الصحف الدنماركية والتي 
اس��������اءت الى املس��������لمني وكذلك الخطابات 
الت��������ي تصف طائف��������ة او مجموع��������ة معينة 
بانها ارهابي��������ة او كافرة دون ان تميز بني 
افراد هذه املجموعة البشرية النها ابتداًء 
وضعتهم في قالب جاهز بعيد عن الواقع, 
هذا ما حدا بالدول الت��������ي اكتوت ذاكرتها 
بجرائ��������م التحري��������ض عل��������ى الكراهي��������ة الى 
وض��������ع االطر القانوني��������ة ملكافحة مثل هذا 
الخط��������اب وتجريم��������ه وال بد من االش��������ارة 
هنا ال��������ى ان أي محاول��������ة لتحجيم خطاب 
الكراهي��������ة ومحاربت��������ه س��������تواجه معضلة 
كبي��������رة تتمثل في صعوبة مالحقة األفكار 
امللطخة بالعن��������ف والدماء ورصدها ألنها 
تج��������د الكثير من املروجني لها وهي تمتاز 
بقدرتها عل��������ى االنتق��������ال والتحرك بحرية 
وس��������رعة عبر فضاء االنترنت وما دام مثل 
هذا الخطاب يش��������كل جرائم تحريض على 
العن��������ف والكراهية فالس��������ؤال املطروح هو 
هل نحن بحاجة الى اع��������الن حالة طوارئ 
على العوالم االفتراضية بالتأكيد فان مثل 
هذا الخيار غير متاح وال يمكن قبوله ألنه 
قد يفهم على انه مس��������اس بحرية التعبير 
وحري��������ة الصحاف��������ة واالع��������الم فالهام��������ش 
الكبي��������ر ال��������ذي يتح��������رك ضم��������ن مس��������احته 
مروج��������و خط��������اب العن��������ف والكراهي��������ة هو 
التفس��������يرات املتفاوتة لحرية التعبير فهم 
يخرجون خطاب��������ات العنف والكراهية من 
عب��������اءة الحريات الفضفاضة وهنا فان أي 
دول��������ة يحكمها نظ��������ام ديمقراطي ال بد من 
ان تحدث حالة م��������ن التوازن بني التصدي 
لجرائم الترويج لخطاب العنف والكراهية 
وب��������ني املحافظة على الحريات األساس��������ية 
للمجتمع في الصحافة واالعالم والتعبير 
ع��������ن الرأي مع ان احداث حالة التوازن هذه 
ليست بالسهلة لكنها ليست باملستحيلة.
 العهد الدولي الخ��������اص بالحقوق املدنية 
والسياس��������ية الذي تضمن ج��������ردا بحقوق 
االنس��������ان وحريات��������ه االساس��������ية ع��������اد في 
امل��������واد 19 و20 من��������ه لينص عل��������ى الحدود 
التي تف��������رض على هذه الحق��������وق واهمها 
احترام حقوق االخرين وسمعتهم وحظر 
أي��������ة دعاية للح��������رب او الكراهي��������ة القومية 
أو العنصري��������ة أو الديني��������ة او أي خط��������اب 
يش��������كل تحريضا على التمييز أو العداوة 

أو العنف وم��������ا نص عليه العه��������د الدولي 
هو ش��������كل من اش��������كال التوازن بني الحرية 
في التعبي��������ر وتلقي املعلومة وبني احترام 
حق��������وق االخري��������ن وق��������د مثل��������ت االتفاقي��������ة 
الدولي��������ة للقض��������اء عل��������ي جمي��������ع أش��������كال 
التميي��������ز العنصري للع��������ام 1965 مرجعية 
قانوني��������ة دولية ملكافح��������ة وتجريم خطاب 
العنف والكراهية واثارة الفتنة خصوصا 
وانها الزمت ال��������دول املوقعة على تضمني 
قوانينه��������ا الداخلي��������ة م��������ا يضم��������ن تجريم 
التحريض على العن��������ف والكراهية واثارة 
النع��������رات وفي الع��������راق فان امل��������ادة )7( من 
الدستور النافذ اشارت الى حظر كل كيان 
أو نه��������ج يتبنى العنصري��������ة أو االرهاب أو 
التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو 
يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ومنعت 
ان يك��������ون ذلك ضمن التعددية السياس��������ية 

في البلد.
وفي قان��������ون العقوبات العراق��������ي في املادة 
200 عاقب املش��������رع بالس��������جن مدة ال تزيد 
عل��������ى س��������بع س��������نوات او بالحب��������س عل��������ى 
مجموعة من االفعال منها التحريض على 
الكراهي��������ة او الترويج الى ما يثير النعرات 
املذهبية او الطائفية او حرض على النزاع 
ب��������ني الطوائ��������ف واالجناس او اثار ش��������عور 
الكراهي��������ة والبغض��������اء بني س��������كان العراق 
وفي املادة 208 عاقب املشرع بالسجن مدة 
ال تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تزيد 
على خمس��������مائة دين��������ار او باحدى هاتني 
العقوبتني كل من من حاز او احرز بس��������وء 
ني��������ة محررات او مطبوعات او تس��������جيالت 
تتضمن تحريضا او تحبي��������ذا او ترويجا 
لش��������يء مما نص عليه في املواد 200 و201 
و202 اذا كان��������ت مع��������دة للتوزيع او النش��������ر 
او الط��������الع الغير عليها كذل��������ك فان قانون 
مكافح��������ة االرهاب في املادة 2 فقرة 4 عاقب 
عل��������ى العمل بالعن��������ف والتهديد على اثارة 
فتن��������ة طائفي��������ة او ح��������رب اهلي��������ة او اقتتال 
طائفي وذلك بتسليح املواطنني او حملهم 
على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض 

او التمويل.
 وفي الكويت لم يكتف املش��������رع بنصوص 
قانون الج��������زاء التي تجرم الس��������ب والقذف 
وما ق��������د ينطوي تحت مظلتها من االزدراء 
وب��������ث الفتنة وخط��������اب الكراهي��������ة، بل عمد 
بدوره إلى إصدار تش��������ريع خاص بحماية 
الوحدة الوطنية معتبر مثل هذا التشريع 
ضرورة ملحة واصدر عمال بذلك مرس��������وم 

قانون رقم 19 لسنة 2012.
 وم��������ن خ��������الل االط��������الع عل��������ى النص��������وص 
املذك��������ورة نج��������د ان الكثير م��������ن النصوص 
الدولية واملحلية عالجت موضوع خطاب 
العن��������ف والكراهية واوجب��������ت التصدي له 
ملا يس��������ببه من تأثير على اللحمة الوطنية 
الي دول��������ة غير ان الحكوم��������ات في االنظمة 
الديمقراطي��������ة غالب��������ا م��������ا تواجه مش��������كلة 
اخالقية اذ ما ق��������ررت فرض الرقابة والحد 
م��������ن خط��������اب الكراهي��������ة وتطبي��������ق القانون 
بحذافيره وهي الخوف من الحد من حريات 
افراد املجتمع اال انه في الواقع فان خطاب 
الكراهية ال يمكن ان يش��������كل باي حال شكل 
من اش��������كال حرية التعبير النه تعد واضح 
على حريات اآلخرين وعلى األمن الوطني 
والس��������المة العامة وان خطاب الكراهية ما 

هو اال تصريح ملمارسة العنف.

الت�سرد يف قان�ن رعاية الأحداث
 رقم 76 ل�سنة 1983

جرمية التحري�ش على العنف والكراهية
القاضي إياد محسن ضمد

القاضي ناصر عمران

 

 تعرف املادة )1008( من القانون املدني العراقي 
الكفال��������ة بأنها ض��������م ذمة إلى ذمة ف��������ي املطالبة 
بتنفيذ التزام فالكفالة هي عقد يضم ش��������خص 
ذمت��������ه إلى ذم��������ة مدين في تنفي��������ذ التزامه وهذا 
االلت��������زام غالبًا ما يكون مبلغًا م��������ن النقود فاذا 
لم يك��������ن االلتزام املكفول مبلغًا م��������ن النقود فان 
الكفي��������ل ال يتعه��������د بالقي��������ام بالعمل نفس��������ه اذا 
تخّل��������ف عنه املدين بل انه يضم��������ن ما يحكم به 
على املدين األصلي م��������ن تعويض جّراء إخالله 
 العالقة 

ّ
بااللتزام بإعطاء ش��������يء غير النقود، إن

ب��������ني الدائ��������ن والكفيل تك��������ون دائمًا عق��������د تبرع 
بمعن��������ى ان الدائ��������ن ال يعط��������ي أي مقابل للكفيل 
لقاء كفالته وأما اذا تعهد الدائن للكفيل بمقابل 
اللتزامه كمبلغ من النق��������ود فأننا ال نكون أمام 
عقد كفالة بل عق��������د تأمني ومن ثم تصبح عقدًا 
أصلي��������ًا ال تبعيًا احتمالي��������ًا محددًا على نقيض 
الكفالة ويؤكد على تبعية التزام الكفيل لاللتزام 
األصلي للمدين نص املادة )1021( من القانون 
املدن��������ي حيث جاء فيه��������ا ))-1يفرض في الكفالة 
انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء املدين 
بالدين مالم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط 
أو كان ق��������د تضامن مع املدي��������ن(( إضافة إلى ان 
امل��������واد )1013و1014و1015( من القانون املدني 
ق��������د نصت عل��������ى تبعية الت��������زام الكفي��������ل اللتزام 
األصيل، فالت��������زام الكفيل هو الت��������زام احتياطي 

يلي التزام املدين. 
ويترتب على كون التزام املدين األصلي متبوعًا 
بتبعي��������ة التزام الكفي��������ل ويليه في الضمان ان ال 

يس��������تطيع الدائن الرجوع عل��������ى الكفيل إاّل بعد 
رجوعه على األصيل.

مما تق��������دم يتضح ان الس��������مة الب��������ارزة في عقد 
الكفالة كونه عقدًا تبعيًا وبالتالي إمكانية 

تمس��������ك الكفيل بالدفوع التي للمدين 
األصل��������ي تج��������اه الدائن، ف��������اذا كان 

االلت��������زام األصل��������ي باط��������اًل بط��������ل 
التزام الكفيل تبعًا لذلك 

وإذا كان ه��������ذا االلت��������زام معلقًا 
على شرط أو مضافًا إلى اجل 
ف��������ان الت��������زام الكفي��������ل يتصف 
بذل��������ك أيضًا فه��������و التزام تابع 
ويرتب��������ط بااللت��������زام األصل��������ي 

وج��������ودًا وعدم��������ًا ويتأث��������ر بكل 
م��������ا يؤثر ف��������ي االلت��������زام األصلي 

وإضافة إل��������ى تمكن الكفيل من رد 
مطالبة الدائن له احتجاجًا بالدفوع 

الت��������ي للمدين األصلي تج��������اه الدائن فان 
للكفي��������ل دفوع��������ًا خاصة ال يش��������ترك فيها املدين 
ويس��������تطيع التمس��������ك بها في مواجه��������ة الدائن 
وهذه الدفوع أما ان تكون متعلقة بعقد الكفالة 
ذاته أو تكون راجعة إلى مركز الكفيل باعتباره 

كفياًل. 
فالدفوع املتعلق��������ة بعقد الكفالة ذاته ترجع إلى 
بطالن هذا العقد وقابليته لألبطال من دون ان 
يكون العقد األصلي املنشئ اللتزام املدين باطاًل 
أو قاباًل لألبطال حيث يجوز ان يتمسك الكفيل 
ببطالن عقد الكفالة وحده أو ما يرد على التزام 

الكفيل وحده من أوصاف لم تستمد من االلتزام 
األصلي كعدم تحقق الشرط الواقف أو الفاسخ، 
أو قد ترجع إل��������ى انقضاء التزام الكفيل بطريق 
اصلي م��������ن دون ان ينقض��������ي التزام املدين 
التزامه  الكفيل بانقض��������اء  فيتمس��������ك 

ولو لم ينقِض التزام املدين. 
وأم��������ا الدف��������وع التي ترج��������ع إلى 
مرك��������ز الكفيل باعتب��������اره كفياًل 
فهي الدفع ببراءة ذمة الكفيل 
بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه 

من الضمانات.
مم��������ا تقدم فانه رغم التش��������ابه 
بني خط��������اب الضمان والكفالة 
ف��������ي ك��������ون كل منهم��������ا يضيف 
إل��������ى ذم��������ة مالي��������ة ذم��������ة ثاني��������ة 
مكلفة بالت��������زام اتفاقي أو قانوني 
فيمكن التمييز بني خطاب الضمان 

والكفالة بما يلي: 
1. ان الكفال��������ة ترت��������ب في ذم��������ة الكفي��������ل التزامًا 
تبعيًا وليس التزامًا اصليًا مس��������تقاًل عن التزام 
املكفول ويفت��������رض بالكفي��������ل ان يخطر املكفول 
بأي��������ة مطالبة ت��������رده للوقوف على م��������ا لديه من 
دفوع أو اعتراضات ف��������اذا تبني ان املكفول لديه 
دفع أو اعتراض فان الكفيل ال يقدم املبلغ الذي 
تعه��������د بتقديم��������ه بموجب عقد الكفال��������ة. أما في 
خطاب الضمان فان الت��������زام املصرف هو التزام 
اصلي مس��������تقل بذاته فهو يتعهد بموجبه بان 
يدف��������ع املبلغ املبني فيه بمجرد طلب املس��������تفيد 

لذلك وبغض النظر ع��������ن االلتزام الذي قدم هذا 
الخطاب لضمانه س��������واء كان نفذ االلتزام أم لم 

ينفذ. 
2. م��������ن أهم آث��������ار عقد الكفالة ه��������و تمتع الكفيل 
بح��������ق التجريد بمعن��������ى جواز الدف��������ع بوجوب 
رج��������وع الدائن على املدين األصل��������ي أواًل أي انه 
ال يج��������وز للدائن ان يرجع عل��������ى الكفيل قبل ان 
يرجع على املدين واذا كان الكفيل متضامنًا مع 
املدين فالدائن مخّير في املطالبة ان شاء طالب 
املدين أو الكفيل ومطالبته ألحدهما ال تس��������قط 
حق مطالبة اآلخر فبعد مطالبته الحدهما له ان 
يطالب اآلخر وله ان يطالب الكفيل واملدين معًا 
في وقت واحد وأما ف��������ي خطاب الضمان حيث 
ان التزام املصرف في مواجهته املستفيد مجردًا 
عن الس��������بب لكونه مس��������تقاًل عن عالقة املصرف 
بالعميل أو عالقة العميل باملستفيد فال يجوز 
للمص��������رف ان يتمس��������ك في مواجهة املس��������تفيد 
بالدفوع املس��������تمدة من عالقته بالعميل كما ال 
يجوز له ان يتمس��������ك بدفوع مستمدة من عالقة 

العميل باملستفيد. 
 عق��������د الكفال��������ة يب��������رم بني الكفي��������ل والدائن 

ّ
3. إن

وال يش��������ترك املدي��������ن في هذا العق��������د في حني أن 
خطاب الضم��������ان هو أثر من آث��������ار العقد القائم 
بني العميل واملصرف وال يكون التزام املصرف 
ناش��������ئًا عن عقد بينه وبني املستفيد وإنما من 
العق��������د القائم بينه وب��������ني العميل )اآلخر( حيث 
يلتزم فيه بإصدار خطاب الضمان للمس��������تفيد 

الذي يحدده العميل.

في اجملتمعات التي تعيش 
حالة من التنوع االثني 

والقومي والطائفي كثيرا 
ما يتسم فيها اخلطاب 

مع اآلخر بسمة االقصاء 
والكراهية ومحاولة 

اختزاله في صورة ذهنية 
سلبية, وان مثل هذا 

اخلطاب وخصوصا اذا 
مت عبر وسائل اإلعالم 

فانه يزيد من احلواجز 
النفسية بني األبناء 

املنتمني إلى مجموعات او 
طوائف مختلفة ما يؤدي 

الى االحتراب الثقافي 
والفكري داخل البلد 

الواحد.

القاضي عبد الرزاق محسن صالح

بينهما والفرق  الكفالة..  و�سك  ال�سمان  خطاب 

تعرف املادة 287 من قانون التجارة 
العراقي خطاب الضمان بأنه تعهد 
يصدر من مصرف بناء على طلب 
احد املتعاملني معه )االمر( بدفع 

مبلغ معني او قابل للتعيني لشخص 
اخر )املستفيد( دون قيد او شرط اذا 

طلب منه ذلك خالل املدة املعينة في 
اخلطاب ويحدد في خطاب الضمان 

الغرض الذي صدر من اجله، وانطالقا 
من هذا التعريف يتبني ان خطاب 
الضمان يقوم على عالقة ثالثية 
تربط بني اطرافه وهو ما يجعله 

يشبه بعض االنظمة التي تقوم على 
االساس نفسه مثل الكفالة والوكالة 

واالعتماد املستندي وسنتناول متييز 
خطاب الضمان عن الكفالة.

السنة االولى/ العدد )7( أيار 2016
1st Year  Issue (7) May 2016
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واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز االتحادية

راجع االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز 
في الموقع االلكتروني للسلطة القضائية 

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

لدى التدقيق واملداولة وجد أن مكان ضبط 
املحط��������ه املتنقل��������ه ه��������و منطقة اليوس��������فيه 
عل��������ى الخ��������ط الس��������ريع بغ��������داد و حي��������ث ان 
بامل��������كان  يتح��������دد  املكان��������ي  االختص��������اص 
الذي وقع��������ت فيها الجريم��������ة كلها او جزء 
منه��������ا او أي فعل متمم له��������ا او اية نتيجة 
ترتب��������ت عليها قرر تعي��������ني قاضي تحقيق 
املحمودي��������ة املخت��������ص بقضاي��������ا الكم��������ارك 
املخت��������ص بنظر الدعوى او اي��������داع االوراق 
التحقيقي��������ة لديه الكم��������ال التحقيق فيها و 
االش��������عار إلى قاضي تحقي��������ق الكمارك في 
بغ��������داد / الرصاف��������ة / مقره الك��������راده بذلك 
اس��������تنادًا الحكام امل��������ادة 53/د م��������ن قانون 

اص��������ول املحاكم��������ات الجزائي��������ة والتنوي��������ه 
لقاض��������ي تحقيق املحمودية ب��������أن املحكمة 
الكمركيه للمنطقة الوس��������طى هي محكمة 
موضوع ولي��������س محكمة تحقيق ملالحظة 
ذلك مس��������تقباًل وفي حالة احالة دعوى إلى 
املحكمة أعاله اصدار ق��������رار احالة قانوني 
وليس كما ورد بقرارها املؤرخ 2015/6/3 
و التنويه لقاضي تحقيق الكرادة بأن مثل 
هذا التنازع ه��������و مكاني وليس نوعي كما 
ورد بقرارها امل��������ؤرخ 2015/9/30 ملالحظة 
ذل��������ك مس��������تقباًل وص��������در الق��������رار باالتفاق 
املواف��������ق  االول/1437ه���������  18/ربي��������ع  ف��������ي 

2015/12/30 م .

املبدأ

القرار

الدع��������اوى التي تتعلق بالحل والحرم��������ة غير خاضعة بمدد 
الطع��������ن القانوني��������ة حيث يح��������ق الي من الطرف��������ني او عضو 

االدعاء العام الطعن في االحكام املتعلقة بالحل والحرمة .

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة 
الجزائية ف��������ي محكمة التميي��������ز االتحادية 
وج��������د ان قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق الكرخ 
ق��������رر بتاري��������خ 2015/9/16 احال��������ة االوراق 
الخاص��������ة باملتهم )م( الى محكمة التحقيق 
املختصة بالنظر بقضايا النزاهة حس��������ب 
االختص��������اص النوع��������ي فق��������ررت االخي��������رة 
املوض��������وع  ع��������رض   2015/11/9 بتاري��������خ 
عل��������ى محكمة التميي��������ز االتحادية لتحديد 
بالتحقي��������ق  نوعي��������ا  املختص��������ة  املحكم��������ة 
ولدى النظر ب��������اوراق القضية من لدن هذه 
الهيئ��������ة تبني بان الش��������كوى تتعل��������ق بقيام 
املتهم املذكور بانتحال صفة كونه موظف 
وعضو في لجنة املش��������تريات ف��������ي الجهاز 
املرك��������زي لالحص��������اء وقد ج��������رى التحقيق 
ف��������ي القضي��������ة وف��������ق امل��������ادة )260( عقوبات 

علي��������ه فان التحقيق في مث��������ل تلك القضايا 
م��������ن اختصاص محاكم التحقي��������ق العادية 
وتخرج من اختصاص هيئة النزاهة حيث 
ان االخيرة تختص بالتحقيق في عدد من 
الجرائم والتي اش��������ارت اليها املادة )1( من 
قانون هيئة النزاهة رقم )30( لس��������نة 2011 
ول��������م تكن جريم��������ة انتحال الصف��������ة من بني 
تل��������ك الجرائم لذا قرر اي��������داع اوراق القضية 
الى محكمة تحقيق الكرخ كونها مختصة 
نوعي��������ا بالتحقيق فيها واش��������عار محكمة 
بقضاي��������ا  بالنظ��������ر  املختص��������ة  التحقي��������ق 
النزاه��������ة بذل��������ك وص��������در الق��������رار باالتف��������اق 
اس��������تنادا الحكام املادة )13/اوال- ب/2( من 
قان��������ون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 
1979 املع��������دل في 12/صفر/1437ه� املوافق 

.2015/11/25

القرار

جريمة انتحال الصفة تخرج من اختصاص محكمة التحقيق بقضايا النزاهة 
كون املادة )1( من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 لم تشر الى الجريمة 

املذكورة .

لدى لدى التدقيق واملداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن املدة القانونية 
ق��������رر قبوله ش��������كاًل ولدى عطف النظر على القرارات الص��������ادرة في الدعوى وجد 
أنه��������ا غير صحيح��������ة ومخالف��������ه للقانون كونه��������ا بنيت على خطأ ف��������ي تطبيق 
القان��������ون تطبيق��������ًا صحيحًا ذل��������ك أن محكمة جن��������ح العدل قد أدان��������ة املتهم وفقًا 
ألحكام املادة )العاشرة/5( من قانون األحوال الشخصية رقم )188( لسنة 1959 
املع��������دل وحكمت عليه بغرامة مالية مقدارها واحد وخمس��������ون ألف دينار , دون 
أن تالحظ أن املتهم متزوج سابقًا من املدعوة )ب( بموجب حجة الزواج املرقمة 
)476/ح/2006( ف��������ي 2006/11/21 الص��������ادرة م��������ن محكمة األحوال الش��������خصية 
ف��������ي املجر الكبير وذلك طبقًا ملا ورد بصورة قيد التس��������جيل العام لس��������نة 1957 
الصادرة من دائ��������رة األحوال املدنية في العدل بالعدد 734 في 2015/2/8 وقيام 
تل��������ك الزوجي��������ة عند عقد زواج��������ه االخر خ��������ارج املحكمة مما يتطل��������ب أدانته عن 
جريم��������ة عقده خارج املحكم��������ة زواجًا أخر مع قيام الزوجي��������ة وفقًا ألحكام املادة 
)العاشرة/5/الش��������ق الثاني( من القانون أنف الذك��������ر ودون ان تالحظ أن النص 

القانوني املذكور ال يتضمن عقوبة الغرامة , كما أنها حررت ورقة التهمة خالفًا 
ألح��������كام املادة )187( من قان��������ون أصول املحاكمات الجزائي��������ة حيث لم تتضمن 
هوية املتهم ووصف الجريمة القانوني وأسم املجنى عليه والشيء الذي وقعت 
عليه الجريمة و املادة القانونية املنطبقة عليها بكافة تفاصيلها املش��������ار اليها 
انفًا , كذل��������ك فأنها أغفلت تالوة قرار االحالة وصحيفة س��������وابق املتهم وصورة 
قيدة الت��������ي تتضمن حالتة الزوجية والطلبات التي قدمت أليها وبقية الوثائق 
املنتج��������ة ف��������ي الدعوى خالفًا ألحكام امل��������ادة )167( من قان��������ون أصول املحاكمات 
الجزائي��������ة وكذل��������ك أغفلت تحرير محضر بما جرى ف��������ي املحاكمة خالفًا ألحكام 
امل��������ادة )222( م��������ن قانون أص��������ول املحاكمات الجزائية , لذا ومل��������ا تقدم قرر نقض 
كافة الق��������رارات الصادرة في الدعوى وأعادتها ال��������ى محكمتها ألجراء املحاكمة 
مجددًا وربطها بقرار قانوني سليم استنادًا ألحكام املادة )259/أ/7( من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية وبداللة القرار رقم )104( لسنة 1988 , وص�در ال��ق��رار 

ب��األت�ف��اق ف���ي 1/رج��ب/1436 ه��� املوافق2015/4/20م . 

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من قب��������ل الهيئة 
املوس��������عة املدني��������ة ف��������ي محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة وجد ب��������ان املدعي��������ة )ع. ع. ع( 
أقام��������ت الدع��������وى املرقم��������ة 979/ش/2015 
أم��������ام محكم��������ة األح��������وال الش��������خصية في 
الحلة تجاه املدعى عليهما )م.م.ج( ومدير 
الوقف الشيعي في بابل إضافة لوظيفته 
للمطالب��������ة بأبطال حج��������ة الوقفية املرقمة 
40/حج��������ة وقفية/2010 ف��������ي 2011/2/23 
لألس��������باب ال��������واردة في عريض��������ة الدعوى 
وان املحكم��������ة املذك��������ورة قررت في جلس��������ة 
2015/12/30 إحال��������ة الدعوى إلى محكمة 
بداءة الحلة حسب االختصاص النوعي. 
بتاري��������خ  ق��������ررت  األخي��������رة  املحكم��������ة  وان 
2016/1/10 رفض اإلحالة وإعادة اضبارة 
الدعوى إلى محكمة األحوال الش��������خصية 
في الحلة التي قررت بتاريخ 2016/1/17 
ع��������رض الدع��������وى عل��������ى محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة لتعي��������ني املحكم��������ة املختص��������ة 
برؤي��������ة الدع��������وى. وترى ه��������ذه املحكمة ان 

تنازعًا ف��������ي االختص��������اص الوظيفي وقع 
بني املحكمت��������ني آنفة الذك��������ر. وان محكمة 
ه��������ي  الحل��������ة  ف��������ي  الش��������خصية  األح��������وال 
املختصة برؤية الدعوى ذلك ان ما مثبت 
في الحج��������ة الوقفية كون الوقف هو وقف 
خيري وان محكمة البداءة تختص برؤية 
الدعاوى املتعلقة بالوقف الذري واملشترك 
وان قي��������ام القاضي بالتأش��������ير على أصل 
الحج��������ة بتغيي��������ر الوقف واعتب��������اره وقفًا 
ذريًا كان مخالفًا للشرع والقانون إذ كان 
عل��������ى الواقف ان يس��������لك الطريق القانوني 
ف��������ي تغيي��������ر ن��������وع الوقف من خي��������ري إلى 
ذري بإقامة دعوى بهذا الخصوص تجاه 
رئي��������س دي��������وان الوق��������ف الش��������يعي إضافة 
لوظيفت��������ه ان كان ل��������ه مقتض��������ى قانون��������ي. 
ل��������ذا فان محكمة األحوال الش��������خصية هي 
املختص��������ة برؤي��������ة الدعوى ق��������رر إعادتها 
إليها وإش��������عار محكمة بداءة الحلة بذلك 
وص��������در الق��������رار باالتفاق ف��������ي 7/جمادي 

اآلخرة/1437ه� املواف�ق 2016/3/16م.   

املبدأ

املبدأ

املبدأ

القرار

القرار

يكون قرار املحكمة موجبًا للنقض اذا أغفلت املحكمة  تالوة قرار االحالة وصحيفة س��������وابق املتهم وصورة قيده التي تتضمن حالتة 
الزوجي��������ة والطلب��������ات الت��������ي قدمت أليها وبقية الوثائ��������ق املنتجة في الدعوى خالفًا ألح��������كام املادة )167( من قان��������ون أصول املحاكمات 

الجزائية وأغفلت كذلك تحرير محضر بما جرى في املحاكمة خالفًا ألحكام املادة )222( من قانون أصول املحاكمات الجزائية .

على الواقف ان يسلك الطريق القانوني في تغيير نوع الوقف من خيري الى ذري .

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة املدنية 
في محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة وجد ان الطعن 
التمييزي مقدم ضمن املدة القانونية قرر قبوله 
ش��������كاًل. ول��������دى عطف النظ��������ر على الحك��������م املميز 
وج��������د ان محكم��������ة االس��������تئناف وان اتبعت قرار 
النقض الص��������ادر عن هذه الهيئ��������ة بالعدد 308/
هيأة موس��������عة مدنية/2015 في 2015/9/15 إال 
انها توصلت إلى نتيج��������ة غير صحيحة ذلك ان 
عدم وجود االوليات الخاصة باستمالك القطعة 
املرقم��������ة 2007/1 تويثه من قبل دائ��������رة/ املدعي 
علي��������ه/ املمي��������ز/ وزي��������ر العل��������وم والتكنولوجيا 
إضاف��������ة لوظيفت��������ه املش��������ار الي��������ه )االس��������تمالك( 
بكتاب رئاس��������ة لجن��������ة تقدي��������ر وتعويض محرم 
الطاقة الذرية في ناحية الجس��������ر بالعدد 14 في 
1981/3/18 في الدوائ��������ر املعنية مديرية ناحية 
الجس��������ر والهيئة العامة للضرائ��������ب وقائمقامية 
قض��������اء املدائ��������ن واملص��������رف الزراع��������ي التعاوني 
بسبب تعرضها )االوليات( للحرق ال يعني )عدم 
وجود االوليات( عدم استمالك القطعة املذكورة 
بحيث عج��������ز املدعى عليه إضاف��������ة لوظيفته عن 

اثبات دفعه باالس��������تمالك. حيث وج��������دت الهيأة 
عند اعادة تدقيق االضبارة ومرفقاتها بعد قرار 
النقض املش��������ار اليه أعاله وج��������دت ان املدعيني/ 
املمي��������ز عليهم/ ف��������ي الدعوى املنظ��������ورة )س. س. 
ع وش��������ركائه( س��������بق وان اقاموا الدعوى املرقمة 
573/ب/2013 ل��������دى محكمة ب��������داءة املدائن على 
املدعى عليه نفس��������ه في الدع��������وى املنظورة اقروا 
فيه��������ا )الدع��������وى( ))بانه بتاري��������خ 1991/9/1 تم 
االس��������تيالء على القطعة املرقمة 2007/1 م تويثه 
وذلك بصدور استمالك إداري وبدون أي مسوغ 
قانوني وفي هذا تعتبر غبنًا فاحشًا باستعمال 
الحق وطلبوا إلزام املدعى عليه إضافة لوظيفته 
بالتعويض )بدل الغنب( بمبلغ خمس��������ة مليارات 
دين��������ار((. باإلضاف��������ة إل��������ى ذل��������ك ان وكيلهم وفي 
محضر الجلس��������ة املؤرخ��������ة 2013/7/15 أقر بان 
االس��������تمالك م��������ن قب��������ل دائ��������رة املدعى علي��������ه كان 
اس��������تمالكًا إداري��������ًا.. ال��������خ. اض��������ف إلى ذل��������ك اقرار 
املدعي )ح. س.ا( في طلبه املؤرخ في 1997/6/23 
واملعنون إلى رئيس منظم��������ة الطاقة الذرية يقر 
فيه استمالك القطعة موضوع الدعوى واكتساب 

بتاري��������خ  القطعي��������ة  الدرج��������ة  االس��������تمالك  ق��������رار 
1981/3/12 وب��������ني في طلبه بنفس الوقت اجزاء 
القطعة األخ��������رى )2003/1 و2006/1 و2008/1 م 
10 التويثه( الخارجة عن نطاق املحرم ولم يذكر 
فيه القطع��������ة 2007/1 موض��������وع الدعوى كونها 
ضم��������ن محرم الطاق��������ة ومس��������تملكة... إذًا إزاء هذا 
اإلق��������رار القضائ��������ي من قبل املدعيني باس��������تمالك 
القطعة املذكورة ال يقل من قيمته القانونية عدم 
العث��������ور على أوليات االس��������تمالك وان تس��������جيل 
القطعة باس��������م الوزارة هو كاش��������ف للحق وليس 
منش��������ئًا له، هذا ما اس��������تقر عليه قض��������اء محكمة 
التمييز، وملا تقدم تك��������ون دعوى املدعيني بإلزام 
املدع��������ى عليه إضافة لوظيفته برفع التجاوز عن 
القطع��������ة املذكورة فاقدة لس��������ندها م��������ن القانون، 
وحيث ان املحكمة خالفت وجهة النظر القانونية 
أعاله في حكمها املميز مما اخل بصحته لذا قرر 
نقضه واع��������ادة اضبارة الدع��������وى إلى محكمتها 
إلتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعًا 
للنتيجة. وصدر الق��������رار باالتفاق في 7/جمادي 

اآلخرة/1437ه� املواف��ق 2016/3/16م.

املبدأ

القرار

املبدأ

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئة املوس��������عة 
املدني��������ة في محكمة التميي��������ز االتحادية وجد ان 
الطعن التمييزي مقدم ضمن املدة القانونية قرر 
قبوله شكاًل ولدى عطف النظر في الحكم املميز 
وج��������د انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان 
محكمة الب��������داءة لم تتبع م��������ا ورد بقرار النقض 
التميي��������زي املرق��������م 2613/الهيئ��������ة املدنية/2015 
ف��������ي 2015/6/15 وأصرت على حكمها الس��������ابق 
املنق��������وض وان إصراره��������ا املذك��������ور ل��������م يكن في 
محله الن ما ذهبت إليه من أسباب لرد الدعوى 
جاءت على خالف ما استقر عليه قضاء محكمة 
التمييز االتحادية في موضوع تخصيص قطع 
األراضي الس��������كنية قبل 2003/4/9 ضمن أحكام 
تنظيمية وقواعد عام��������ة حيث ان األمانة العامة 
ملجل��������س ال��������وزراء التي أص��������درت االعم��������ام املرقم 

ق/11278/46/1/2 ف��������ي 2005/9/13 ال��������ذي منع 
تس��������جيل العق��������ارات املخصصة من قب��������ل النظام 
الس��������ابق بأس��������ماء أصحابها والتي ل��������م تكن قد 
س��������جلت ف��������ي حينه والى إش��������عار آخ��������ر أصدرت 
أعمام��������ًا آخر الحق��������ًا بع��������دد ق/22882/69/1/2 
موجه إل��������ى وزارة البلديات واإلش��������غال العامة/ 
 2011/6/22 ف��������ي  العام��������ة  البلدي��������ات  مديري��������ة 
تضمن تفس��������يرًا ألعمامها االول من انه يش��������مل 
العقارات املمنوحة ألشخاص معينني بذواتهم 
او صفاتهم بموجب ق��������رارات ادارية صادرة عن 
رئاسة الجمهورية أو ديوان الرئاسة أو مجلس 
الوزراء أبان عهد النظام الس��������ابق والتي هدفها 
تحقي��������ق مناف��������ع ش��������خصية للمس��������تفيدين من 
التخصيص وال ينص��������رف األعمام املذكور على 
األراضي التي تملك إلى املواطنني اس��������تنادًا إلى 

قرارات مجلس قيادة الثورة املنحل او تشريعات 
تتضمن أحكامًا تنظيمية وقواعد عامة تنطبق 
على أي مواطن تتوفر فيه الش��������روط املنصوص 
عليه��������ا في تلك الق��������رارات وحي��������ث ان الثابت من 
الوقائ��������ع ان قطع��������ة األرض موض��������وع االدع��������اء 
خصصت ملورث املدعية/ املميزة )زوجها( وفقًا 
ألحكام الق��������رار 117 لس��������نة 2000 بموجب قوائم 
التخصي��������ص الص��������ادرة م��������ن وزارة الدفاع كونه 
عس��������كري مما تك��������ون املدعية/ املمي��������ز محقة في 
دعواها وحيث ان الحكم املميز صدر على خالف 
ذل��������ك مما أخ��������ل بصحته لذا ق��������رر نقضه وإعادة 
الدع��������وى إلى محكمتها إلتب��������اع ما تقدم على ان 
يبقى رسم التمييز تابعًا للنتيجة وصدر القرار 
باالتفاق ف��������ي 7/جمادي اآلخرة/1437ه� املواف�ق 

2016/3/16م..

منع تس��������جيل العقارات املخصصة من قبل النظام الس��������ابق باس��������ماء اصحابها والتي لم تكن قد سجلت في حينه ال يشمل االراضي التي 
تمل��������ك الى املواطنني بموجب تش��������ريعات تتضمن اح��������كام تنظيمية وقواعد عامة تنطبق على اي مواطن تتوفر فيه الش��������روط املنصوص 

عليها في تلك القرارات .

القرار

للحصول على القرارات 
التمييزية مباشرة  The Federal Judicial Authority

Republic Of Iraq
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االق��������رار القضائ��������ي من قبل املدعني باس��������تمالك القطع��������ة املذكورة ال يقل من قيمت��������ه القانونية عدم العثور على اوليات االس��������تمالك وان 
تسجيل القطعة باسم الوزارة هو كاشف للحق وليس منشئا له .
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كتب

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

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

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

العام 1980.
أنتدب من القضاء مديرا عاما لدائرة رعاية 

القاصرين.
عن بمنصب نائب رئيس استئناف بغداد � 

رئيسًا للهيئة التمييزية املدنية.

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

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

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

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

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

القضاء.

أبرز محطات الكاتب

بغداد/ إياس حسام الساموك

ويأتي الكاتب في ه��������ذا الجزء على تاريخ االدعاء 
العام في العراق، ش��������ارحًا مهامه طوال الس��������نوات 
املاضية، وكيفية دعم اعضائه مؤخرًا بعد تشكيل 
مجلس القض��������اء األعل��������ى ومس��������اواة رواتبهم مع 
القضاة بعد الغنب الذي اصابهم بني 1988 و2003، 
مؤك��������دًا على دور هذا الجهاز في دعم الديمقراطية 
ورصد ظواهر الجريمة ومالحقة املتطاولني على 

املال العام. 

اإلدعاء العام بين العثمانيين 
وبداية االحتالل البريطاني

ويؤكد املحمود أن "العراق خالل االحتالل العثماني 
لم يع��������رف نظام االدع��������اء العام إال بأبس��������ط صوره" 
متابع��������ًا أن "الدولة العثمانية س��������نت في العام 1879 
قان��������ون أص��������ول املحاكم��������ات الجزائي��������ة العثمان��������ي، 

واملقتبس من القانون الفرنسي".
ولف��������ت إلى أن��������ه "تضمن األخذ بنظ��������ام االدعاء العام، 
وت��������م تطبي��������ق ه��������ذا القان��������ون ف��������ي الع��������راق باعتباره 
ا م��������ن اإلمبراطوري��������ة العثماني��������ة، بموجبه تم  ج��������زء
استحداث تشكيالت للمدعني العامني واملستنطقني 

)املحققني(".
وأضاف املحمود أن "العمل استمر على ذلك حتى عام 
1915، عندما بدأ االحتالل البريطاني للبصرة، حيث 
طبق فيها )قانون املناط��������ق العراقية املحتلة(، والذي 
امتد س��������ريانه فيما بعد الى بغداد بعد احتاللها عام 

."1917
وزاد املحمود "وبعد ذلك صدر قانون أصول املحاكمات 
الجزائية البغدادي في تش��������رين الثاني 1918، وأصبح 
ناف��������ذ املفعول في كانون األول 1919، ليحل محل قانون 

أصول املحاكمات الجزائية العثماني الذي تعطل العمل 
فيه".

وأشار إلى أن القانون الجديد منح لوظيفة النائب العام 
)املدعي العام( حدودا تختلف عن الس��������ابق، فقد أناط به  
صالحي��������ة التحقيق في الجرائم واس��������تجواب الش��������هود 
واملتهمني وغير ذلك من الصالحيات التي كان يمارسها 
املس��������تنطق بمقتضى قانون األصول العثماني، إضافة 

التعقيب ومباشرة االتهام".
وش��������دد عل��������ى أن املدع��������ي الع��������ام اصب��������ح بموج��������ب هذا 
القانون "يجمع بني وظيفتي التحقيق والتعقيب، إال أن 
صالحياته هذه ل��������م يعتبرها القانون وجوبية، إذ أجاز 

رفع الدعاوى بدون وساطة النائب العام".
ويمك��������ن القول، بحس��������ب املحمود، أن "املوق��������ف القانوني 
العراق��������ي في ظ��������ل قانون أص��������ول املحاكم��������ات الجزائية 
البغدادي س��������ار على مبدأ الجمع بني السلطتني، االتهام 
والتحقي��������ق، وكان يق��������وم بذل��������ك النائ��������ب الع��������ام، حي��������ث 
كان يش��������غل هذه الوظيفة م��������ن الناحي��������ة العملية رجال 

الشرطة".

اللبنة األساسية للجهاز
وذكر املحم��������ود أن "وظيفة النائب العام ألغيت في العام 
1925 وأنيط��������ت صالحيات��������ه املتعلق��������ة بالتحقي��������ق الى 
ضب��������اط التحقيق ومعاونيهم"، مش��������يرًا إل��������ى أن "وزارة 
الع��������دل كانت تمنح س��������لطة )ضابط تحقي��������ق( الى مدير 
الش��������رطة، وس��������لطة )معاون ضابط تحقيق( الى معاون 
مدير الشرطة"، منبهًا إلى أن ذلك يكون "بناء على اقتراح 
مدير الشرطة العام وتأييد الحكام الذين يعملون تحت 

إشرافهم".
اما صالحي��������ة النائب العام املتعلق��������ة بتعقيب الدعاوى 
وحض��������ور املرافعات ف��������ي املحاكم والطعن ف��������ي االحكام، 
يوضح الكاتب أن "من يقوم بها سمي )ممثل الشرطة(".

وقال إن "وظيفة نائب املدعي العام عادت مرة اخرى بعد 
سنة بتسمية جديدة وهي )املدعي العام(، منوهًا إلى أن 
"تعي��������ني مدع عام في كل من ألوية )محافظات(  البصرة 

والحلة وديالى اضافة الى بغداد".
وذك��������ر املحمود أن "وظائفهم ق��������د حددت بتعقيب جرائم 
الجناي��������ات والجنح وبي��������ان الرأي في االم��������ور الجزائية 
الت��������ي يطلب اليه بيان الرأي فيها، على ان ينوب ضباط  
الشرطة عنه بالحضور امام املحكمة عند عدم تمكنه، او 

لوجوده في محكمة اخرى او لسبب آخر". 
ومضى إل��������ى أنه "بص��������دور قانون ذيل قان��������ون األصول 

ئي��������ة  ا لجز ا
 42 رق��������م  البغ��������دادي 
بتش��������كيل  القاض��������ي   1931 لس��������نة 
دائ��������رة لالدعاء العام تحت رئاس��������ة املدع��������ي العام، أجاز  
لوزي��������ر العدلي��������ة ان يعني نوابا عن املدعي العام حس��������ب 

االحتياج".
وأضاف أن هذا القانون "أجاز إنابة ضابط الشرطة عن 
املدعي العام ف��������ي االماكن التي ال يوجد فيها نائب مدع 
عام، وألزم املدعي العام بالقيام  بالدفاع عن الحق العام 
بالنيابة ع��������ن الحكومة في االم��������ور الجزائية وبموجب 

التعليمات التي تصدر اليه من وزير العدلية ".
ويتض��������ح، والق��������ول للمحم��������ود إن  "قان��������ون ذي��������ل قانون 
األص��������ول الجزائي��������ة  وضع اللبن��������ة االولى لبن��������اء جهاز 
االدعاء العام في العراق"، مش��������يرًا إل��������ى "تعديالت اخرى 
اعقبت صدور القانون تضمنت منح صالحيات جديدة 

لالدعاء العام".
وأس��������تدرك "ان ه��������ذه الصالحي��������ات بمجموعه��������ا لم ترق 
بجهاز االدعاء العام الى ما كان ألمثاله من االجهزة في 
ال��������دول املتقدمة من صالحيات واس��������عة ، وبقي أثره في 

الدعوى محدود".
ولفت إلى "إصدار املشرع قانون ذيل آخر لقانون أصول 
املحاكمات الجزائية البغدادي  رقم 65 لسنة 1932 حدد 
فيه اختصاص املدع��������ي العام ونوابه، حيث بينت املادة 
الخامس��������ة منه حق املدع��������ي العام ونوابه في األش��������راف 
على أعمال املحققني عندم��������ا يقومون بالتحقيق وعلى 

املحققني أتباع أوامره وتوجيهاته".

الصالحيات بموجب القانون النافذ
ويذه��������ب املحمود إل��������ى أن "قانون اص��������ول قانون أصول 
املحاكمات الجزائية رقم 32 لس��������نة 1971 بني تشكيالت 
واختصاصات االدعاء العام بش��������كل أفضل"، منوهًا إلى 
أن " قان��������ون اإلدعاء الع��������ام رق��������م )159(  1979 وبموجبه  
تش��������كل جه��������از االدعاء الع��������ام  من رئيس اإلدع��������اء العام 

ونائبني للرئيس وعدد من املدعني العامني ونوابهم".
وأض��������اف أن "مق��������ر رئي��������س اإلدع��������اء الع��������ام ف��������ي بغ��������داد 
وتمت��������د صالحياته إل��������ى جميع أنحاء الع��������راق"، محددا 
اختصاصاته ب��������� "تحريك الدعوى بالحق العام ومراقبة 
التحريات عن الجرائم والطعن باألحكام والقرارات التي 
تصدرها محاك��������م الجنايات ومحاك��������م الجنح ومحاكم 
التحقي��������ق ويش��������رف عل��������ى أعم��������ال املحقق��������ني ويتول��������ى 
الحض��������ور عند أج��������راء التحقي��������ق في جناي��������ة أو جنحة 

ويبدي مالحظاته وطلباته القانونية".
 كم��������ا يتول��������ى الجه��������از، وفق��������ًا للمحم��������ود "التحقيق في 
الجرائم في حالة غياب قاضي التحقيق املختص،  وإذا 
اقتضت الحاجة يقوم مجل��������س القضاء األعلى بانتداب 

عضو اإلدعاء الع��������ام للقيام بمهام 
ق��������اض في محكم��������ة الجناي��������ات أو 
ق��������اض ف��������ي الجن��������ح أو ق��������اض في 
محكم��������ة التحقي��������ق أو ق��������اٍض م��������ن 
أي��������ة محكم��������ة اخرى بعدم��������ا اعتبر 
 2006 لس��������نة   )10( رق��������م  القان��������ون 
اعض��������اء االدعاء الع��������ام املوجودين 
ف��������ي الخدم��������ة عند ص��������دوره قضاة 
، ويحض��������ر املرافع��������ات والدع��������اوى 

املتعلقة بشؤون األسرة".
الع��������ام  أن "عض��������و االدع��������اء  وب��������نّي 
يخ��������ض وظيفيًا إلى نف��������س قواعد 
القض��������اة وتس��������ري عليه الش��������روط 
والترقي��������ة  الترفي��������ع  ف��������ي  ذاته��������ا 
ويتمت��������ع ب��������كل م��������ا يتمتع ب��������ه من 
املزايا املالية ويس��������اويه في الراتب 
واملخصصات"، مسترس��������اًل أن "ذلك 
حص��������ل عند تش��������ريع القان��������ون رقم 
 2006/11/2 ف��������ي  الص��������ادر   )10(
)قان��������ون ذيل قان��������ون اإلدعاء العام 

رقم 159 لسنة 1979(".
ويج��������د املحمود أن "االدع��������اء العام 
ي��������ؤدي دورا مهما لي��������س باعتباره 
ممث��������ال للحق الع��������ام ومدافعا عنه، 
ونائب��������ا ع��������ن الهيئ��������ة االجتماعية 

ومتابعا لحقوقها" فحسب. 
 مع أهمية وخطورة هذين الهدفني األساسيني، 
يقول املحم��������ود "أنه يؤدي أيضا دورا مهمًا في الس��������هر 
على حسن تطبيق القانون واحترامه  ومتابعة خطوات 

التنفيذ  ضمن اإلطار الذي رسمه القانون".
وع��������د ان الجهاز "أساس��������ٌي ملراقبة املش��������روعية واحترام 
تطبيق القانون،  فضال عن  مهمته في الدفاع  عن الحق 
العام في الدعاوى  الجزائية واملدنية التي تكون الدولة 
أو املجتم��������ع طرف��������ا فيها وف��������ي بعض دع��������اوى األحوال 

الشخصية  لحماية األسرة والطفولة".

ركن أساسي في البناء القانوني 
والقضائي

ومن خالل هذا الدور الكبي��������ر يؤكد املحمود أن "االدعاء 
الع��������ام ركن أساس��������ي في البن��������اء القانون��������ي والقضائي، 
حيث تتكون الس��������لطة القضائي��������ة االتحادية في العراق 
من مجلس القضاء األعلى ، واملحكمة االتحادية العليا، 
ومحكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة، وجهاز االدع��������اء العام، 
واملحاك��������م االتحادية األخرى وفقا ملا قررته املادة 89 من 

دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
ويس��������رد املحم��������ود آلي��������ة ترش��������يح بأنها من مس��������ؤولية  

"مجلس القضاء األعلى الذي يقوم بعرض هذا الترشيح  
على مجلس النواب للموافقة على تعيينه وفقا ألحكام 
امل��������ادة 91 من الدس��������تور و يكون رئي��������س االدعاء العام و 

نائبيه بدرجة من الدرجات الخاصة كوكيل الوزير".
 وينقل عن بعض الفقه��������اء تعريفهم لالدعاء العام بأنه 
"قضاء من نوع خ��������اص قائم لتمثيل املجتمع"، مبينًا أن 
"العراقي��������ني عرفوا وظيفة االدعاء الع��������ام منذ 2500 قبل 
امليالد بصورة أو بأخرى"، مس��������تداًل ب���������أن "ألواح الطني 

شاهد على ذلك".
إال أنه يرى "وظيفة االدعاء العام في تاريخ العراق  ليس 
بمعناه��������ا املعروف الي��������وم ، ووصفها في ظ��������ل التاريخ 
املعاص��������ر بأنها "وظيفة حديثة نس��������بيًا"، مس��������تطردًا أن 
" نش��������أة هذا الجهاز  تع��������ود إلى القرن الرابع عش��������ر في 
فرنس��������ا، ويؤكد بعض الكت��������اب القانونيني ب��������ان  نظام 

االدعاء العام يرجع أصله الى فرنسا".
و أفاد الكاتب بأن "من يتصفح قانون أصول املحاكمات 

الجزائية يجد دور االدعاء 
الع��������ام الفاع��������ل ف��������ي املادة 
األول��������ى من��������ه ف��������ي تحريك 

الشكوى الجزائية".
امكاني��������ة  ع��������ن  وتح��������دث 
اعتب��������اره "خصمًا ش��������ريفا 
كم��������ا يطل��������ق علي��������ه بعض 
القانون،  وش��������راح  الفقهاء 
واألم��������ني والح��������ارس على 
الدع��������وى العمومي��������ة التي 
يكون املجتمع طرفا فيها، 
وهو محام  ع��������ن املجتمع 
مصلحت��������ه  ليضم��������ن  

وحقوقه ويحميها".

فعالية دور االدعاء 
العام

وعن اس��������تطاعة جهاز االدعاء العام ألداء واجباته على 
أتم وجه، أجاب املحمود أن "تش��������كيالت توفرت له ضمت 
رئاس��������ة االدعاء العام والتي يكون فيه��������ا رئيس االدعاء 
العام ونائبيه هم الذين يتولون قيادة الجهاز واإلشراف 
عليه م��������ن الناحية الفنية واإلداري��������ة وهيأت من املدعني 
العامني لتدقيق دعاوى الجنايات واألحداث الخاضعة 
للطع��������ن التمييزي التلقائي بموجب املادة )1/16-2( من 
قانون االدعاء العام واملرسلة اليها من محاكم الجنايات 

واألحداث".
ويش��������رح مه��������ام هذه الهيئ��������ات في أن��������ه تقوم "بدراس��������ة 
الدع��������اوى املعروض��������ة عليها وإع��������داد مطالعته��������ا التي 
تتضمن الرأي القانوني بش��������أن القرارات الصادرة فيها 

وترفعها الى محكمة التمييز االتحادية".

 إضافة إلى ذلك فان رئاسة االدعاء العام تضم، بحسب 
الكاتب، هيئ��������ة الطعن ملصلحة القان��������ون التي تنظر في 
طلبات الطعن في األحكام والقرارات التي مضت عليها 
م��������دة الطعن ول��������م يطعن بها والتي يك��������ون احد أطرافها 
الدول��������ة أو قاص��������ر أو محج��������ور واحتوت عل��������ى مخالفة 

للنظام العام  أو شكلت ضررا بأموال الدولة".
في مقابل الدور االيجابي لالدعاء العام، أش��������ار املحمود 
إل��������ى أن "فعاليته ب��������رزت ضمن أطر األنظم��������ة القانونية 
العربية واملجاورة في املنطقة، وحظي باحترام وتقدير 
ليس فقط بني املشتغلني بالقضاء واملهتمني بالقانون، 
وإنما في الس��������احة العراقي��������ة الوطنية  من خالل مواقفه 
ودفاع��������ه عن املش��������روعية والتطبي��������ق الس��������ليم للقانون 

ورصد الخروق التي ترتكبها السلطة".
وأض��������اف "فص��������ار باإلضاف��������ة إل��������ى تمتع��������ه بالرصان��������ة 
والثب��������ات، يتمت��������ع بتلك املنزلة التي حظ��������ي بها القضاء 
العراقي املدافع األمني عن الحق والعدالة وتثبيت دعائم 
دولة القانون، وخصوصا 
اس��������تقاللية  تثبيت  بع��������د 
القض��������اء ق��������وال وفعال في 

العهد العراقي الجديد".
أن  املحم��������ود  وأورد 
"رصد  في  أس��������هم  الجهاز 
ظاه��������رة اإلج��������رام وتقديم 
العلمي��������ة  االقتراح��������ات 
العملي��������ة  والدراس��������ات 
باإلحص��������اءات  املع��������ززة 
ملعالجته��������ا  والبيان��������ات 
وتقليصه��������ا بم��������ا يخ��������دم 
يس��������هم  كم��������ا  املجتم��������ع، 
بتقييم التشريعات ومدى 
مطابقتها للواقع املتطور، 
ودعم النظام الديمقراطي 
أسسه  وحماية  االتحادي 
ومفاهيمه في إطار احترام املش��������روعية واحترام تطبيق 

القانون".
وعّد أن ل� "االدعاء العام دور خطير في محاربة الفس��������اد 
ورص��������د الظواه��������ر املش��������ينة  املخالف��������ة للقان��������ون، والتي 
تفش��������ت في أجه��������زة الدول��������ة منتقل��������ة إليها م��������ن النظام 
السياس��������ي الدكتاتوري، الذي كان متخمًا ومحماًل بكل 
تلك األمراض التي تكاد تفتك بجس��������د العراق وبسلطته 

اليافعة الجديدة، ودعائم دولة القانون".

رفع الغبن عن أعضاء الجهاز
وعّرج املحم��������ود على معاناة القض��������اة وأعضاء االدعاء 
الع��������ام بص��������ورة خاصة م��������ن قل��������ة رواتبه��������م، متابعًا ان 
"أعضاء االدعاء العام كانت معاناة كبيرة جدًا الس��������يما 
ف��������ي الفترة من عام 1988 ولغاية عام 2003 فقد ش��������هدت 
رواتب القض��������اة في عام 1988 زيادة ولم تش��������ملهم رغم 
أنهم يحمل��������ون نفس املؤهالت وي��������ؤدون مهامًا هي من 

صميم العمل القضائي".
وشدد على أن "أول ما قام به مجلس القضاء الذي أعيد 
تش��������كيله ف��������ي 2003/9/17 رفع هذا الغ��������نب الذي أصاب 
أعضاء االدع��������اء العام"، الفتًا إلى "مس��������اواة رواتبهم مع 

القضاة".
وأضاف املحمود أن "إيمان مجلس القضاء بدور االدعاء 
الع��������ام الفاعل وبوجوب املس��������اواة ب��������ني جناحي العدالة 
وترس��������يخًا ملب��������دأ  املس��������اواة  ب��������ادر إلى اقتراح تش��������ريع 
بتوحيد التسمية فقد صدر قانون تعديل قانون االدعاء 

العام".
وأوضح أن "املادة االولى منه عّدت أعضاءه املس��������تمرين 
ف��������ي الخدم��������ة قض��������اة على  وف��������ق الدرج��������ات والصنوف 
واألقدمي��������ة واملناصب التي ه��������م عليها  عند صدور هذا 
القانون،  وتسري عليهم األحكام التي تسري على القضاة 

ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم". 
وأكمل الكات��������ب بالقول أن "مجلس القضاء األعلى يعمل 
على تطوير األس��������س والضوابط في عمل االدعاء العام، 
م��������ن خ��������الل تفعي��������ل دور نائب املدع��������ي الع��������ام وتطويره 
وإلزام��������ه على تقدي��������م البحوث القانوني��������ة ودعم النظام 
الديمقراطي االتحادي وحماية أسس��������ه في إطار احترام 

املشروعية واحترام تطبيق القانون".
 

الكاتب يوجز مهام االدعاء العام منذ االحتالل العثماني حتى اآلن

القا�سي املحم�د ي�ثق اأ�سخم م��س�عة لتاريخ "الق�ساء يف العراق"
امليالد قبل   2500 منذ  العام  االّدعاء  لوظيفة  العراقيني  معرفة  تؤكد  الطينّية  األلواح 

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

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

القاضي المحمود يتصفح كتابه
الجزء الثامن

يتبع

أن االدعاء العام يؤدي دورا مهما باعتباره 
ممثال للحق العام ومدافعا عنه، ونائبا 

عن الهيئة االجتماعية ومتابعا 
حلقوقها وأنه يؤدي أيضا دورا في السهر 
على حسن تطبيق القانون واحترامه  
ومتابعة خطوات التنفيذ  ضمن اإلطار 

الذي رسمه القانون.

ّ


