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مشاجرة مع والدته!

اإلفتتاحية

  بغداد / عالء محمد  
"

اس��������تمرت ظاه��������رة الس��������حر والش��������عوذة ف��������ي 
املجتمع��������ات والحضارات القديمة وبقيت على 
مر العصور  وهي من الظواهر التي انتش��������رت 
ب��������كل املجتمعات بغ��������ض النظر عن املس��������توى 

الثقافي للشعوب. 
وال يزال اصحاب هذه املهن يلقون اس��������تجابة 
ف��������ي البالد نتيجة قلة الوع��������ي الثقافي، ويقول 
قاض��������ي  محكمة تحقيق مدين��������ة الصدر حارث 
عب��������د الجليل إن "مجتمعنا العراقي ومن خالل 
عملنا ف��������ي  محاكم التحقي��������ق ملختلف مناطق 

بغ��������داد فق��������د وجدنا ه��������ذه الظاه��������رة تنمو في 
األحياء الراقي��������ة واألحياء  الش��������عبية على حد 
س��������واء مع الفارق م��������ن حيث انتش��������ارها، فهي 
تنتش��������ر في األحياء الش��������عبية اكث��������ر  منها في 
األحي��������اء الراقية واغلب الدجال��������ن من الرجال 

يتخذ مسمى الروحاني". 
ويضيف عبد الجليل أن "اس��������بابا ثقافية وراء 
انتش��������ارها وه��������ي قل��������ة الوعي ومنها اس��������باب 
مادي��������ة تدفع  الجان��������ي المتهان مهنة الس��������حر 
والش��������عوذة والدجل فضال عن اسباب معنوية 
تتمث��������ل بالحاج��������ات  واألمني��������ات الش��������خصية 

للضحية". 

وأض��������اف عبد الجلي��������ل أن "وس��������ائل التواصل 
االجتماع��������ي س��������اهمت في انتش��������ارها بش��������كل 
واس��������ع حيث  اصبح من السهل على الدجالن 
ع��������رض خدماتهم للناس ع��������ن طريق صفحات 
وحس��������ابات عل��������ى ه��������ذه  املواقع  والت��������ي تكون 
غالبيتها بأس��������ماء وهمية وكذل��������ك اصبح من 
السهل على الضحية الوصول  اليهم بل وصل 
األم��������ر الى أطالق قن��������وات فضائية متخصصة 
بهذا املجال عن طريق ارقام  هواتف والتي تعد 

هي الخطوة األولى الستدراج الضحية". 
وأش��������ار إل��������ى أن "ه��������ذه الظاهرة تط��������ورت عبر 
طريقة ابت��������زاز الضحي��������ة مادي��������ًا والتي تصل 

جس��������ديًا م��������ن  خ��������الل مقاط��������ع فيدي��������و تصور 
للضحية بأي شكل من األشكال أو صور كانت 
الضحية قد ارس��������لتها  للجاني بحجة حاجته 
لها إلكمال اعمال السحر والشعوذة ففي هذه 
الحالة يقوم الجان��������ي باملطالبة  بمبالغ نقدية 
او اس��������تغالل الضحي��������ة جس��������ديًا مقاب��������ل عدم 
نش��������ر الصور أو املقاطع على ش��������بكة  االنترنت 
وه��������ذه الحالة عالجتها امل��������ادة ٤٥٢ من قانون 
العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ املعدل  وتعتبر 

هذه الجريمة جناية". 
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السحر والشعوذة يلقى رواجا في العاصمة .. ودجالون يبتزون النساء الكترونيا

بغداد/ علي البدراوي

ش��������كل مجل��������س القض��������اء األعلى عن لجن��������ة ملراجعة 
القوانن الت��������ي تحتاج الى إعادة صياغة ودراس��������ة 
 نصوصه��������ا قبل ثالثة أعوام. حيث تم اختيار نخبة 
من السادة القضاة املتقاعدين امللمن بالتشريعات 

 والقوانن العراقية لتلك اللجنة. 
وعل��������ى اثر ذلك ج��������رت والتزال طيلة تل��������ك املدة التي 
مض��������ت عل��������ى تأس��������يس اللجنة ع��������دة لق��������اءات بن 
 مجل��������س القض��������اء األعل��������ى واللجن��������ة القانونية في 
مجلس النواب ملناقشة القضايا املتعلقة بمشاريع 
 القوانن. حيث نوه رئي��������س مجلس القضاء األعلى 
القاض��������ي فائق زيدان في أكثر من موقف الى حاجة 
 فقرات معينة في بعض القوانن للتعديل، الس��������يما 

التي تم التصويت عليها من دون الرجوع للس��������لطة 
 القضائية. ويتم ذلك بالتنسيق مع اللجنة القانونية 
في مجلس النواب للوصول الى رؤية مش��������تركة بن 

 السلطتن التشريعية والقضائية بهذا الشأن. 
بخص��������وص ذل��������ك وبمناس��������بة مضي ثالث��������ة أعوام 
عل��������ى عمل اللجن��������ة كانت لنا وقف��������ة مطولة مع أحد 
 أعضائها القاضي املتقاعد الس��������يد خالد الساعدي 
ال��������ذي ذكر أن قرارات مجل��������س "قيادة الثورة  املنحل" 
ج��������رت إعادة النظر فيه��������ا .. وانتقد قان��������ون النزاهة 

واصفا اياه مليئا بالثغرات. 
ويقول القاض��������ي أن "الوالدة الطبيعي��������ة ألي قانون 
تأخذ مراحل متعددة الجهة املعنية مباش��������رة بهذا 
 القانون هي من تقترحه وتنظم مس��������ودة مشروعه، 
يعرض املشروع على مجلس الوزراء ملناقشته،  ويقر 

منه بعد أن يتم عرضه من قبله على مجلس الدولة 
ثم ُيحال الى مجلس الوزراء ثم يرس��������ل الى  مجلس 
النواب للتصويت عليه، وبعد ذلك يذهب الى ديوان 
الرئاسة ملصادقة رئيس الجمهورية  الصداره فقط 

دون مناقشته، ومن ثم ينشر بالجريدة الرسمية". 
وع��������ن التس��������مية الرس��������مية للجنة قال "ه��������ي اللجنة 
الخاصة بإعادة النظر بالتشريعات النافذة وتقديم 
 األف��������كار الى الجه��������ات املعنية م��������ع املالحظات حول 

املوضوع املطروح كلما دعت الحاجة الى  ذلك". 
وأكد أنها "تش��������كلت اللجنة بموج��������ب األمر الصادر 
م��������ن قب��������ل رئيس مجل��������س القضاء األعل��������ى القاضي 
 فائق زي��������دان ذي العدد 477/مكت��������ب/2017 بتاريخ 
2017/6/12 وق��������د باش��������رت اللجن��������ة أعماله��������ا حال 
 صدور أمر تش��������كيل اللجنة بع��������د ان اختار مجلس 

القض��������اء األعل��������ى نخب��������ة م��������ن القض��������اة املتقاعدين 
امللمن  بالقوانن والتش��������ريعات، واملدركن لحاجة 
العدي��������د منها للتعدي��������الت وفقًا ملقتضي��������ات الزمن 
وتحديثات  الحياة خدم��������ة للوطن واملجتمع"، الفتا 
إل��������ى أن��������ه "عند التش��������كيل كان عددنا س��������بعة قضاة 
من  االختصاصات الش��������املة، كان بيننا أعضاء في 
محكمة التمييز ومنهم من كبار القضاة املتقاعدين 
 الذين شغلوا مناصبهم طيلة فترة تصل الى نصف 
قرن. لكن حاليًا نحن اربعة قضاة نعمل في  اللجنة. 
حيث أخذت رئاس��������ة مجلس القض��������اء األعلى بنظر 
االعتبار الخب��������رات املتراكمة عند األعضاء  الغراض 

تشكيل اللجنة". 
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لجنة إعادة النظر بالتشريعات: راجعنا قرارات مجلس 
"قيادة الثورة المنحل".. وقانون النزاهة  مليء بالثغرات

ُكتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد

علم اللسانيات اجلنائي

بغداد / القضاء

تدابير احترازية اتخذها مجلس القضاء االعلى 
حرصا منه على س��������المة منتس��������بيه ومراجعيه 
بعدما  قام بنصب اجه��������زة تعفير )غرف تعفير( 
داخل مق��������ره فضال عن نصب جه��������از في املعهد 
القضائ��������ي،  يأتي ذلك االجراء بعد تفش��������ي خطر 

انتشار فيروس كورونا. 

وبتنس��������يق بن مجلس القض��������اء االعلى ووزارة 
النفط قامت الش��������ركة العام��������ة لتعبئة وخدمات 
الغ��������از  اح��������دى تش��������كيالت وزارة النف��������ط وبن��������اء 
عل��������ى الطلب الذي قدمه مجل��������س القضاء االعلى 
بتنصيب اجه��������زة  تعفير ) غ��������رف تعفير( داخل 

مقره وفي املعهد القضائي. 
محرر صحيف��������ة القضاء تواجد هناك وأكد على 
أن "ك��������وادر الش��������ركة وبن��������اء على طل��������ب مجلس 

القضاء  االعلى قام��������ت بتنصيب 3 اجهزة اثنان 
منها داخل مقر مجلس القضاء االعلى ، واالخر 
ف��������ي بناية  املعه��������د القضائي ، والتي ستس��������اهم 
هذه االجهزة في جهود مكافحة فيروس كورونا 
كونه��������ا تمت��������از بتقني��������ة  صحية دقيقة بحس��������ب 
ماقاله مدير قس��������م الصحة والس��������المة في وزارة 

النفط السيد ريسان علي. 
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بغداد/ إيناس جبار  

ح��������دد قانون العقوب��������ات العراق��������ي رادعا وعقوبة 
ل��������كل جريمة مفص��������ال فقراتها  واس��������بابها ونوع 
 الجريمة ولم يغفل عن جرائم القتل بفعل الخيانة 
كونها م��������ن الجرائم التي ظه��������رت باملجتمع منذ 
 نش��������أته وحدد بموجب فقرات م��������واده العقوبات 

لكل حالة. 
ويقول القاض��������ي خضير س��������لمان قاضي مجمع 
محاك��������م املحمودي��������ة إن "املش��������رع العراق��������ي عالج  

 جرائم القتل بداعي الشرف ومن ضمنها الخيانة 
كقتل ال��������زوج لزوجته او احد محارمه وعده  عذرا 
قانونيا مخفف��������ا للعقوبة وهو م��������ا اوردته املادة 
409 من قانون  العقوبات  العراقي رقم 111  لسنة 
1969 املع��������دل  والتي حددت م��������ن فاجأ زوجته او 
احدى محارمه في حالة تلبس بالزنا او  وجودها 

في فراش واحد مع شريكها". 
ويواص��������ل القاض��������ي حديث��������ه ان "عقوبته الحبس 
مدة التزيد عن  خمس سنوات ولم يحدد املشرع  
 العراقي من هو املحرم هل هو املحرم بالنس��������ب ام 

باملصاه��������رة ام بالرضاع وهو املس��������تفيد من  هذا 
العذر وهو مايعتبره القاضي قصورا تشريعيا"، 
مبين��������ا أن "املادة  128 م��������ن القانون   اعتبرته عذرا 
مخفف��������ا  للعقوب��������ة بارت��������كاب الجريم��������ة لبواعث 
ش��������ريفة  او بناء  على استفزاز فاذا  توافر الباعث 
الشريف فأن الجناية التي عقوبتها االعدام نزلت 
العقوبة الى الس��������جن املؤبد او  املؤقت او الحبس  

الذي التقل مدته عن السنة". 
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بغداد/ ليث جواد

كش��������ف القاضي املختص بالنظر 
بقضايا خلية الصقور في محكمة 
التحقي��������ق املركزية ف��������ي الرصافة 
فني��������ة  وس��������ائل  اس��������تخدام   ع��������ن 
حديث��������ة ومتطورة ف��������ي التحقيق 
في القضايا الخاص��������ة بالجريمة 
او  الجرائ��������م االرهابي��������ة  املنظم��������ة 
لضم��������ان ع��������دم وقوع أي��������ة مظلمة 
ف��������ي القضاي��������ا . الفت��������ا ال��������ى هذه 
التقنية نس��������تخدمها مع  الشهود 
واملش��������تكن للح��������د م��������ن الدعاوى 
الكيدية.فيما اك��������د احد املحققين 
القضائ��������ي العاملن ف��������ي املحكمة 
 ان العمل يتطل��������ب بعض االحيان 
االنتق��������ال ال��������ى مس��������رح الجريم��������ة 
من اجل ضبط املب��������رز الجرمي او 

 تدوين اقوال الشهود . 

وق��������ال قاضي خلي��������ة الصقور في 
محكم��������ة التحقي��������ق املركزي��������ة في 
حدي��������ث ل�"القض��������اء" ان "الدع��������اوى 
 املنظ��������ورة من قبلن��������ا نوعية وهي 
القضاي��������ا  االول��������ى  ش��������قن  عل��������ى 
الخاص��������ة بالدع��������اوى االرهابي��������ة 
بالجريم��������ة  والثاني��������ة  خاص��������ة 
املنظم��������ة مث��������ل القت��������ل والخط��������ف 
واملس��������اومة واالبتزاز االلكتروني 
ويعتمد العمل فيها  على الجانب 
الفني البحت اي )املتابعة الهاتفية 

ومواقع التواصل االجتماعي(". 
واش��������ار القاض��������ي ال��������ى ان��������ه "قبل 
اصدار أي أم��������ر قبض بحق املتهم 
يتم جم��������ع معلوم��������ات كافية عنه 
 ودراس��������تها من قبلنا بشكل دقيق 
وبع��������د التوصل ال��������ى قناعة تامة 
يت��������م اص��������دار امر باعتق��������ال املتهم 
ال��������ذي  تك��������ون االدلة علي��������ه دامغة 

وكافية الدانته وفق القانون". 
وأض��������اف أن "املتهم��������ن باالرهاب 
قاعدة معلوم��������ات متكاملة  لدينا 
اله��������اردات  ضب��������ط  بع��������د  عنه��������م 
اثناء عمليات  الخاصة  بالتنظيم 
التحري��������ر الت��������ي جرت ف��������ي االونة 
االخي��������رة"، منوه��������ا إلى ان��������ه "بعد 
ورود معلومات  استخبارتية من 
الخلية الينا يتم تقاطع املعلومات 
م��������ع قاع��������دة املعلوم��������ات املتوفرة 
املحكم��������ة  وبعده��������ا  ف��������ي  لدين��������ا 
يت��������م اعط��������اء االذن باالعتقال الى 

الخلية". 
الفت��������ا الى ان��������ه "في حال ل��������م تكن 
املعلومات املقدمة عن املتهم كافية 
نطلب جمع معلومات اكبر  للتأكد 
من انه متورط في اعمال ارهابية 

بنسبة 100%". 
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أجهزة تعفير وتعقيم باألشعة فوق البنفسجية في دوائر القضاء

الخيانة الزوجية تزيد من معدالت جرائم القتل

قاضي خلية الصقور: نملك معلومات عن 
الشبكات اإلرهابية في جميع  المحافظات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

املصاريف القضائية  

اللجنة التحقيقية يف إجرام بغداد تالحق 
العصابات املنظمة ومرتكبي االبتزاز

اإلفتتاحية

القاضي عبد الستار بيرقدار

الحرية هي أساس الحياة ومحور ديننا اإلسالمي، 
وعبر العصور ظل اإلنسان يطالب بحريته من عدو 
معروف وبمطالب مش��������روعة، على غرار املعارك التي 
كان يف��������وز بها في بع��������ض األحي��������ان، واألخرى التي 
تعرض فيها لتكميم األفواه، لكنه قاوم بكل ما أوتي 
من طاقة من أجل حريته املسلوبة، أما اليوم وبنسبة 
م��������ن الحري��������ة التي حص��������ل عليه��������ا أح��������س أن أوراقه 
تبعث��������رت، نتيج��������ة ما فت��������ك بالعالم وقل��������ب املوازين 
ف��������ي جميع املجاالت عدوه في��������روس ال يظهر بالعن 
املج��������ردة، قيد طاقته، بل حتى حريته فماذا لو تعلق 
األمر بش��������يء يخص صحته هل يظل كعادته يطالب 

بفك أسره؟
يقولون إن حريت��������ك تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخر، 
فف��������ي ظل الوضع الحالي حريت��������ك تنتهي بمجرد أن 

تلتصق قدماك بعتبة بيتك للخروج.
في ظ��������ل هذه الجائح��������ة ومنذ أكثر من ثالثة اش��������هر 
تقريًبا ظل اإلنس��������ان يحمل شعار »خليك في البيت« 
مصغًي��������ا ومتقبال كل اإلرش��������ادات الت��������ي قيلت له من 
طرف األطباء لاللتزام باملكوث في البيت، لكن سرعان 
م��������ا »بطاري��������ة« صبره أوش��������كت على النف��������اد، رأى أن 
حريته سلبت منه من جديد، دعنا نكن صرحاء أكثر 
هو ال يعل��������م كيف يتم مواجهة ع��������دوه ما دام أن هذا 
الفيروس أعجز أصحاب االختصاص في مواجهته، 
وأرهق كاهل كبار الدول في تطويقه، فتك باالقتصاد 
والتعليم، فبقي في جيب هذا العبد الضعيف مجرد 
قطع��������ة قماش صغيرة لتصدي له��������ذا الفيروس، لكن 
مع ذلك أبى االستس��������الم، فاختار التصدي واملقاومة 
بع��������د أن نفذت مواجهته في بقائ��������ه في املنزل، أحس 
بقيمة الحرية عندما ش��������عر أن ع��������دوه انقض عليها، 
رفض أن يخضع لفريس��������ته فص��������رخ أمامه »حريتي 
هي أساس وجودي«، فمن س��������يفوز بهذه املعركة يا 

ترى؟

■ البوابة الرئيسية لمدخل مجلس القضاء االعلى وسط العاصمة.. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد/ القضاء

في ظل الجائحة الخطيرة التي يمر بها العالم أجمع والتي تسببت بحجر 
صحي ألزم الجميع البق��������اء  في منازلهم لفترات طويلة حرصًا على الحياة 
والس��������المة شرعت الكوادر التقنية العاملة في مجلس  القضاء األعلى )قسم 
التكنولوجي��������ا والنظم( وبتوجيه مس��������تمر من قبل الس��������يد رئيس املجلس 
القاض��������ي  فائق زي��������دان، ش��������رعت الكوادر باس��������تغالل فترة الحج��������ر املنزلي 
وع��������دم الرضوخ للواقع الصح��������ي  الصعب، للبدء بخط��������وة منحها الدورات 
)الكترونيًا( بشكل غير مسبوق من قبل بعد أن كانت  الدورات التقنية تمنح 
من قبلهم ملوظفي اس��������تئنافات املحاكم في عموم محافظات العراق ميدانيًا 
 بتواجد املتلقن في مقر املجلس/ معهد التطوير القضائي تحديدًا ليتلقوا 

منه املادة املطلوبة الى  وقت قريب سبق الجائحة. 
املهن��������دس قتيبة قص��������ي ناجي معاون مدير قس��������م تكنولوجي��������ا املعلومات 
يقول "م��������ن بديهيات عملنا أن  نمنح ال��������دورات التدريبية للمالكات التقنية 
في مجل��������س القضاء االعلى عبر االتصال املباش��������ر الكامن  بتواجد املتلقن 

في قاعة يستقون منها املنهج املحدد تدريبهم به".
 التفاصيل ص 6

القضاء ينظم دورات تقنية 
لموظفيه عبر االنترنت

ثالثة إرهابيني من عائلة واحدة يروون 
مسرية إجرامية انتهت إىل جزائهم العادل

كورونا والحرية

https://www.hjc.iq/view.67362/
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بغداد/ إيناس جبار  

حدد قانون العقوبات العراقي رادعا 
وعقوبة لكل جريمة مفصال فقراتها  
واس��������بابها ونوع الجريمة  ولم يغفل 
عن جرائم القتل بفعل الخيانة كونها 
م��������ن الجرائم التي ظه��������رت باملجتمع 
منذ نش��������أته وحدد  بموج��������ب فقرات 

مواده العقوبات لكل حالة. 
ويق��������ول القاض��������ي خضي��������ر س��������لمان 
قاضي مجم��������ع محاكم املحمودية إن 
"املش��������رع العراقي عالج  جرائم  القتل 
بداعي الشرف ومن ضمنها الخيانة 
كقتل الزوج لزوجته او احد محارمه 
وع��������ده عذرا قانونيا  مخففا للعقوبة 
وهو ما اوردته املادة 409 من قانون  
العقوب��������ات  العراقي رقم 111 لس��������نة 
1969  املع��������دل  والتي حددت من فاجأ 
زوجت��������ه او اح��������دى محارمه في حالة 
تلبس بالزن��������ا او وجودها في فراش 

 واحد مع شريكها". 
ويواصل القاضي حديثه ان "عقوبته 
الحب��������س م��������دة التزي��������د ع��������ن  خمس 
س��������نوات ولم يحدد املشرع   العراقي 
م��������ن ه��������و املح��������رم ه��������ل ه��������و املح��������رم 
بالنس��������ب ام باملصاهرة ام بالرضاع 
وهو املس��������تفيد من ه��������ذا  العذر وهو 
مايعتبره القاضي قصورا تشريعيا"، 
مبين��������ا أن "امل��������ادة  128 م��������ن القانون  
اعتبرت��������ه ع��������ذرا  مخفف��������ا  للعقوب��������ة 
بارت��������كاب الجريمة لبواعث ش��������ريفة  
او بن��������اء  على اس��������تفزاز ف��������اذا توافر 
الباعث الش��������ريف  ف��������أن الجناية التي 
عقوبتها االع��������دام نزلت العقوبة الى 
الس��������جن املؤبد او املؤقت او الحبس  

الذي التقل  مدته عن السنة". 

وي��������رى القاض��������ي  أن "هن��������اك تزاي��������د 
حاالت جرائم القتل ال سيما املتعلقة 
بالخيانة ف��������ي االونة االخيرة   عازيا 
ذل��������ك لوج��������ود ظ��������رف  الس��������بب وراء 
اقتص��������ادي صعب اثر عل��������ى الترابط 
االس��������ري تدف��������ع بعض   النس��������اء الى 
ارتكاب فعل الخيانة الزوجية، وكذلك 
الظ��������روف االجتماعي��������ة وم��������ا ينش��������ر 
عبر صفح��������ات  التواصل االجتماعي 
والتي تنتهزها النساء ذات النفوس 

الضعيفة الى الوقوع في الحرام ". 
  وين��������وه القاضي بأن "املس��������تفيد من 
عذر التخفيف  بالعقوبة  هو الزوج 
ومحارم الزوجة  وبذلك  اليس��������تفيد 
غير ه��������ؤالء كابن الع��������م او ابن العمة 
والخالة"، الفتا إل��������ى أن  "التطبيقات 
املحاك��������م  الجزائي��������ة  ف��������ي  العملي��������ة 
اقتص��������رت عل��������ى أن املس��������تفيد وف��������ق 
العذر ه��������و  املحرم من النس��������ب فقط  
كاالب واالب��������ن  والجد   واليس��������تفيد  

منه املحرم باملصاهرة". 
وأش��������ار إلى  أن "املادة  130 من نفس 
القان��������ون ورد فيه��������ا اذا توف��������ر ع��������ذر 
مخفف  في  جناية عقوبتها   االعدام 
نزل��������ت العقوب��������ة الى الس��������جن املؤبد  
او املؤق��������ت  او الحب��������س الذي التصل 
مدته الى السنة  ، واذا  كانت العقوبة 
نزل��������ت  املؤق��������ت  او  املؤب��������د  الس��������جن 
العقوب��������ة  ال��������ى الحبس ال��������ذي التقل 
مدت��������ه  عن س��������تة أش��������هر  مالم ينص 

القانون على خالف ذلك".    
ويتفق معه القاض��������ي احمد الصفار 
قائ��������ال إن "االث��������ر ال��������ذي يترت��������ب على 
فعل الخيانة الزوجي��������ة بعد ثبوتها 
 هو م��������ا نصت عليه امل��������ادة االربعون 
م��������ن قانون االحوال الش��������خصية رقم 

188 لس��������نة 1959 قي  الفقرة)2( على 
اعتب��������ار الخيانة الزوجية س��������ببا من 
اسباب التفريق القضائي اذا ارتكب 
الزوج االخ��������ر  الخيانة الزوجية ومن 
اثارها ايض��������ا اذا ثبتت الخيانة  هو 
اس��������قاط حضانة االطفال عنها النها 
خانت  االمانة االهم، وفي حالة وقوع 
جريمة فأكد م��������ا قاله زميله القاضي 
وم��������ا نص��������ت علي��������ه فق��������رات  قان��������ون 

 العقوبات العراقي". 
وأض��������اف الصفار أن "القانون ش��������رع 
التخفيف عن الجاني لحظة مفاجأة 
زوجت��������ه او اح��������دى محارم��������ه  اما  لو 
تحق��������ق العك��������س وكان��������ت امل��������رأة هي 
م��������ن فاج��������أت  زوجها وقتلت��������ه فانها 
س��������وف تكون تح��������ت طائل��������ة العقاب 
واالجتماع��������ي  القانون��������ي   امل��������زدوج 
وتك��������ون جريمة عادي��������ة تحاكم وفق 
امل��������ادة 405 م��������ن  العقوب��������ات"، الفت��������ا 
 إل��������ى أن "القانون اعطى تميزا خاصا 
للذك��������ور ومب��������ررا للقت��������ل وان ه��������ذه 
الجريمة ليس��������ت حديثة العهد فهي 
 موجودة في جمي��������ع االزمنة وكانت 
له��������ا عقوب��������ات مفروضة حس��������ب كل 
فالقتل  ومكان��������ه،  وزمان��������ه  مجتم��������ع 
 او غس��������ل الع��������ار تعتب��������ر ه��������ي االكثر 
تداوال عبر االجي��������ال واالوقات وهي 
م��������ن العقوب��������ات املجتمعية  وليس��������ت 

العقوبات القانونية". 
فيما ع��������زا القاض��������ي ازدي��������اد حاالت 
الجرائم بس��������بب الخيان��������ة فضال عن 
سوء الوضع االقتصادي الى  تدهور 
القي��������م املجتمعي��������ة وانتش��������ار مواقع 
)السوش��������ل  االجتماع��������ي  التواص��������ل 
ميديا( واس��������تخدامها بشكل  يسيء 

الى العالقات االسرية. 

الخيانة الزوجية تزيد 
من معدالت جرائم القتل

  بغداد / عالء محمد  

استمرت ظاهرة الس��������حر والشعوذة 
في املجتمعات والحضارات القديمة 
وبقي��������ت عل��������ى م��������ر العص��������ور  وه��������ي 
م��������ن الظواه��������ر الت��������ي انتش��������رت بكل 
املجتمعات بغض النظر عن املستوى 

الثقافي للشعوب. 
وال ي��������زال اصحاب ه��������ذه املهن يلقون 
استجابة في البالد نتيجة قلة الوعي 
الثقاف��������ي، ويق��������ول قاض��������ي  محكم��������ة 
تحقي��������ق مدين��������ة الصدر ح��������ارث عبد 
الجليل إن "مجتمعن��������ا العراقي ومن 
خ��������الل عملنا ف��������ي محاك��������م  التحقيق 
ملختل��������ف مناطق بغ��������داد فقد وجدنا 
ه��������ذه الظاه��������رة تنم��������و ف��������ي األحياء 
الراقية واألحياء الش��������عبية  على حد 
سواء مع الفارق من حيث انتشارها، 
فهي تنتش��������ر ف��������ي األحياء الش��������عبية 
اكثر منها في األحياء  الراقية واغلب 
الدجال��������ن من الرجال يتخذ مس��������مى 

الروحاني". 
ويضي��������ف عب��������د الجليل أن "اس��������بابا 
ثقافي��������ة وراء انتش��������ارها وه��������ي قل��������ة 
الوعي ومنه��������ا اس��������باب مادية تدفع 
الس��������حر  مهن��������ة  المته��������ان   الجان��������ي 
والشعوذة والدجل فضال عن اسباب 
معنوية تتمثل بالحاجات  واألمنيات 

الشخصية للضحية". 
وأض��������اف عب��������د الجليل أن "وس��������ائل 
التواص��������ل االجتماعي س��������اهمت في 
انتش��������ارها بشكل واسع حيث  اصبح 
م��������ن الس��������هل عل��������ى الدجال��������ن عرض 
خدماتهم للناس عن طريق صفحات 
وحس��������ابات على هذه  املواقع  والتي 
تك��������ون غالبيته��������ا بأس��������ماء وهمي��������ة 
وكذل��������ك اصب��������ح م��������ن الس��������هل عل��������ى 
الضحي��������ة الوصول اليه��������م  بل وصل 
األم��������ر ال��������ى أط��������الق قن��������وات فضائية 
متخصص��������ة بهذا املج��������ال عن طريق 
ارقام هواتف والتي  تعد هي الخطوة 

األولى الستدراج الضحية". 
وأش��������ار إلى أن " األسلوب الدارج لدى 
ه��������ؤالء الدجال��������ن هو االتف��������اق على 
مبلغ مع��������ن مقابل حصول  الضحية 
على مراده وعادة ما يكون  دفع املبلغ 
عل��������ى دفعت��������ن األولى عن��������د االتفاق 
والثانية بعد انجاز  العمل وحصول 
املراد وفي ح��������ال لم تحصل الضحية 
على مرادها تكون الدفعة األولى غير 
قابلة  للرد بحجة انها كانت تكاليف 
لش��������راء مواد إلنجاز العمل وبالتالي 

فأن الضحي��������ة ال تس��������تطيع املطالبة 
 باملبلغ املدفوع مقدمًا بسبب االتفاق 
على عدم ارجاعه أو بس��������بب خوفها 
م��������ن علم ذويها"، الفت��������ا إلى  أن اآلونة 
األخيرة لوحظ تط��������ور هذه الظاهرة 
بواسطة طريقة ابتزاز الضحية ماديًا 
والتي تصل  جسديًا من خالل مقاطع 
فيديو تصور للضحية بأي شكل من 
األش��������كال أو صور كانت الضحية قد 
 ارسلتها للجاني بحجة حاجته لها 
إلكمال اعمال السحر و الشعوذة ففي 
هذه الحالة يق��������وم الجاني  باملطالبة 
بمبالغ نقدية او اس��������تغالل الضحية 
جس��������ديًا مقابل عدم نش��������ر الصور أو 
املقاطع على ش��������بكة  االنترنت وهذه 
الحالة عالجتها املادة ٤٥٢ من قانون 
العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ املعدل 

 وتعتبر هذه الجريمة جناية". 
وتاب��������ع القاضي ح��������ارث عبد الجليل 
"هذه الجريم��������ة اصبحت من الجرائم 
االجتماعية الخطرة ملا لها  من عواقب 
كارثية في حال حاولت الضحية حل 
املوض��������وع بنفس��������ها دون علم اي من 
ذويها خشية  الفضيحة وبالتالي قد 
تجبر الضحية الحصول على مبالغ 
مالية بأي شكل من األشكال لدفعها 

ال��������ى  الجاني اما دوافع الناس للجوء 
ال��������ى مثل هؤالء الدجال��������ن فهي على 
الغالب مسائل ش��������خصية كأن  تكون 
الضحية فت��������اة و تأخرت بالزواج او 
مطلقة و ترغب بالعودة الى طليقها 
أو ق��������د تكون الضحية  ش��������اب أو رجل 
ويرغ��������ب بالحص��������ول عل��������ى عم��������ل أو 
يعتق��������د ان بإم��������كان ه��������ؤالء الدجالن 
لديه��������م الق��������درة على  جع��������ل الضحية 
مقبول لدى الجميع و كالمه مسموع 
أو يطلب زيادة ف��������ي رزقه و غير ذلك 
م��������ن  األمور"، موجه��������ا النصيحة لكل 
املواطنن عدم اللجوء الى مثل هؤالء 
الدجال��������ن واالعتماد عل��������ى  ارادة الله 
سبحانه و تعالى وفي حال تعرضهم 
الى مضايقات التوجه الى اقرب مركز 
للش��������رطة أو  مكتب ملكافح��������ة اإلجرام 
ليأخ��������ذ القانون دوره وبالتالي الحد 
م��������ن هذه الظاهرة التي باتت تش��������كل 
خطرا  مجتمعيا حقيقيا ومكافحتها 

تقع على عاتق الجميع". 
فيم��������ا يقول قاض��������ي محكمة تحقيق 
الرصافة احمد مكي إنه "في ظل غياب 
الوعي الديني والثقافي  اخذت اعداد 
زبائن هؤالء الس��������حرة واملش��������عوذين 
ف��������ي االزدي��������اد"، الفت��������ا إل��������ى أن "الفئة 

االكبر من مرت��������ادي  أماكن هؤالء من 
النساء، فتارة ترغب املرأة في تحسن 
صورتها بعن زوجه��������ا وابعاده عن 
اخرى  وت��������ارة  الخارجية،   العالق��������ات 
تعتقد املرأة بانها واقعة تحت تأثير 
عمل الس��������حر الذي تسبب في  حدوث 
املشاكل بينها وبن زوجها، واحيانا 
تظ��������ن انها ل��������ن تحصل عل��������ى الزوج 
املناس��������ب اال بواسطة  السحر او انها 
تحت تأثير عمل الس��������حر مما تسبب 
ف��������ي عدم زواجه��������ا، وهن��������ا يأتي دور 
الس��������حرة  واملش��������عوذين في استغالل 
ما تصب��������و الي��������ه النس��������اء واقناعهن 
بانه��������ن لن يصل��������ن ال��������ى اهدافهن اال 

بهذه  االعمال". 
وأضاف مك��������ي أن "قلة من الضحايا 
يقومون باالبالغ ع��������ن تلك الحاالت 
تحت خش��������ية الفضيحة او  النتائج 
السلبية العائلية التي تتعرض لها 
الضحي��������ة بع��������د اكتش��������اف االمر من 
قبل عائلته��������ا، اال أنه في  حال ابالغ 
الضحي��������ة يت��������م اتخ��������اذ االج��������راءات 
القانونية بحق املتهم وبشكل سريع 
وفوري وقد تم القاء  القبض على عدد 
من املتهمن في القضايا املعروضة 
علينا واعترفوا بارتكابهم الجريمة 

وت��������م احالة  قضاياه��������م الى املحكمة 
اح��������كام بحقهم،  املختصة وصدرت 
وقد اعتمدنا في الكثير من الحاالت 
الت��������ي  الق��������ي فيه��������ا القب��������ض عل��������ى 
املتهمن عل��������ى تش��������كيل فريق عمل 
ونصب كمن للمتهم والقاء القبض 
عليه  اثناء ارتكابه جريمته )بالجرم 

املشهود(". 
وأوض��������ح "الدجال��������ون يعتمدون في 
عمله��������م على كت��������اب ويت��������م اللجوء  
الى املخططات والرس��������ومات للقيام 
 بالسحر مستشهدا بحادثة ملتهمن 
اثنن يعمالن في الدفاع املدني قاما 
بانش��������اء صفحة على موقع  الفيس 
بوك ادعيا بانهما يعمالن بالسحر 
املش��������اكل  لح��������ل   الق��������درة  ولديه��������م 
الزوجية وف��������ك االعم��������ال"،  مضيفا " 
ت��������واردت العديد م��������ن الطلبات على 
تل��������ك الصفحة من قبل االش��������خاص 
وكان جميعه��������م م��������ن  النس��������اء وكان 
بالقي��������ام  الطلب��������ات تتعل��������ق  اغل��������ب 

باعمال لحل املشاكل الزوجية". 
ويذك��������ر القاض��������ي احم��������د مك��������ي أن 
م��������ن  يطلب��������ون  كان��������وا  "املتهم��������ن 
الضحي��������ة فت��������ح الكامي��������را والتعري 
بشكل  كامل وكتابة بعض الكلمات 
والعبارات على مناطق حساسة من 
جسدها بعدما كانا يقومان بحفظ 
 املحادث��������ة وبعد ذلك اللجوء لتهديد 
الضحي��������ة بدف��������ع مبال��������غ مالي��������ة او 
االنصياع الى رغبتهما في ممارسة 
 الجن��������س معهما وبخالف��������ه يقومان 
بنش��������ر صور الضحي��������ة وهي عارية 
االجتماعي"  التواص��������ل  مواقع  على 
 ، ويب��������ن أن��������ه بع��������د ورود اخبار من 
قبل اح��������د الضحايا ص��������در قرار من 
قبلنا بتش��������كيل فريق عمل ونصب 
 كم��������ن للمتهم��������ن والق��������اء القب��������ض 
وت��������م  املش��������هود  بالج��������رم  عليهم��������ا 
الرس��������ومات واالوراق  ضبط بعض 
الت��������ي  تحتوي عل��������ى كتابات تتعلق 
باعمال الش��������عوذة بحيازة املتهمن 
والت��������ي كانت تس��������تخدم ف��������ي خداع 

 الضحايا". 
فيم��������ا لف��������ت القاض��������ي احم��������د مكي 
إل��������ى أن " القان��������ون العراقي لم يجرم 
ول��������م  والش��������عوذة  الس��������حر  اعم��������ال 
يعاقب  ممارسيها، اال ان االجراءات 
القانوني��������ة تتخ��������ذ بح��������ق املتهم في 
هذا النوع من الجرائم وفقا الحكام 
 امل��������ادة )٤٥٦( من قان��������ون العقوبات 

العراقي". 

السحر والشعوذة يلقى رواجا في العاصمة 
ودجالون يبتزون النساء الكترونيا

إضاءات
قضائية

ملا كانت الدولة قد منعت االفراد من اس��������تيفاء حقوقهم بانفس��������هم 
وتكفل��������ت له��������م  دون تمييز حق االلتجاء ال��������ى القضاء حيث ان حق 
التقاض��������ي مكفول لجميع  االش��������خاص طبيعية كان��������ت او معنوية 
وان توفير الحماية القضائية يعد من  صميم وظائف الدولة وهي 
تقتضي العديد من املس��������تلزمات التي تطولها  اجراءات التقاضي 
ولكن هذا الحق ال يتم اللجوء اليه دون تكاليف وهذه  التكاليف هي 
الرس��������وم واملصاريف القضائية حيث تعد مصاريف الدعوى  احد 
املستلزمات التي تتطلبها العملية القضائية ويتحملها الخصوم 
في اثناء  نظر الدعوى وتش��������مل الرسوم القضائية ونفقات انتقال 

املحكمة واجور  النشر والترجمة والخبراء واتعاب املحاماة.
 وقد نص الدس��������تور العراقي  على ضمان حق التقاضي باعتباره 
حقا مصان��������ا ومكفوال للجميع وان  القضاء خدمة عامة ال تؤديها 
الدولة دون مقابل حيث نصت قوانن  املرافعات املدنية والرس��������وم 
العدلية ورسم الطابع وقانون املحاماة على  املصاريف القضائية 
وق��������د نصت املادة   )  166 ( من قانون املرافعات  املدنية على :  )يجب 
على املحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به  الخصومة امامها 
ان تحك��������م م��������ن تلقاء نفس��������ها بمصاري��������ف الدعوى عل��������ى الخصم 
 املحكوم عليه(  فان من يتحمل مصاريف الدعوى هو من خسرها 
ولو  كان حس��������ن النية ويش��������ترط للحكم باملصاري��������ف القضائية ان 
يكون املحكوم  عليه طرفا اصيال في النزاع اي ان تكون له مصلحة 
ش��������خصية في الدعوى  فال يحكم عل��������ى الوكيل او الوصي او القيم 
بصفتهم الش��������خصية ولكن يحكم  على م��������ن يمثله قانونا ويدخل 
ضمن حساب املصاريف رسم الدعوى  الحادثة ورسم الطعن وكذلك 
اجور الخبراء عند اجراء الكش��������ف واملعاينة   و ان اي اغفال للحكم 
باملصاريف فان الحكم يتعرض للنقض ويستطيع  الطرف الرابح 
مراجعة مديرية التنفيذ لغ��������رض تنفيذ املصاريف القضائية و ان 
الطعن بمصاريف الدعوى واتعاب املحاماة يكون تابعا الى اصل 
 الح��������ق املدعى به او املحكوم به ونجد من الضروري تعديل احكام 
املادة   )166 (  م��������ن قانون املرافعات املدنية وان يكون على املحكمة 
ان تقدر  مصاريف الدعوى وتحكم بها على الخصم املحكوم عليه 
من تلقاء نفسها  عند اصدار الحكم الذي تنتهي به ورسم الدعوى 
هي االموال التي حدد  قانون الرس��������وم العدلية استيفاءها من اجل 
اقام��������ة الدع��������وى والطعن في الحك��������م  الصادر فيها ويل��������زم  املدعي 
والطاع��������ن بدفعها ورس��������م الكش��������ف واالنتقال و هي االم��������وال التي 
حدده��������ا القانون ويلزم طالب الكش��������ف بدفعها وق��������د عالج   قانون 
الرس��������وم العدلية كيفية اس��������يفاء الرس��������وم واملبالغ الواجب دفعها 
س��������واء  عن اقامة الدعوى االصلي��������ة او الحادثة او الطعن في الحكم 
الص��������ادر فيها اما  ان تقدر بصورة نس��������بية او مقطوعة وقد تتخذ 
املحكمة قرارا بتاجيل  اس��������يفاء الرسوم في الدعوى وهو مايسمى 
)  املعون��������ة القضائية  ( وقد يلجا  الخصم ال��������ى انابة محامي عنه 
في الدعوى املنظورة وبموجب وكالة للدفاع  عن حقوقه وقد نص 
قان��������ون املحام��������اة على اتع��������اب املحاماة ويش��������ترط للحكم  باتعاب 
املحام��������اة ان يكون الخصم الرابح ق��������د احضر محام عنه وان  يكون 

الحك��������م او القرار ما يس��������توجب الحكم فيه 
باتعاب املحام��������اة وان يكون  احد الطرفن 
رابحا للدعوى واالخر خاس��������را لها ونجد 
من الض��������روري  تعدي��������ل قان��������ون املرافعات 
املدنية والنص عل��������ى تحمل املحامي جزء 
من  مصاري��������ف الدعوى بدال عن موكله في 
حال��������ة خس��������ارته للدعوى بس��������بب تجاوز 

 حدود الوكالة او ارتكاب الخطأ الجسيم. 

■ دجالون مارسوا عمليات ابتزاز لنساء عبر مواقع التواصل االجتماعي

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

بغداد/ ليث جواد

عم��������ل دؤوب وجه��������ود حثيثي��������ة تقوم به��������ا اللجنة 
التحقيقي��������ة في اجرام بغ��������داد التابعة الى  محكمة 
تحقيق  الرصافة في مالحقة العصابات االجرامية 
الخطرة فضال عن مالحقة مرتكبي جرائم االبتزاز 
 االلكترون��������ي الت��������ي ش��������هدت نش��������اط ملحوظ��������ا في 
االع��������وام االخيرة  من خالل اعتماد وس��������ائل علمية 

وتقنية  متطورة. 
كان��������ت لن��������ا وقفة م��������ع القاض��������ي الخ��������اص باللجنة 
التحقيق في اج��������رام بغداد احمد مكي الذي تحدث  

 ل�"القضاء" عن عمل تلك اللجنة، قائال: 
إن "القضاي��������ا التي ترد الى اللجن��������ة التحقيقية في 
مكافح��������ة اج��������رام بغ��������داد واملنظورة م��������ن قبلنا هي 
القضاي��������ا  الجنائي��������ة مهم��������ة مثل )القت��������ل, الخطف 
والس��������رقات املهمة واملخ��������درات واالتجار بالبش��������ر 
واالعض��������اء  البش��������رية( التي ترتكب م��������ن عصابات 
خط��������رة وذات نف��������وذ فض��������ال ع��������ن قضاي��������ا االبتزاز 

االلكتروني". 
واض��������اف ان��������ه "يتم التعام��������ل مع القضاي��������ا الواردة 
باتخاذ االجراءات القانونية بش��������كل سريع وفوري 
  )التحري وجم��������ع املعلومات واالدل��������ة وضبط ماله 
مس��������اس بالجريمة( ومن الض��������روري جدا ان تتخذ 
 تلك االجراءات بش��������كل س��������ريع وفي بعض االحيان  
نتخذ اجراءات بش��������كل س��������ري لضمان عدم ضياع 
 االدلة" وتابع انه "بعد جمع االدلة الكافية واملقنعة 
ع��������ن املتهم��������ن يت��������م اتخ��������اذ االج��������راءات القانونية 
 بحقهم واصدار اوامر القبض ومن ثم اس��������تجواب 
املتهمن وفق اح��������كام القانون ومواجهتهم باالدلة 
 املتحصل��������ة ضده��������م وم��������ن ث��������م اكم��������ال االج��������راءات 

القانونية واحالتهم على املحكمة املختصة". 
واش��������ار القاضي الى ان��������ه "من اب��������رز القضايا التي 
عرض��������ت على اللجن��������ة هي جريمة قت��������ل وقعت في 
 مجمع بس��������ماية الس��������كني، اذ قام املتهم باستدراج 
املجنى عليه الى ش��������قته في املجمع املذكور ولكون 
 املته��������م مدينا الى املجنى عليه بمبلغ من املال )١٥( 

مليون دينار ومطالبة االخير للمتهم بارجاع  املبلع 
قام املتهم بطعن املجنى عليه بواسطة سكن )٢٧( 
طعنة ما ادى الى وفاته وبعدها قام  املتهم بسحب 

جثة املجنى عليه ووضعها في الحمام". 
ويضيف قائال ان "املتهم بعد ارتكاب الجريمة اخذ 
قسطًا من الراحة وقام بش��������رب االركيلة وفي  اليوم 
الثان��������ي أتم فعلته عبر بتقطي��������ع جثة املجنى عليه 
ال��������ى نصفن ولفها بغطاء )بطانية( كي يتمكن  من 
اخراجه من الشقة وفعال قام املتهم باخراج نصفي 
جثة املجنى عليه بواس��������طة عرب��������ة اطفال  ووضعه 
في س��������يارته ورمي��������ه قرب احد املب��������ازل الواقع على 

مقربة من املجمع". 
الفت��������ا الى ان "املته��������م لم يكتف بفعلت��������ه وانما قام 
باالتص��������ال بذوي املجنى عليه م��������ن هاتف املجنى 
علي��������ة  واخبرهم بان املجنى عليه تم خطفه وطلب 
فدية قدرها )١٠٠( الف دوالر في محاولة من املتهم 
 البعاد الش��������ك عنه وااليحاء الى ذوي املجنى عليه 

بان الحادث هو حادث خطف". 
مش��������يرا الى انه "بع��������د ورود القضية ال��������ى اللجنة 
وعلى الف��������ور تم اص��������دار امر من قبلن��������ا بالتحري 
وجمع  املعلومات عن الجريمة ومرتكبها وبش��������كل 
س��������ريع وفوري وفعاًل تم القبض على املتهم الذي 
كان  يختبئ في احد الدور بغداد وبعد استجواب 
صراح��������ًة  اعت��������رف  باالدل��������ة  ومواجهت��������ه  املته��������م 
بارتكاب��������ه  الجريم��������ة وفق��������ًا للصيغة املبس��������وطة".. 
اس��������تمر التحقيق ف��������ي القضية ما يق��������ارب الثالثة 
اش��������هر والقضية  حاليًا سيتم احالتها الى محكمة 

املوضوع". 
وبش��������أن دعاوى االبتزاز ق��������ال القاضي احمد مكي 
ان��������ه "ع��������ادة مايت��������م التعامل م��������ع قضاي��������ا االبتزاز 
 االلكتروني بشكل سريع وسري حفاظًا على سمعة 
املجنى عليها ومنعًا من حدوث املشاكل  االسرية، 
إذ ان القان��������ون العراقي اش��������ترط تدوين اقوال ذوي 
املجنى عليه اذا كان دون الس��������ن  القانونية". وعلى 
ضوء ذلك نقترح  انش��������اء دائ��������رة مختصة بجرائم 
االبت��������زاز االلكترون��������ي س��������يما وان ه��������ذا  النوع من 

الجرائم انتشر بشكل واسع في االونة االخيرة وله 
تأثير كبير على س��������معة العوائل  العراقية وس��������لم 

املجتمع. 
مضيف��������ا : "نتمن��������ى ان تكون لدينا دائ��������رة مجهزة 
باالمكاني��������ات الفني��������ة الالزم��������ة الن ه��������ذا النوع من 
الجرائ��������م  يس��������تلزم وج��������ود اجهزة ومع��������دات فنية 
فضاًل ع��������ن كادر متخص��������ص، ونهدف للتنس��������يق 
مع الش��������ركات  العاملية املؤسس��������ة ملواقع التواصل 
االجتماع��������ي بغي��������ة التمك��������ن م��������ن الحص��������ول على 
معلومات هوية  املس��������تخدمن اذ ان تلك الشركات 
تمتن��������ع ع��������ن اظهار تل��������ك املعلوم��������ات كونها تأخذ 
بمبدأ )سياس��������ة  الخصوصية( وان هذا النوع من 
الجرائ��������م محوره االساس��������ي هو برام��������ج التواصل 
االجتماع��������ي". مبين��������ا  ان "ع��������دد القضاي��������ا املنجزة 
بل��������غ ١١٩ قضية حس��������مت اغلبه��������ا بإدانة املتهمن 

وصدور احكام بحقهم". 

االجراءات التحقيقية
بدوره أش��������ار املحق��������ق القضائي وس��������ام كاظم في 
حديثه ل�"القضاء" الى أن االجراءات التحقيقية تبدأ 
 بتدوين اقوال املشتكي او املدعي بالحق الشخصي 
للوقوف عل��������ى ماهية الجريم��������ة و االضرار املادية 
 والجس��������دية التي لحق��������ت به من ج��������راء فعل املتهم 
يعقبه��������ا تدوين اقوال الش��������هود للتأكد من صحت 
 املعلومات التي اوردها املشتكي او املدعي بالحق 
الشخصي واجراء الكشف واملخطط ملحل  الحادث 
بغية  ضب��������ط ما له مس��������اس بالجريمة والتوصل 
الى الفاعلن وذلك كله تحت اشراف السيد  قاضي 

التحقيق. 
مضيفا ان "دور املحقق القضائي فهو دور محوري 
يبت��������دئ من��������ذ بداي��������ة الش��������كوى وحت��������ى التوصل 
 للفاعل��������ن والق��������اء القبض عليهم من قب��������ل القوات 
االمنية وتدوين اقوالهم ومواجهتهم باالدلة التي 
 جمع��������ت مس��������بقا بحقه��������م وعرضهم عل��������ى قاضي 
التحقيق واكم��������ال التحقيق بحقهم واحالتهم الى 

محكمة  املوضوع".  

اللجنة التحقيقية في إجرام بغداد تالحق 
العصابات المنظمة ومرتكبي االبتزاز

المصاريف القضائية

https://www.hjc.iq/view.67355/
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كشف القاضي املختص بالنظر 
في  الصق��������ور  بقضاي��������ا خلية 
محكم��������ة التحقيق املركزية في 
الرصافة  عن استخدام وسائل 
فني��������ة حديث��������ة ومتط��������ورة في 
التحقيق في القضايا الخاصة 
او  الجرائم  املنظمة  بالجريمة 
االرهابي��������ة لضمان عدم وقوع 
أية مظلمة في القضايا . الفتا 
الى هذه التقنية نس��������تخدمها 
مع  الش��������هود واملشتكن للحد 
م��������ن الدع��������اوى الكيدية.فيم��������ا 
اكد اح��������د املحققين القضائي 
املحكم��������ة  ان  ف��������ي  العامل��������ن 
العم��������ل يتطلب بعض االحيان 
االنتقال الى مس��������رح الجريمة 
من اج��������ل ضبط املبرز الجرمي 

او  تدوين اقوال الشهود . 
وق��������ال قاضي خلي��������ة الصقور 
ف��������ي محكمة التحقيق املركزية 
ان  ل�"القض��������اء"  حدي��������ث  ف��������ي 
"الدعاوى  املنظ��������ورة من قبلنا 
ش��������قن  عل��������ى  وه��������ي  نوعي��������ة 
الخاص��������ة  القضاي��������ا  االول��������ى 
والثانية  االرهابية  بالدعاوى 
 خاصة بالجريمة املنظمة مثل 
القت��������ل والخط��������ف واملس��������اومة 
واالبتزاز االلكتروني ويعتمد 
العم��������ل فيه��������ا  عل��������ى الجان��������ب 
الفن��������ي البح��������ت اي )املتابع��������ة 
التواصل  ومواق��������ع  الهاتفي��������ة 

االجتماعي(". 
واش��������ار القاضي ال��������ى انه "قبل 
اص��������دار أي أم��������ر قب��������ض بحق 
املته��������م يت��������م جم��������ع معلومات 
كافية عنه  ودراستها من قبلنا 
بش��������كل دقيق وبع��������د التوصل 
ال��������ى قناع��������ة تامة يت��������م اصدار 
امر باعتقال املتهم الذي  تكون 
االدل��������ة علي��������ه دامغ��������ة وكافية 

الدانته وفق القانون". 

قاعدة بيانات
وأضاف أن "املتهمن باالرهاب 
لدينا قاعدة معلومات متكاملة 
عنه��������م بع��������د ضبط اله��������اردات 
اثن��������اء  الخاص��������ة  بالتنظي��������م 
التي جرت  التحري��������ر  عمليات 
في االون��������ة االخي��������رة"، منوها 
إلى انه "بع��������د ورود معلومات 
الينا   استخبارتية من الخلية 
مع  املعلوم��������ات  تقاط��������ع  يت��������م 
املتوف��������رة  املعلوم��������ات  قاع��������دة 
لدين��������ا ف��������ي املحكم��������ة  وبعدها 
يتم اعطاء االذن باالعتقال الى 

الخلية". 
الفتا ال��������ى انه "في حال لم تكن 
املتهم  املقدم��������ة عن  املعلومات 
كافية نطلب جم��������ع معلومات 
اكبر  للتأكد من انه متورط في 
اعمال ارهابية بنسبة 100%". 

واوضح القاض��������ي انه "نعتمد 

على االلي��������ة ذاتها في التعامل 
ف��������ي الدع��������اوى الخاص��������ة  في 
الجريمة  املنظمة مثل القتل او 
الخطف او االبتزاز االلكتروني 
والت��������ي ف��������ي بع��������ض االحي��������ان 
تتطل��������ب منا اصدار  اوامر عبر 
الهات��������ف الى الجه��������ات املعنية 
الس��������يما في ما يخص دعاوى 
الخط��������ف بع��������د التوص��������ل الى 
 الجناة وفي ساعة متأخرة من 
الليل الن م��������ا يهمنا هنا انقاذ 
االول��������ى  بالدرج��������ة  الضحي��������ة 
العدي��������د  م��������ن هذه  وحصل��������ت 

الحاالت في اوقات سابقة". 
مبين��������ا ان "التحقي��������ق االول��������ي 
يكون من قب��������ل ضباط الخلية 
االبتدائ��������ي  التحقي��������ق  لك��������ن 
يك��������ون م��������ن قبلي اضاف��������ة  الى 
املحق��������ق القضائ��������ي اذ انه بعد 
تدوين اقوال اط��������راف القضية 
يتم اجراء كش��������ف الداللة على 
قب��������ل  م��������ن  مس��������رح  الجريم��������ة 
احد املحقق��������ن العاملن معي 
للتأك��������د من صحة اقوال املتهم 
او املش��������تكي فض��������ال عن  كوني 
اطل��������ب م��������ن الخلي��������ة تصوي��������ر 
م��������كان مس��������رح الجريم��������ة لكي 
يكون لدينا تص��������ور كامل عن 
القضي��������ة م��������ن  حي��������ث الظروف 

والتفاصيل اثناء التحقيق". 
وأك��������د ان��������ه "لضمان اج��������راءات 
التحقيق وسالمته في بعض 
اق��������وال  م��������ن  االحي��������ان نتأك��������د 
املش��������تكي والشهود  عن طريق 
ادخال الجان��������ب الفني للتأكد 
من اقوالهم النه بعض الشهود 
يعط��������ون  يحض��������رون  الذي��������ن 
الحادث  ع��������ن   تفاصيل معينة 
وانه��������م كان��������وا متواجدين في 
التأكد  الح��������ادث وبع��������د  مكان 
من صحة اقوالهم  عبر االمور 
يتضح  والتكنولوجية  الفنية 
ان الش��������اهد في ي��������وم الحادث 
ل��������م يكن اص��������ال متواج��������دا في 
 املنطق��������ة الت��������ي ذكره��������ا بان��������ه 
ش��������اهد املش��������تكي فيه��������ا وهذا 
هو احد وس��������ائل نجاح عملنا 

للتأكد من صدقية  الشاهد". 

انحسار شهادة الزور
الجانب  "اس��������تخدام  أن  وتابع 
الفني يضمن عدم وجود ظلم 
في القضية اضافة الى انه حد 
من الدعاوى  الكيدية والدعاوى 
املقامة باملقابل على املشتكن 
وكذلك انحس��������ار شهادة الزور 
وبالتالي عن��������د احالة  الدعوى 
يكون  املختصة  املحكم��������ة  الى 
الدق��������ة"،  بمنته��������ى  قراره��������ا 
موضح��������ا  ان "التحقيق لدينا 
ال  يس��������تغرق وقتا طويال وفي 
ابعد االحيان شهر او شهرين 
الننا النعتمد على االس��������لوب 

الكالسيكي  القديم". 

ابرز  ال��������ى  القاض��������ي  وتط��������رق 
قضي��������ة عرض��������ت علي��������ه "وهو 
فراش��������ه  في  ش��������خص  احتراق 
وبعد التحقي��������ق في  املوضوع 
اتضح ان املجنى عليه تعرض 
ال��������ى القت��������ل م��������ن قب��������ل زوجته 
الن  عش��������يقها  وبمس��������اعدة 
املجنى  عليه كان قد شاهدهم 
اخالق��������ي  غي��������ر  وض��������ع  ف��������ي 
وخش��������ية من انكشاف امرهما 
قام��������وا بقتل��������ه ووضع��������ه ف��������ي 
 سريره ومن ثم ذهبت زوجته 
لزي��������ارة جيرانهم ليقوم املتهم 
االخر بح��������رق الغرفة وهروبه 
من املن��������زل  والجي��������ران هم من 
اخب��������روا الزوجة ب��������ان منزلها 

يتعرض الى االحتراق". 
واض��������اف ان "املتهم��������ن قاموا 
بترتي��������ب االم��������ور لتب��������دو انها 
تماس كهربائي وبان الزوجة 
باحتراق  من  الجي��������ران  علمت 
الزوج��������ة  وقام��������ت  منزله��������ا 
بتس��������جيل إخبار عن الحادث 
في مركز الش��������رطة وكانت هي 
الش��������خصي   املدعي��������ة بالح��������ق 
وكان��������ت االم��������ور طبيعي��������ة اال 
كان  علي��������ه  املجن��������ى  اه��������ل  ان 
لديهم ش��������كوك ف��������ي  املوضوع 
وقاموا بتحويل الدعوى الينا 
وبع��������د التحقيق ف��������ي القضية 
الفني��������ة  االم��������ور  واس��������تخدام 
 والتكنولوجيا الحديثة اتضح 
ان املتهم��������ة وعش��������يقها والذي 
يعم��������ل صانع��������ا ل��������دى املجنى 
علي��������ه ومطرودا  م��������ن اهله وان 

املجنى عليه قام باسكانه معه 
ف��������ي منزله وبع��������د مواجهتهم 
باالدل��������ة اعترف��������وا بجريمتهم 

 وتم الحكم عليهم باالعدام". 

ابو بكر السامرائي
واض��������اف ان الدع��������وى الثانية 
هي قضية املالزم اول ابو بكر 
السامرائي والذي خطف على 
االردني��������ة  الح��������دود  العراقي��������ة 
وقاموا بنح��������ره وانزال اصدار 
فيدي��������وي وص��������وري بالعملية 
حي��������ث قدم��������ت الخلي��������ة تقريرا 
 عن اح��������د املتهم��������ن الخطرين 
بان��������ه يعمل في والية الجنوب 
وكان التقري��������ر معززا بالصور  
واالدلة  وانه موجود حاليا في 
كركوك ويلق��������ب بابو غيث في 

التنظيم وبالفعل تم اعتقاله. 
موضح��������ا ان "املته��������م اعت��������رف 
عن العديد م��������ن الجرائم منها 
تفجير السيارة املفخخة على 
مطعم فدك  في الناصرية ونقل 
س��������يارة به��������ا انتحاري��������ون في 
البصرة وسيارة مفخخة تضم 
انتحاري��������ن في املثن��������ى  ايضا 
ومثله��������ا في النج��������ف وكربالء 
وم��������ن ضم��������ن الجرائ��������م الت��������ي 
اعترف بها اثناء التحقيق هي 
الس��������امرائي  جريمة  اب��������و بكر 
إذ ب��������ن ان لدي��������ه معلوم��������ة عن 
قي��������ام ضاب��������ط مع ش��������خصن 
بنق��������ل صهري��������ج للوق��������ود الى 
 املنف��������ذ الحدودي على الحدود 
االردني��������ة قادمن م��������ن كربالء 

العس��������كرية  وحدته��������م  ال��������ى 
ت��������م  نص��������ب  وبع��������د عودته��������م 
كم��������ن وتم اعتقاله��������م ومن ثم 
ف��������ي الصحراء                                          قتلهم ودفنهم 
 وانزال اصدار بهم ونشر على 
االجتماعي  التواص��������ل  مواقع 
وان املتهم يع��������رف اماكن دفن 
جث��������ة ابو  بكر الس��������امرائي لذا 
اص��������درت ق��������رارا باالنتقال مع 
املته��������م ال��������ى االنب��������ار واخراج 
الجث��������ث وبالفعل تم االمر  وتم 
اخراج رفات الش��������هيد املغدور 
وتم اجراء فحص  DNA  وكان 

مطابقا للشهيد". 
ولف��������ت ال��������ى ان "اح��������د املدعن 
ق��������د  بالح��������ق الش��������خصي كان 
ال��������ى  وانتق��������ل  عنوان��������ه  غي��������ر 
محافظ��������ة كربالء لذا  ارس��������لت 
اح��������د املحققن ال��������ى هناك من 
اج��������ل تبليغ ذوي املجنى عليه 
بالقضية وبالفعل توصل لهم 
الحضور  بض��������رورة   وابلغهم 
اج��������ل حس��������م القضية باس��������رع 

وقت ممكن". 
املحقق��������ن   اح��������د  ذك��������ر  فيم��������ا 
القضائي��������ن ف��������ي املحكمة  في 
حدي��������ث ل�"للقض��������اء" ان "دورنا 
الس��������يد  قاضي  مس��������اعدة  هو 
ف��������ي  بالتحقي��������ق  التحقي��������ق 
القضاي��������ا التي ت��������رد الينا من 
خلية الصقور االستخباراتية 
اضاف��������ة ال��������ى  مش��������اركتي ف��������ي 
اجتماعات القاضي مع ضباط 
الخلية لفهم طبيعة القضايا". 

مضيف��������ا ان "ضب��������اط الخلي��������ة 

يقدم��������ون االدلة ال��������ى القاضي 
قب��������ل اص��������دار اوام��������ر القب��������ض 
االدل��������ة  وبعد  بتقييم  ونق��������وم 
ذلك يق��������وم القاض��������ي بتحديد 
املتهمن املتورطن ممن تكون 
االدل��������ة كافي��������ة الدانتهم والتي 
عادة ما  تكون عبارة عن صور 

او ادلة فنية او وثائق". 
واش��������ار املحقق ال��������ى انه "على 
ضوء االدلة املقدمة يتم اتخاذ 
االج��������راءات القانونية واصدار 
اوامر  القبض اما اذا كانت غير 
كافي��������ة فيتخ��������ذ القاضي قرارا 
بجمع املزيد من املعلومات عن 

املتهمن  بشكل أكبر". 
وأوض��������ح "ان��������ه بع��������د اعتق��������ال 
بتس��������جيل  نق��������وم  املتهم��������ن 
اس��������اس  س��������جل  في  القضي��������ة 
املحكمة وبعدها يتم  االنتقال 
الصق��������ور  خلي��������ة  مق��������ر  ال��������ى 
االس��������تخبارية و يت��������م التداول 

مع ضباطها". 

االنتقال الى مسرح الجريمة
مش��������يرا الى ان "معظم الجرائم 
املنظمة ننتقل و بصحبة فريق 
الجنائي��������ة  مخت��������ص باالدل��������ة 
و بالجه��������د  الفن��������ي و خب��������راء 
املتفجرات ال��������ى موقع الحادث 
)مس��������رح الجريم��������ة ( لغ��������رض 
جمع االدلة  فضال عن  س��������ماع 
ميدانيًا  الحادث  اقوال شهود 
ومن ثم تبليغه��������م بالحضور 
ان كان��������ت افاداتهم  مفيدة في 

القضية". 

ونوه الى انه "يجب االنتباه بان الجريمة 
ال تتحق��������ق بمجرد التنصت والتس��������جيل 
بل يجب ان  يتحقق فيها القصد الجرمي 
اي ني��������ة األض��������رار وفق��������ًا ألركان القان��������ون 

الجنائي".  
وأض��������اف أن "مج��������رد تقدي��������م التس��������جيل 
ال  قضائ��������ي  إذن  دون  كدلي��������ل  الصوت��������ي 
يعت��������د بِه  وال تعتبر  جريم��������ة النتفاء نية 

األضرار الن نيته ذهبت إلى إثبات واقعة 
تض��������رر منه��������ا،  حيث تحك��������م  املحكمة في 
الدع��������وى بناء عل��������ى اقتناعها الذي تكون 
لديها م��������ن األدلة املقدمة ف��������ي أي دور من 
 أدوار التحقي��������ق أو املحاكمة وهي اإلقرار 
وش��������هادة الش��������هود ومحاض��������ر التحقيق 
واملحاضر  والكش��������وف الرس��������مية األخرى 
وتقاري��������ر الخب��������راء والفني��������ن والقرائ��������ن 
واألدل��������ة األخرى املق��������ررة  قانون��������ا"، الفتا 
ال��������ى ان "التس��������جيل اذا كان ب��������أذن يعتبر 
دليال كام��������ال أي يكفي إدان��������ة املتهم فيه ، 
أما  االس��������تثناء فقد نصت امل��������ادة  74 من 
قان��������ون أصول محاكم��������ات الجزائية  على 
انه اذا رأى القاضي  بوجود أش��������ياء تفيد 

التحقيق يأمر بتقديمها".  
ويفصل الصف��������ار ان "املادة 74 نصت على 
ان��������ه اذا تبين��������ت ملحاك��������م التحقيق وجود 
ل��������دى  أش��������ياء او أوراق  تفي��������د التحقي��������ق 
شخص فله ان يأمره كتابة بتقديمها في 
ميعاد معن وإذا اعتقد انه لن يمتثل  لهذا 
األمر او انه يخش��������ى تهريبها فله ان يقرر 

إجراء التفتيش". 
ويستدرك القاضي ان "التسجيل الصوتي 
م��������ن  األش��������ياء التي تفي��������د التحقيق ولكن 
ليس كدلي��������ل  اصلي أنما كدليل مس��������اعد 
)قرينة( اذا لم يك��������ن هناك قصد جرمي او 

اذن قضائ��������ي ، وذلك عندم��������ا  تكون األدلة 
املتوفرة من شهود و محاضر كشف تكفي 
لإلدانة ولكن ليس بشكل قطعي وال  أطمأن 
املحكمة بقرار اإلدانة تستعن بالتسجيل 
الصوت��������ي كدلي��������ل مس��������اعد وخاص��������ة في 
الجرائم  الخطيرة كالزنا والخطف والقتل 
بعد االستعانة بخبير األصوات لتطابق 

األصوات". 
ويس��������تدل القاضي بقرار محكمة التمييز 
االتحادي��������ة ال��������ذي ين��������ص عل��������ى وج��������وب 
االستعانة بخبير  األصوات بالرقم 346/

تمييزية/ 1976،مجموعة االحكام العدلية 
العدد الرابع السنة السابعة". 

من جانبها تؤكد املحامية غفران الطائي 
ان "القان��������ون العراقي قد اعتبر التس��������جيل 
الصوت��������ي  الهاتف��������ي او مطلق التس��������جيل 
الصوتي من قبيل األدل��������ة األخرى املقررة 
قانون��������ا، ومما يؤك��������د وجه��������ة  النظر هذه 
ان قانون الس��������المة الوطني��������ة العراقي قد 
اجاز في املادة الثانية عش��������رة منه مراقبة 
 وسائل االتصال السلكية والالسلكية في 

أضيق الحدود".  
معرج��������ة عل��������ى أنه "ي��������دل عل��������ى ان األصل 
في التش��������ريع العراقي هو رفض مختلف 
وسائل التس��������جيل  او التصنت او املراقبة 
في اإلثبات الجنائي اال ما استثنت املادة 

امل��������ادة )74( من قانون أص��������ول  املحاكمات 
الجزائية العراقي وظاهر نص هذه املادة 
عل��������ى نحو م��������ن اإلط��������الق بحي��������ث يوحي 
 باس��������تيعاب مختلف األش��������ياء التي تعن 
ف��������ي إظهار الحقيقة ف��������ي التحقيق ومنها 
التس��������جيل الصوت��������ي،  اال ان الواض��������ح ان 
املش��������رع العراقي في هذا القانون كان على 
استحياء من ذكر هذه الوسيلة التي  تعد 

اليوم واحدة من أهم وسائل اإلثبات. 
وتشير املحامية الى ان التسجيل "واحدة 
م��������ن أكثر أدل��������ة اإلثبات إثارة للمش��������كالت 
اإلجرائي��������ة مما  جعل من القانون متس��������مًا 
بسمة رفض هذا الدليل من األدلة اقرب من 
كونه مستوعبا له، السيما  اذا علمنا ان تلك 
الوس��������يلة غير مقبولة بموجب الدستور 
واملواثيق الدولية التي تؤكد على حقوق 
 االنسان. وباالستعانة بالدستور العراقي 
الناف��������ذ )املادة / 40 ( نج��������د ان األصل هو 
من��������ع التعدي  عل��������ى تلك االتص��������االت بأي 
ش��������كل من اإلش��������كال ومنها التس��������جيل اال 
ف��������ي أضيق الح��������دود وذلك بالق��������ول  حرية 
االتصاالت واملراسالت البريدية والبرقية 
والهاتفية وااللكترونية وغيرها مكفولة، 
وال  يجوز مراقبتها او التصنت عليها او 
الكشف عنها اال  لضرورة قانونية وأمنية 

وبقرار  قضائي". 

قاضي خلية الصقور: نملك معلومات عن الشبكات 
اإلرهابية بعد ضبط  معلومات تقنية

التسجيل الصوتي ال يعتبر من األدلة االساسية  في القانون.. وقد يعارض الحريات 

اكد أن االعتماد على التكنولوجيا يضمن عدم وقوع الظلم على احد

■  مبنى رئاسة محكمة استئناف الرصافة.. عدسة/ حيدر الدليمي
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مجتم��������ع املعرف��������ة حس��������ب التعريف ال��������وارد ف��������ي البرنامج 
االنمائي لالمم املتحدة لعام 2003 ،هو "املجتمع الذي يقوم 
ٔاساس��������ًا عل��������ى ٕانت��������اج املعرفة،ونش��������رها،وتوظيفها بكفاءة 
في جميع مجاالت النش��������اط املجتمعي......". وقد يكون هذا 
املجتمع عام��������ًا كما قد يكون مجتمعًا خاص��������ًا بفٔية معينة 
. وال��������ذي يهمن��������ي في ه��������ذا املق��������ال املختصر ه��������و )املجتمع 
القضائ��������ي(. بوصفه مجتمعًا خاصًا باملش��������تغلن فيه، من 
قضاة وادعاء ع��������ام ومحققن ومعاونن قانونن وباحثن 

اجتماعين وغيرهم.
ٕاذ تجم��������ع ب��������ن عناصر ه��������ذا املجتمع ٕاهتمام��������ات ؤاهداف 
مشتركة .تس��������عى في مجملها ٕالى تطوير العمل القضائي 
واإلداري ف��������ي املحاكم، وصواًل ٕالى تحقيق العدالة الناجزة. 
واملعرفة ف��������ي ابس��������ط تعريفاتها تمثل "حصيل��������ة االمتزاج 
الخفي بن املعلومة والخبرة واملدركات الحس��������ية ،والقدرة 
على الحكم على املعلومات". وتكاد املعرفة ٔان تكون س��������لعة 
كاس��������دة ، في كثي��������ر من املجتمع��������ات ، ومنه��������ا مجتمعاتنا 
العربية مع ش��������ديد األسف. ٕاذ تظهر الدراسات املتخصصة 
ٕاحصاءات مخيفة تتعلق بٕانتاج املعرفة في عاملنا العربي. 
فالعرب ينتجون  س��������نويًا كتابًا واح��������دًا لكل )12000( اثنى 
عش��������ر الف مواطن، في حن ٔان انكلترا لوحدها تنتج كتابًا 
واحدًا لكل )500( خمس��������مائة مواطن فيها. فضاًل عن ضٓالة 

اإلنفاق الحكومي على البحث العلمي ومراكز األبحاث.
وٕاذا  كان األم��������ر كذل��������ك على املس��������توى الع��������ام . فما هو حظ 
املجتمع القضائي  في العراق من ٕانتاج املعرفة القضائية؟ 
وما هي السبل التي يمكن من خاللها خلق مجتمع املعرفة 
القضائ��������ي؟ ذل��������ك املجتمع الذي يق��������وم على ٕانت��������اج املعرفة 

،ونشرها،وتوظيفها في خدمة العمل القضائي.
 ٕان خل��������ق مجتم��������ع املعرفة كم��������ا يرى الكثي��������رون يقوم على 
ع��������دة ش��������روط منها، وج��������ود البن��������ى التحتية املناس��������بة له، 
وتب��������ادل املعلوم��������ات واملشاركة،واالبتكار،وٕاش��������اعة ثقاف��������ة 
التعلم املس��������تمر في ٔاوس��������اط الن��������اس. تلك الش��������روط تمثل 
ف��������ي حده��������ا األدن��������ى األس��������اس الذي يق��������وم علي��������ه مجتمع 
املعرف��������ة .والبنى التحتية إلنت��������اج املعرفة تتمثل في  مراكز 
األبحاث والدراس��������ات، والوحدات البحثية في املٔوسس��������ات 
التعليمي��������ة. وبخصوص ذلك تحوي املٔوسس��������ة القضائية، 
املعه��������د القضائي املعني بإعداد القض��������اة، ؤاعضاء االدعاء 
العام مهنيًا، قبل مباش��������رتهم في العمل القضائي. ومعهد 
التطوير القضائي ،املعني بتٔاهيل القضاة ؤاعضاء االدعاء 
العام املس��������تمرون في الخدمة القضأيية، واملحققون وبقية 
منتس��������بي الس��������لطة القضائية. واللذان يمث��������الن ٔاهم ركائز 
البن��������ى البحثية في املٔوسس��������ة القضائية، من خ��������الل ٕاقامة 
ال��������دورات التدريبي��������ة وورش العم��������ل .بالش��������كل الذي يحقق 
مبدٔا التعليم املس��������تمر في ٔاوس��������اط املشتغلن في املٔوسسة 
القضائي��������ة. كما تحرص تلك املٔوسس��������ة على ٕاتاحة االطالع 
عل��������ى ٔاه��������م الق��������رارات الص��������ادرة ع��������ن املحاكم العلي��������ا فيها 
)محكمة التمييز االتحادية ومحاكم االس��������تئناف بصفتها 
التمييزي��������ة( من خالل نش��������ر األح��������كام والق��������رارات الصادرة 
عنه��������ا ،على املواقع االلكترونية. األمر الذي يتيح مش��������اركة 
تلك الق��������رارات مع الجميع .وٕاصدار مطب��������وع الكتروني في 
ٕاطار الصحافة القضائية هو صحيفة القضاء االلكترونية. 
ولكي تٔاتي تلك الخطوات ثمارها في خلق مجتمع املعرفة 
القضائ��������ي. ينبغي ٔان يتم العمل على تحفيز العاملن على 
املشاركة واالبتكار من خالل خلق شبكة متماسكة، تنتظم 
فيه��������ا كل عناصر الس��������لطة القضائية، في تب��������ادل املعلومة 
القانونية وتشاركها. وزيادة مشاركتهم في ٕاعداد البحوث 
والدراسات القانونية. ويتم ذلك من خالل ٕاعالء قيمة ثقافة 
البحث العلمي ،والتعلم املس��������تمر، وتقيي��������م الباحثن. كٔان 
يصار ٕالى ٕاعالن مسابقة فصلية  مثاًل للبحث في موضوعات 
معينة ،ٔاو التعليق على مبدٔا تمييزي. والعمل على ٕاصدار 
مجلة قانونية محكمة تعنى بنش��������ر البحوث والدراس��������ات 
.ؤان تعتم��������د تل��������ك البحوث معايي��������ر "التنبٔو، واالس��������تقراء، 
واالستنتاج، والتحليل، والتفسير، والعمومية". وهو نفس 
األمر الذي يجب اعتماده في بحوث ترقية القضاة ؤاعضاء 
االدع��������اء الع��������ام. بوصفها معايي��������ر عاملية لج��������ودة البحث 
وقيمته العلمية.والتشجيع  على ٔانشاء املدونات القانونية 
عل��������ى مواقع التواصل االجتماعي ،مل��������ا تمثله تلك املدونات 

م��������ن طري��������ق س��������هل تس��������تقى منه 
املعلومة القانونية ،وتتبادل فيها 
املعلوم��������ات والخب��������رات بس��������هولة 
ويس��������ر.ٕان ٕاش��������اعة ثقاف��������ة التعل��������م 
املعلوم��������ات  ،ومش��������اركة  املس��������تمر 
وتبادلها .وتشجيع البحث وٕاعالء 
قيم��������ة العلم.ه��������ي الس��������بل الكفيلة 

بخلق مجتمع املعرفة القضائي.

مجتمع المعرفة القضائي

القاضي عامر حسن شنتة

بغداد / ايناس جبار  

يعتقد الكثير من املواطنن انه بمجرد تقديم اي دليل صوتي او تسجيل يكون 
كفيال بان يرجح  كفة  القرار إلى صالحه س��������واء في سوح  املحاكم او املجتمع، 
وغالبا ما نرى في أروقة املحاكم  دهشة او استهجانا من عدم األخذ بهن كأدلة 
أساس��������ية، وللقضاء نظرة أخرى قانونية حول  استخدام األدلة كالتسجيالت  
والصور السيما تلك التي تتم دون موافقة الطرف اآلخر او األذون  الرسمية.  

ويقول القاضي احمد الصفار قاضي محكمة األحوال الش��������خصية في البصرة 
إن "ما يقصده  بالتس��������جيل الصوتي هو تسجيل األصوات باستعمال أجهزة 
التس��������جيل على شرائط تحفظ يمكن  سماعها فيما بعد"، مبينا ان "األصل في 
التس��������جيل الصوتي دون عل��������م وموافقة الطرف اآلخر  جريم��������ة وذلك بالتعدي 

على حق مكفول وفق املادة 40 من الدستور". 

https://www.hjc.iq/view.67356/
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بخصوص ذلك وبمناس��������بة مضي ثالثة 
أعوام عل��������ى عمل اللجنة كان��������ت لنا وقفة 
مطولة مع أحد أعضائها القاضي املتقاعد 
)القضاء(  الس��������يد خالد الساعدي ليكون ل�

معه هذا الحوار:

*م�ضت ثالثة اأعوام على عملكم يف 
اللجنة، وهنا البد من التنويه يف مقدمة 

احلوار للقارئ غري املخت�ص حتديدًا عن 
طبيعة عملكم بل وطبيعة القوانني املزمع 

تعديلها اأو اعادة النظر فيها؟
-البد من االشارة الى أن الوالدة الطبيعية 
ألي قان��������ون تأخذ مراح��������ل متعددة الجهة 
املعنية مباش��������رة به��������ذا القان��������ون هي من 
تقترحه وتنظم مسودة مشروعه، يعرض 
املش��������روع على مجلس الوزراء ملناقش��������ته، 
ويقر منه بعد أن يتم عرضه من قبله على 
مجلس الدولة ثم ُيحال الى مجلس الوزراء 
ثم يرس��������ل الى مجلس النواب للتصويت 
عليه، وبعد ذلك يذهب الى ديوان الرئاسة 
ملصادقة رئيس الجمهورية الصداره فقط 
دون مناقش��������ته، ومن ثم ينشر بالجريدة 

الرسمية.

* هل لك اأن تو�ضح لنا الت�ضمية الر�ضمية 
للجنتكم؟

- التسمية هي: اللجنة الخاصة بإعادة النظر 
بالتش��������ريعات الناف��������ذة وتقديم األف��������كار الى 
الجهات املعنية مع املالحظات حول املوضوع 

املطروح كلما دعت الحاجة الى ذلك.

*كيف ت�ضكلت اللجنة ومتى با�ضرت اأعمالها؟
-تش��������كلت اللجنة بموجب األمر الصادر من 
قب��������ل رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي 
فائق زي��������دان ذي الع��������دد 477/مكتب/2017 
بتاري��������خ 2017/6/12 وقد باش��������رت اللجنة 
أعماله��������ا حال ص��������دور أمر تش��������كيل اللجنة 
بع��������د ان اختار مجلس القضاء األعلى نخبة 
من القض��������اة املتقاعدين امللم��������ن بالقوانن 
والتش��������ريعات، واملدرك��������ن لحاج��������ة العديد 
منه��������ا للتعدي��������الت وفقًا ملقتضي��������ات الزمن 
وتحديثات الحياة خدمة للوطن واملجتمع.

 * عدد االع�ضاء وخرباتهم؟
- عند التشكيل كان عددنا سبعة قضاة من 
االختصاصات الشاملة، كان بيننا أعضاء 
في محكمة التمييز ومنهم من كبار القضاة 
املتقاعدين الذين ش��������غلوا مناصبهم طيلة 
فت��������رة تص��������ل الى نص��������ف قرن. لك��������ن حاليًا 
نح��������ن اربعة قضاة نعمل في اللجنة. حيث 
أخذت رئاسة مجلس القضاء األعلى بنظر 
االعتبار الخب��������رات املتراكمة عند األعضاء 

الغراض تشكيل اللجنة.

* ماهي القوانني املُ�ضتهدف تعديلها؟
القوانن االجرائية:

قان��������ون االثبات،  قانون اصول املحاكمات 
الجزائية، قانون املرافعات املدني

تقابلها القوانن املوضوعية:
- القانون املدني، قانون العقوبات، قانون 

االحوال الشخصية. 
تل��������ك هي االساس��������يات التي وض��������ع اعادة 
النظ��������ر فيها بع��������ن االعتبار ج��������راء تقادم 
الزم��������ن عليه��������ا ومل��������رور البل��������د بظ��������روف 

وتطورات عديدة واحداث سياسية.

*وهل يرى جمل�ص الق�ضاء االأعلى اأن 
العراق بحاجة اىل اعادة النظر بقوانينه 

يف الفرتة احلالية؟
- البد من االش��������ارة الى أن أي قانون في بلدان 
املنطقة بش��������كل خاص وف��������ي العديد من دول 
العال��������م بش��������كل عام ُيعب��������ر ع��������ن رؤى القيادة 
السياس��������ية الحاكمة له وكما تعلم أن العراق 
تعددت القيادات السياس��������ية على حكمه منذ 
نش��������وء دولته في ع��������ام 1921. حي��������ث انبثقت 
خ��������الل أزمانها العدي��������د من القوان��������ن. فبات 
لزام��������ًا على القض��������اء العراقي الحر املس��������تقل 
م��������ع دخولنا العقد الثالث م��������ن القرن الحادي 
والعشرين اعادة النظر فيها لكي أما: )ُيكّرس 

ويبقى، أو ُيعّدل، أو ُيلغى(.

* اأفهم من حديثكم اأن جلنتكم قد ا�ضتهدفت 
جميع القوانني؟

فق��������ط  األساس��������ية  القوان��������ن  اس��������تهدفت   -
التي هي س��������دى ولحم��������ة العمل في مجلس 
القضاء األعلى والتي اشرت اليها في بداية 
الحدي��������ث. ثم تط��������ور الرأي تج��������اه القوانن 
األخ��������رى التي له��������ا عالقة وتماس مباش��������ر 

بعمل القضاء العراقي.
على سبيل املثال )القانون التجاري وقانون 
الشركات( ونحن االن بصدد مراجعة جميع 
القوانن التي عرضت علينا والتي بات من 
الضروري إعادة النظر فيها لكي تتسق مع 

ما تم تشريعه في هذه املرحلة.
أم��������ا عملن��������ا فمس��������تمد م��������ن أوام��������ر رئيس 
املجلس الذي ُيحيل بدوره القوانن للجنة 
ملراجعته��������ا. كم��������ا تردن��������ا بع��������ض اإلحاالت 
إلب��������داء الرأي بموضوع مع��������ن قد اليتعلق 

بقانون.

* هل حتدد عمل اللجنة مبدة زمنية معينة؟
-منذ ثالث سنوات ونحن نجتمع بمعدل 
يومن باالس��������بوع أو كلم��������ا دعت الحاجة 
لالجتم��������اع، م��������ع التنوي��������ه ال��������ى ديموم��������ة 
اجتماعاتنا الدورية رغ��������م ما ألم بالعالم 
من جائحة كورونا الخطيرة التي اعترت 
العراق ايضا ملتزمن بتعليمات السالمة 

الصحية اثناء تأديتنا لعملنا.

* بعد م�ضي هذه املدة الزمنية الطويلة من 
العمل ات�ضاءل الأية مرحلة و�ضلت التعديالت 

التي اجريتموها على ماُعر�ص عليكم من 
ت�ضريعات وقوانني؟

)قان��������ون  ه��������و  تحق��������ق  ال��������ذي  -االنج��������از 
العقوبات( الذي أجرينا مس��������ودة مشروع 
قان��������ون جدي��������د بخصوصه، كم��������ا أعددنا 
املحاكم��������ات  )أص��������ول  لقوان��������ن  مس��������ودة 
الجزائية( و)االحوال الشخصية( و)هيئة 

النزاهة( واألخير لي وقفة تجاهه.

* تق�ضد قانون )هيئة النزاهة( هل لنا 
االطالع على راأيكم بخ�ضو�ضه؟

- ل��������ي تحفظ على إص��������دار مجلس النواب 
لقان��������ون )هيئة النزاهة( والتصويت عليه 

دون الرجوع الى مجلس القضاء األعلى.

*وهل يعد ذلك وفق القانون خمالفة؟
- ليس��������ت مخالف��������ة، بل ُيعد تج��������اوزًا بتثبيت 
الجه��������ة املعنية لذلك التش��������ريع. ألن املس��������ودة 
الت��������ي قدمته��������ا لجنتنا الى مجل��������س القضاء 
األعلى تحوي على أفكار واسعة االفق أهمها 
ضبط النفقات بش��������كل يقضي على آفة الهدر 
املالي ال��������ذي اثقل كاهل خزينة العراق وكذلك 
محاربة الفس��������اد ومالحقة الفاس��������دين بوقت 

قصير دون محاباة. 
مجل��������س الن��������واب لم يخال��������ف القان��������ون لكنه 
تعسف بتشريعه له بعدم رجوعه الى الجهة 
الرس��������مية ذات الصل��������ة بالقوان��������ن أو املعنية 

بالتشريعات )مجلس القضاء األعلى(.

* وماذا ترى بقانون هيئة النزاهة امل�ضوت 
عليه من قبل جمل�ص النواب؟

- يح��������وي على ثغرات كثيرة كان باالمكان 
س��������دها لو تم الرجوع الى مجلس القضاء 
االعل��������ى واتفق��������ت مختلف االط��������راف على 

اصداره.

* غالبًا ما نالحظ يف و�ضائل االعالم 
تداول ا�ضماء وعناوين لق�ضاة �ضمن 
جلان م�ضكلة يف الهيئات والوزارات 

العراقية، اال ترى ذلك يثقل كاهل الق�ضاء 
العراقي بوجود ق�ضاته يف جلان وزارية 
ا�ضافة اىل مهامهم اجل�ضيمة يف املحاكم؟

- هنا البد أن اوضح بالتفصيل اليفاء القضاة 
حقهم باالعمال املوكلة اليهم. فهناك 23 لجنة 
مشكلة في ادارة الدولة، للقضاء اشتراك فيها 

وهي:
لجن��������ة تدقي��������ق قضاي��������ا املتقاعدي��������ن، اللجنة 
الخاصة املشكلة في ش��������ركة التأمن الوطنية، 
اللجنة الخاصة املشكلة في مؤسسة الشهداء، 

اللجنة الخاصة املشكلة في مؤسسة السجناء 
لتعوي��������ض  املركزي��������ة  اللجن��������ة  السياس��������ين، 
املتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء 
العس��������كرية والعملي��������ات االرهابي��������ة، اللجن��������ة 
العلي��������ا للحماي��������ة االجتماعية، لجن��������ة حماية 
املقابر الجماعي��������ة، اللجنة الخاصة لتعويض 
ا من اجس��������ادهم  املتضرري��������ن الذين فقدوا جزء
جراء ممارسات النظام البائد، اللجنة املركزية 
الخاصة بتعوي��������ض املواطنن املتضررين في 
ممتلكاته��������م املنقولة وغي��������ر املنقولة من جراء 
ممارسات النظام الس��������ابق، لجنة تعويضات 
النف��������ط م��������ن ج��������راء العملي��������ات النفطي��������ة ومد 
ف��������ي  املش��������كلة  الخاص��������ة  اللجن��������ة  االنابي��������ب، 
وزارة الهج��������رة واملهجري��������ن الخاصة بعائدية 
الوثائق التي تحمل االسماء املستعارة، لجنة 
محاس��������بة املتولن في ديواني الوقفن السني 
والش��������يعي واملشكلة في مركز كل محافظة من 
املحافظات، اللجنة االعتراضية لقانون تقدير 
قيمة العق��������ار ومنافعه، لجن��������ة تثبيت امللكية 
غير املسجلة، هيئة صندوق تقاعد املحامن، 
اللجنة الخاصة املش��������كلة في دي��������وان ضريبة 
العقار، الهيئ��������ة القضائية املختص��������ة بالنظر 
والطع��������ون املحالة اليها من مجلس املفوضن 
في املفوضي��������ة العليا املس��������تقلة لالنتخابات، 
اللجنة الخاصة ملنح تسهيل هويات االحوال 
املدني��������ة لاليتام واملش��������ردين، اللجن��������ة املكلفة 
بالنظ��������ر باالدع��������اءات الخاصة بع��������زل بعض 
القضاة، اللجنة القضائية لالشراف واملتابعة 
للحق��������وق القانونية للمكون الفيل��������ي، اللجنة 
الخاصة بمس��������ألة فك االش��������تباك حول تشابه 
االس��������ماء في أوامر ومذكرات القبض الصادرة 

من الجهات التحقيقية. 
اضاف��������ة الى ما ذكرت هناك لجنة مش��������كلة في 
وزارة التجارة حول موضوع انضمام العراق 
الى منظم��������ة التجارة العاملي��������ة، لجنة الصحة 

املشكلة في وزارة الصحة.
جمي��������ع تل��������ك اللجان يش��������ترك ف��������ي عضويتها 
ق��������اٍض وق��������د ع��������رض الس��������يد رئي��������س املجلس 
أمره��������ا علينا من خ��������الل تقرير أعد حولها من 
قبل هيئة االش��������راف القضائ��������ي ورفع لرئيس 
املجلس بعد ان ثبتت هيئة االشراف القضائي 
رأيه��������ا ب��������كل لجنة م��������ن اللجان الت��������ي ذكرتها 
املتعل��������ق بإبقاء القاضي من عدم��������ه فيها وقد 
كان دورنا دراس��������تها مجددا بعد احالتها لنا 
م��������ن قبل رئي��������س املجلس حيث أبدين��������ا آراءنا 

بموضوعية بعد دراستنا لعمل كل لجنة على 
حدة لن��������رى فيما اذا كان��������ت مقتضيات الحال 
تتطلب وجود ق��������اٍض فيها، وكذلك نظرتنا إن 
كان عمل اللجنة حيوي��������ا للمجتمع او للدولة 
ما يحتم وج��������ود قاٍض فيها فيه��������ا من عدمه. 
الن عملن��������ا يتعلق بمبدأ عدم اش��������راك القضاة 
ف��������ي أية لجنة مال��������م يكن هناك ن��������ص قانوني 

لالشارة الى ذلك.

* هل من املمكن اأن تو�ضح اأكرث للمتلقي 
غري املخت�ص فيما يخ�ص الفقرة االأخرية 

املتعلقة بو�ضع القا�ضي يف اللجنة؟
- على س��������بيل املثال اليجوز اشراك قاضي 
في لجنة لم يص��������رح القانون على ضرورة 
وج��������ود ق��������اٍض فيها، أي بمعن��������ى أدق ليس 
للجهات الرسمية الحق بترشيح أي قاٍض 
في لجانها مالم يك��������ن هناك نصا قانونيا 

يتيح لها ذلك. 
قدمنا بخصوص ذل��������ك جملة اراء بعضها 
اتفقت مع هيئة االشراف القضائي والبعض 

االخر كان رأيها مغايرًا بخصوصه.

* يف ما يخ�ص قرارات ماكان يعرف 
بـ)جمل�ص قيادة الثورة( املنحل حاليا 

والتي اليزال البع�ص منها �ضاريًا، ات�ضاءل 
فيما اذا كان اأمر تغيريها يتعلق مبهام 

اللجنة، وهل قمتم مبراجعتها؟
)مجلس قيادة  -قرارات م��������ا كان يع��������رف ب�
الثورة( املنح��������ل حاليا يبلغ منها بحدود 
)320( ق��������رارا الي��������زال ناف��������ذا و)69( ملغيا 
بموج��������ب قوانن االلغاء. أع��������ادت لجنتنا 
النظر فيها جميعًا ولحد االن نحن بصدد 
إع��������ادة النظ��������ر فيم��������ا ذهبنا الي��������ه ازاء كل 
قرار، وقد وجدن��������ا ان القرارات امللغية ولم 
يس��������تدعي الظرف الراه��������ن لبقائها تبقى 

عل��������ى الغائها. وف��������ي ما يخ��������ص القرارات 
النافذة فالقرار الذي التزال أسباب وجوده 
)تش��������ريعه في حينه( التزال قائمة، فنحن 
االن بص��������دد إع��������ادة صياغته م��������ن جديد 
شريطة أن تتم صياغته بمسودة )مشروع 
قانون( تع��������رض على الجه��������ات املختصة 
لتشريعها. وباملحصلة النهائية لن يكون 

لدينا قرارات )مجلس قيادة الثورة(. 

* بعد م�ضي كل تلك املدة على عملكم فاإىل 
اأي حد تو�ضلتم حاليا، اأي مبعنى اأدق ما 

هو عملكم االن فيما يخ�ص القوانني القابلة 
للتعديل؟

-نح��������ن االن نتن��������اول الق��������رارات ذات الصلة 
بعم��������ل مجل��������س القض��������اء االعل��������ى، يليه��������ا 
تناولنا للقرارات التي لها صلة مش��������تركة 
ب��������ن مجل��������س القض��������اء الجهات الرس��������مية 

االخرى.
نحن نعم��������ل ضمن املبادئ التي اس��������تقرت 
عليها اراء الفقهاء القانونين وكبار رجال 
القانون الكامنة بعدم امكانية انتاج قانون 
اس��������تراتيجي جدي��������د ف��������ي ظل وض��������ع غير 
مستقر. أي بمعنى أدق ال يجوز الذهاب الى 
تشريع قوانن أساسية تتعلق بها مصالح 
العب��������اد والبالد في ظل ظ��������رف متغير، لكن 
م��������ع ذلك كلم��������ا تطلب االم��������ر معالجة حالة 
من الظ��������روف الحالية االس��������تثنائية يصار 
الى الذهاب لصي��������رورة منح غطاء قانوني 

ملعالجة النشاط.

*وهل عمل جلنتكم يتيح لكم اقرتاح قوانني 
نظرًا لظروف احلياة امل�ضتجدة؟

-من املمكن ذلك ومنحنا الحرية، لكن عمل 
اللجنة يستمد مش��������روعيته بناء على ما 

يعرض عليه من قبل رئيس املجلس.

في الثاني عشر من حزيران من عام 2017 أعلن مجلس القضاء األعلى عن تشكيل لجنة ملراجعة القوانن 
التي تحتاج الى إعادة صياغة ودراسة نصوصها. حيث تم اختيار نخبة من السادة القضاة املتقاعدين 
امللمن بالتشريعات والقوانن العراقية لتلك اللجنة. وعلى اثر ذلك جرت والتزال طيلة تلك املدة التي 
ف��ي مجلس  القانونية  واللجنة  األع��ل��ى  القضاء  ب��ن مجلس  ل��ق��اءات  ع��دة  اللجنة  مضت على تأسيس 
النواب ملناقشة القضايا املتعلقة بمشاريع القوانن. حيث نوه رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي 
فائق زي��دان في أكثر من موقف الى حاجة فقرات معينة في بعض القوانن للتعديل، السيما التي تم 
في  القانونية  اللجنة  بالتنسيق مع  ذلك  القضائية. ويتم  للسلطة  الرجوع  التصويت عليها من دون 

مجلس النواب للوصول الى رؤية مشتركة بن السلطتن التشريعية والقضائية بهذا الشأن.

أعدنا النظر بقرارات مجلس "قيادة الثورة المنحل"
وقانون النزاهة مليء بالثغرات

* عمل لجنتنا يتعلق بإعادة النظر بالتشريعات النافذة وتقديم األفكار الى 
الجهات املعنية مع املالحظات حول املوضوع املطروح كلما دعت الحاجة الى ذلك

* ندرس بعناية اشتراك القضاة في لجان إدارات الدولة لنرى فيما 
اذا كانت مقتضيات الحال تتطلب وجود قاٍض فيها من عدمه

أجرى الحوار: علي البدراوي

■ القاضي املتقاعد خالد الساعدي مع الزميل املحرر.. عدسة/ حيدر الدليمي

القاضي املتقاعد خالد الساعدي عضو جلنة اعادة النظر بالتشريعات النافذة:

)1(
  26/ الهيئة املوسعة الجزائية/ 2020 

املبدأ: 
تختص محكمة الجنايات املختصة بقضايا النزاهة بالنظر في 
الجريمة املنس��������وبة للمتهمن التي  تتعل��������ق باالخالل بواجبات 
الوظيفة العامة من خ��������الل احداث ضرر عمدي بمصالح الجهة 
الحكومية  املنس��������وبن لها وان التكييف القانوني لفعلهم وفق 
قرار االحال��������ة وفق امل��������ادة 340 عقوبات اس��������تنادا  الحكام املادة 

االولى من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011. 

القرار: 

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوسعة الجزائية في محكمة التمييز 
االتحادية. فقد وجد بأن  تنازعًا سلبيًا حصل بن محكمة جنايات نينوى/ 
 الهيئ��������ة الثالثة املختصة بقضايا النزاه��������ة وبن محكمة  جنايات نينوى/ 
الهيئة االولى في نظ��������ر الدعوى الخاصة باملتهمن )ق ع ا وجماعته(  وقد 
طلبت  املحكمة االخيرة من ه��������ذه الهيئة تعين املحكمة املختصة بنظرها 
نوعي��������ًا. ولدى التأمل في وقائع  الدع��������وى فقد وجد بأن املتهمن كل من )ق 
ع ا وجماعت��������ه( أحيلوا من قبل محكم��������ة تحقيق نينوى  املختصة بقضايا 
النزاه��������ة لغرض محاكمتهم وفق أحكام امل��������ادة )340( من قانون العقوبات 

 ع��������ن  تهمة االش��������تراك بأحداث ضرر عمدي بأم��������وال الدولة من خالل تزوير 
معامالت القروض الزراعية  في املصرف الزراعي/ فرع السنابل عام 2011، 
وقد  طعن املدعي العام بقرار االحالة املذكور  أمام     محكمة جنايات نينوى/

ه���������3 املختص��������ة بقضاي��������ا النزاهة بالئحت��������ه املؤرخ��������ة 2019/12/5.  وقررت 
املحكمة املذكورة أحالة الطع��������ن مع اضبارة الدعوى  على محكمة جنايات 
نينوى/ه�1  للنظر فيه حسب االختصاص والتي رفضت اإلحالة وعرضت 
األمر على ه��������ذه الهيئة لتعين  املحكمة املختص��������ة  بنظرها. ومن خالل ما 
تق��������دم تجد ه��������ذه الهيئة ان الجريمة املنس��������وبة للمتهمن  تتعلق باالخالل 
بواجب��������ات الوظيفة العامة من خالل احداث ض��������رر  عمدي بمصالح الجهة 
الحكومية  املنسوبن لها وأن التكييف القانوني لفعلهم وفق قرار االحالة 
وفق املادة 340 من قانون العقوبات.  وحيث ان  املادة األولى من قانون هيئة 
النزاهة ذي الرقم 30 لسنة 2011 نصت من اختصاص  الهيئة في التحقيق 
في كل قضية فساد وتتعلق باالخالل  بواجبات الوظيفة العامة وفق املواد 
 القانونية املشار اليها في املادة املذكورة ومن ضمنها املادة 340 من قانون 
العقوبات وبالتالي  ينعقد  االختصاص النوعي بنظر الدعوى الى محكمة 
جناي��������ات نينوى/ الهيئ��������ة الثالثة املختصة بقضاي��������ا  النزاهة ويخرج من 
اختصاص الهيئة االولى ملحكمة  جنايات نينوى. وتأسيسًا على ما تقدم 
ق��������رر  تعين محكمة جنايات نينوى/ه�3 املمختصة بقضايا النزاهة بنظر 
الدع��������وى الخاصة باملتهم��������ن )ق  ع ا وجماعته( وإي��������داع اضبارة الدعوى 
لديها لحس��������مها عمال وفق أحكام القانون واش��������عار الهيئة  االولى ملحكمة 
جناي��������ات نينوى بذلك وصدر  القرار باالتفاق اس��������تنادًا ألحكام املادة )13/

أواًل/ب/3(  من قانون التنظيم القضائي رقم )160( لس��������نة 1979 املعدل في 
2/جمادي  الثاني/1441ه� املوافق   2020/1/27م. 

)2(
 3/ الهيئة املوسعة الجزائية/ 2020 

املبدأ: 
ان الفص��������ل بالنظ��������ر في تنازع االختص��������اص املكاني الواقع بن 
محكمت��������ن جن��������ح تقع ضم��������ن املنطق��������ة  االس��������تئنافية الواحدة 
يك��������ون من اختصاص محكمة االس��������تئناف االتحادية بصفتها 
التمييزي��������ة وفقًا الحكام  الفق��������رة )2( من القرار رقم )57( لس��������نة 
1992 اضافة الى ان ذلك يتماش��������ى مع أحكام القرار 104  لس��������نة 
1988 ال��������ذي بموجب��������ه منح��������ت محاك��������م االس��������تئناف بصفتها 
التمييزي��������ة صالحي��������ات محكمة التمييز  عند نظ��������ر الطعون في 

االحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح. 
القرار: 

ل��������دى التدقيق واملداول��������ة من قبل الهيئة املوس��������عة الجزائي��������ة في محكمة 
التمييز االتحادية. وجد ان  محكمة استئناف القادسية االتحادية بصفتها 

التمييزي��������ة  قررت بتاري��������خ 2019/10/3 وبالع��������دد   870/ت/ج/2019 احالة 
اضب��������ارة الدعوى موضوع التنازع الى محكمة جنايات القادس��������ية للنظر 
في  التنازع  باالختصاص املكاني الحاصل بن محكمتي جنح الديوانية 
وجنح الش��������امية وبتاريخ   2019/10/31 وبالعدد 109/اختصاص/2019 
ق��������ررت محكمة جنايات  القادس��������ية عرض الدعوى  عل��������ى محكمة التمييز 
االتحادي��������ة كونها غير مختصة بنظر طل��������ب تحديد االختصاص املكاني 
املش��������ار  الي��������ه أنفًا، وبعد امع��������ان النظر في  موض��������وع تحديد االختصاص 
لوحظ تعلقه بالفصل بنظ��������ر التنازع في  االختصاص املكاني الواقع بن 
محكمة جنح الديوانية ومحكمة جنح الش��������امية ولكون ما  اس��������تقر عليه 
 قض��������اء هذه املحكمة ف��������ي اناطة ذلك النوع من التن��������ازع ضمن اختصاص 
محاكم االستئناف االتحادية  بصفتها التمييزية وفقًا ألحكام الفقرة )2( 
 م��������ن القرار رقم )57( لس��������نة 1992     إضافة الى ان ذلك  يتماش��������ى مع احكام 
الق��������رار رقم )104( لس��������نة 1988 الذي بموجبه منحت محاكم االس��������تئناف 
بصفته��������ا    التمييزية صالحي��������ات محكمة التمييز عند نظ��������ر الطعون في 
االح��������كام والق��������رارات الص��������ادرة من محاك��������م  الجنح عليه وملا تق��������دم بيانه 
ق��������رر ايداع اضبارة  الدعوى لدى محكمة اس��������تئناف القادس��������ية االتحادية 
 بصفتها التمييزي��������ة للنظر في التنازع وتحديد محكمة الجنح املختصة 
مكانيًا بنظر الدعوى  واش��������عار  محكمة جنايات القادس��������ية بذلك استنادًا 
ألحكام املادة )13/أوال/ب- 2( من قانون التنظيم القضائي  رقم 160 لسنة 
1979 املعدل وصدر  القرار باالتفاق في 2/جمادي الثاني/1441ه� املوافق 

  2020/1/27م. 

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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اإلعدام لمجموعة إرهابية وضعت كمائن في الشوارع الصطياد وقتل المواطنين
بغداد/ غسان مرزة

تلقت مجموعة م��������ن اإلرهابين حكم اإلعدام 
إث��������ر عملي��������ة إرهابي��������ة بعد قيامه��������م بنصب 
س��������يطرة وهمية في الش��������ارع العام وقيامهم 
بإيقاف الس��������يارات والقتل عل��������ى الهوية لكل 

منتسب بالقوات األمنية وبهدف  طائفي. 
وأظهرت وقائع الدعوى ومدوناتها تحقيقًا 
ومحاكمة ومن سير التحقيق واملحاكمة  انه 
في تموز من عام 2018 أستخبر مركز شرطة 
)أب��������و خميس( ف��������ي محافظة ديال��������ى  بوجود 
حادث إرهابي في الطريق الرابط بن ناحية 
بهرز ومحافظ��������ة بغداد ول��������دى  االنتقال الى 
مح��������ل الحادث تبن قي��������ام مجموعة إرهابية 
مس��������لحة يرتدون الزي العس��������كري  مع اللثام 
بنصب س��������يطرة وهمية على الش��������ارع العام 
لغرض القتل على الهوية  ملنتس��������بن القوات 
األمني��������ة وبهدف طائفي حي��������ث ادى الى قتل 

وإصابة عدد من  املواطنن".    
وذك��������رت تفاصي��������ل القضية أنه ق��������د "اتخذت 
اإلج��������راءات القانونية ودون��������ت أقوال املدعن 
 بالحق الشخصي كل من والدي املجنى عليهم 
وزوجاته��������م واوالدهم ممن كانوا  متواجدين 

معهم في محل الحادث لحظة وقوع الجريمة". 
 ولدى تدوين أقوال املدعية بالحق الشخصي 
أفادت أنهم بتاريخ الحادث املذكور  كانت مع 

زوجها وولدها املجن��������ى عليهما ومجموعة 
م��������ن أقاربهم في منطقة به��������رز  لحضور حفل 
زفاف ألحد أقاربهم ولدى عودتهم الى دورهم 

الساعة التاسعة مساء  وفي الطريق فوجئوا 
بوجود مس��������لحن يرتدون الزي العس��������كري 
وكانوا ملثمن  واخبروه��������م أنهم من تنظيم 
داعش اإلرهابي وطلب��������وا من الرجال النزول 
من الب�����������اص ) نوع كبا( وبعد ن��������زول الرجال 
قاموا مباش��������رة بإطالق النار عليهم وقتلهم 
جميعًا وتركوا  النس��������اء في السيارة وهربوا 
الى جهة مجهول��������ة ولم نتمكن من معرفة أي 

من  املسلحن كونهم كانوا ملثمن".  
وذك��������ر أب��������ن املجن��������ى علي��������ه أن��������ه كان بتاريخ 
الحادث املذك��������ور مع املجن��������ى  عليهم وكانوا 
يس��������تقلون س��������يارة ب��������اص ) نوع كي��������ا( وفي 
الطريق اس��������توقفتهم مجموعة  مسلحة وقام 
باالختباء في الس��������يارة حيث قام املسلحون 
بقت��������ل جمي��������ع الرج��������ال وتركوا  النس��������اء ولم 
يتعرف على أي منهم كونهم كانوا ملثمن".

دون��������ت أقوال املصاب��������ة )ح . ز( وذك��������رت انها 
بتاري��������خ الح��������ادث املذكور كان��������ت نائمة على 
 س��������طح دارها وحصل أطالق ن��������ار وأصيبت 
على اثره بإطالقة ناري��������ة ال تعرف مصدرها 

 وال تعرف الفاعلن.  
ول��������دى تدوي��������ن أق��������وال املته��������م ) م.أ ( فقد أقر 
بانتمائ��������ه  االبتدائ��������ي  التحقي��������ق  بمرحل��������ة 
لتنظيم  داعش اإلرهابي وقيامه باالش��������تراك 

مع متهمن آخرين بعدة عمليات أرهابية.  
وذكر املتهم أنه "في عام 2018 قام باالشتراك 

مع  متهمن آخرين بنصب كمن على الشارع 
الذي يربط بهرز ببغداد ) الطريق السياحي  ( 
وكان��������وا يرتدون الزي العس��������كري ويحمل��ون 
أس��������لح���ة متنوع����������ة ن��������وع ) بي . كي .  س��������ي ( 
وبن��������ادق )كالش��������نكوف ( فحضرت س��������يارة 
ب��������اص وبداخلها نس��������اء ورجال من  عش��������يرة 
ش��������مر الى ناحية بهرز لحفل زفاف وتم قتل 

جميع الرجال وعددهم سبعة. 
وجدت املحكمة أن األدلة املتحصلة بالدعوى 
تمثل��������ت بإق��������رار املته��������م بمرحل��������ة التحقي��������ق 
 االبتدائ��������ي بما وج��������ه اليه من اته��������ام والذي 
اقتنعت ب��������ه كونه جاء مفص��������اًل وقد ادلى به 
مع  توفر كافة الضمانات القانونية وتطابق 
أقراره مع وقائع الدعوى وتعزز هذا االعتراف 
 بأقوال املدعن بالحق الش��������خصي والشهود 
ومحض��������ر الكش��������ف واملخطط ملح��������ل الحادث 
 ومحض��������ر ضبط الظروف الفارغة والكش��������ف 
على جث��������ث املجنى عليه��������م والتقرير الطبي 
 للمجنى عليه��������م وللمصابة وهي أدلة كافية 

إلدانة املتهم استنادًا للتهمة املوجهة اليه.  
حكم��������ت املحكم��������ة وجاهيًا على امل��������دان )م .أ( 
باإلعدام شنقًا حتى املوت وفق املادة  الرابعة 
/1 وبدالل��������ة امل��������ادة الثاني��������ة /1 م��������ن قان��������ون 
مكافحة اإلرهاب عن جريمة نصب  س��������يطرة 
وهمي��������ة في ناحي��������ة بهرز في تم��������وز من عام 

  .2018

ثالثة إرهابيين من عائلة واحدة يروون 
مسيرة إجرامية انتهت إلى جزائهم العادل

قتل زوجته بواسطة كابل الشحن بسبب مشاجرة مع والدته!

بغداد / محمد سامي

صدقت محكمة تحقيق بعقوبة 
التابع��������ة الى محكمة اس��������تئناف 
ديال��������ى اق��������وال ثالث��������ة متهم��������ن 
من عائل��������ة  واح��������دة كانت تعرف 
بانتمائه��������ا ال��������ى تنظي��������م داعش 
اإلرهابي، عمل��������وا كال على حدة 
في الكثير من  األماكن واملناصب 

داخل ما يسمى بتنظيم داعش. 
وقال قاض��������ي التحقيق املختص 
بقضاي��������ا اإلره��������اب ف��������ي محكمة 
تحقي��������ق بعقوب��������ة الس��������يد مؤيد 
محم��������ود ان   "ه��������ؤالء الثالثة هم 
م��������ن عائل��������ة واحدة منه��������م اثنان 
إخ��������وة والثال��������ث ه��������و اخ لزوجة 
احدهم كانوا ينتمون  لعصابات 
داع��������ش اإلرهابي نف��������ذوا العديد 
م��������ن العملي��������ات اإلرهابي��������ة ضد 
املدنين والق��������وات األمنية  بأكثر 

من محافظة عراقية". 
والتقى مراسل صحيفة القضاء 
الص��������ادرة ع��������ن املرك��������ز اإلعالمي 
ملجلس القضاء األعلى  باملتهمن 
االنتماء  لن��������ا تفاصي��������ل  لينق��������ل 
والعمليات التي ارتكبوها طيلة 
الفترة الت��������ي تضمنت  وجودهم 

في صفوف التنظيم. 
  وتح��������دث    اول املتهمن و البالغ 
من العم��������ر 43 عام��������ا والذي كان 
يعمل كاس��������با قب��������ل االنتماء الى 

 تنظيم ولديه عائلة وأوالد. 
يب��������دأ الحديث قائال "انتميت في 
ع��������ام 2005 إلى تنظي��������م القاعدة 
عندما كنت اسكن مدينة بلدروز 
 ف��������ي  محافظة ديال��������ى عن طريق 
احد األصدقاء الذي كان يش��������غل 
مس��������ؤول قاط��������ع بل��������دروز انذاك 
وبع��������د  فت��������رة قليل��������ة م��������ن الزمن 
كان��������ت اول عملية ل��������ي وهي زرع 
عبوات ناس��������فة عدده��������ا بن 35 
ال��������ى 38  عب��������وة ناس��������فة عب��������ارة 
عن لغم اس��������طواني ف��������ي منطقة 
التحويل��������ة وعند م��������رور الحرس 
والق��������وات  االمريكي��������ة  الوطن��������ي 
قمن��������ا بالتفجي��������ر وعل��������ى اثرها 
ظل الجي��������ش االمريكي محاصرا 

اي��������ام وكان��������وا يقوم��������ون  ثالث��������ة 
 برمي االطالقات النارية بش��������كل 
عش��������وائي حيث قتل��������ت زوجتي 
بإحدى االطالق��������ات عندما كانت 

 تنوي الهروب من املنزل". 
واك��������د بعد ه��������ذه الحادثة هربت 
من بلدروز وزورت مستمسكات 
ثبوتية باس��������م حسن  وتزوجت 
 زوجتي الثانية وذهبت للعيش 
في بغ��������داد وبالتحدي��������د منطقة 
الش��������يخ عمر حيث عش��������ت هناك 
 مايقارب عام��������ا ونصف ومن ثم 
انتقل��������ت للعي��������ش ف��������ي محافظة 
ص��������الح الدي��������ن ف��������ي ع��������ام 2008 
وعمل��������ت  مزارع��������ا وحارس��������ا في 
اح��������دى االراض��������ي الزراعية حتى 
ع��������ام 2014 عندم��������ا احتل داعش 
محافظة  نين��������وى وقبل االنتماء 
الى التنظيم كان هنالك اجتماع 
داخ��������ل املزرع��������ة يض��������م مجموعة 

وكنت  موجودا معهم". 
اضاف ف��������ي هذا االجتم��������اع كان 
يجل��������س ش��������خص يحم��������ل رتبة 
عمي��������د وهو آم��������ر الح��������د املواقع 

ف��������ي  املحافظ��������ة حيث اتف��������ق مع 
ب��������ان  الحاضري��������ن  االش��������خاص 
تكون الخطة هي قصف الوحدة 
التي يترأس  امريتها وهو سوف 
يق��������وم باعط��������اء امر االنس��������حاب 
وتركه��������ا وبالفعل ه��������ذا ماجرى 
بالي��������وم التالي  وترك��������وا وراءهم 
مجموعة من االسلحة والذخيرة 
والعج��������الت والتموين وهذا كان 
يوم 12 من  ش��������هر حزي��������ران عام 

 ."2014
قائال بعدها  واس��������تطرد بعدها 
دخل عناصر مايس��������مى بالدولة 
اإلس��������المية واجتمع��������وا م��������ع من 
كان  جالس��������ا واتضح انهم كانوا 
ال��������ى  عل��������ى اتص��������ال وتوجهن��������ا 
وش��������اهدت  س��������بايكر  معس��������كر 
مجامي��������ع  من  املس��������لحن منهم 
م��������ن يريد الدخ��������ول لقتل من كان 
في الداخل واالخر يريد الس��������رقة 
وكن��������ت احمل  بندقي��������ة ومعها 4 
مخ��������ازن عتاد وبع��������د وقت قليل 
خرج الط��������الب من الباب يرتدون 
مالب��������س مدني��������ة  واقتدناهم الى 

القص��������ور الرئاس��������ية ع��������ن طريق 
سيارات الحمل حيث انهم كانوا 

يظنون اننا سوف  نتركهم". 
واستمر بالحديث قائال ثم "قمت 
بتردي��������د البيعة ومعي مجموعة 
من الشباب ومن ثم قسمونا الى 
 مجاميع كان��������ت مجموعتي هي 
املس��������ؤولة عن اخذ الس��������الح من 
املنتسبن في الجيش والشرطة 
من  اهالي املنطقة  بعد ان يقوموا 
بكتاب��������ة ورقة التوبة لنا ونذهب 
به��������ا الى املش��������اجب ف��������ي تكريت 
 وكان ع��������دد الذي قمنا بس��������حب 

اسلحتهم حوالي 40 منتسبا". 
وام��������ا املته��������م االخ��������ر وه��������و االخ 
االصغر للمته��������م والذي يصغره 
بعامن متزوج ايضا ولم تختلف 
 السنوات التي قضاها في عمله 
في التنظيم��������ات االرهابية كثيرا 
عن اخي��������ه حيث انتمى ايضا في 
 ع��������ام 2005 الى تنظي��������م القاعدة 
وعمل في زرع العبوات الناسفة 
عل��������ى القوات االمنية من الجيش 
 العراق��������ي وعملي��������ات اخ��������رى هي 

والشرطة  الجيش  قصف مقرات 
بصواريخ الهاون الى عام   2008 
حيث تحول الى محافظة صالح 

الدين وعمل في حقل للدواجن. 
وق��������ال املته��������م اتص��������ل ب��������ي اخي 
ويقص��������د ب��������ه املته��������م االخ��������ر في 
ع��������ام 2014 عندما دخ��������ل تنظيم  
داع��������ش  وطل��������ب من��������ي االنتم��������اء 
وذهب��������ت ال��������ى )ارض الخالف��������ة( 
ف��������ي منطق��������ة الس��������عدية ورددت 
ام��������ام  الوال��������ي  هن��������اك  البيع��������ة 
الش��������رعي وكان��������ت كفالت��������ي  هي 
3250 ال��������ف دين��������ار، عملت كأحد 
افراد ورش��������ة لتصليح  االسلحة 
او نص��������ب االس��������لحة ووضعه��������ا 
فوق السيارات التابعة للتنظيم 
باإلضاف��������ة الى اش��������تراكي  باكثر 
من عملية س��������واء كان هجوما او 

صد هجوم من القوات االمنية". 
ام��������ا املته��������م الثالث م��������ن العائلة 
نفس��������ها ويكن شقيق لزوجة حد 
املتهم��������ن من تول��������د  1996 ومن 
 س��������كنة محافظ��������ة ص��������الح الدين 
الى  وعائلت��������ه اغلبهم منتم��������ون 
التنظيم��������ات االرهابية وهو بدأ 
االنتم��������اء  ف��������ي 2011 عندما دعاه 
وال��������ده ال��������ى االنتم��������اء وعمل في 
احد ورش التفخيخ التابعة الى 
تنظي��������م القاعدة  وظ��������ل في عمله 
الى عام 2014 بعدها انتمى الى 
تنظي��������م داع��������ش االرهابي وعمل 
ايضا بنفس  العمل كونه يمتلك 
خب��������رة بهذا املجال وايضا ورش 
اصالح سيارات واسلحة داعش 

االرهابي". 
وال يختلف س��������ائر حياة االخوة 
االثنن والقريب الثالث من حيث 
م��������ن محافظ��������ة صالح  اله��������روب 
 الدي��������ن الى نين��������وى وبعدها لهم 
وجهت��������ان ام��������ا الذه��������اب الى دير 
ال��������زور حي��������ث ارض التمكن كما 
 يس��������ميها داعش او الهروب الى 
احد محافظات اقليم كردس��������تان 
بتزوي��������ر  يقوم��������وا  ان  بع��������د 
 مستمس��������كاتهم هم وم��������ن معهم 
على انه��������م نازحون كما تم القاء 

القبض عليهم جميعا. 

بغداد / عالء محمد

صدق��������ت محكمة تحقيق الضلوعية التابعة 
لرئاس��������ة محكمة اس��������تئناف ص��������الح الدين 
االتحادية أقوال متهم من مواليد 1999 اقدم 
عل��������ى قتل زوجته بواس��������طة  )كيبل ش��������حن 
موباي��������ل( ويعود ذلك ال��������ى خالف حدث بن 
املجن��������ى علي��������ه ووالدته بحس��������ب اعترافاته 
التي ادلى به��������ا امام محكمة التحقيق، فيما 
ت��������م تصديق اقواله اس��������تنادا الح��������كام املادة 
405 من قان��������ون العقوبات العراقي وبصدد 
احالته الى محكم��������ة املوضوع لينال جزاءه 

العادل.  
املتهم ذات الواحد والعشرين ربيعا وخالل 
تدوي��������ن اقوال��������ه ام��������ام القاض��������ي املخت��������ص 

اف��������اد بان��������ه "وفي حدود الس��������اعة الس��������ابعة 
مس��������اء واثناء دخوله ملنزله اخبرته والدته 
بحصول ش��������جار حصل بينها وبن زوجته 
) املجن��������ى عليه��������ا( من ج��������راء قي��������ام املجنى 
عليها باالعتداء على والدته بالغلط والسب 
واالعت��������داء ايض��������ا عل��������ى اش��������قائه الصغ��������ار 

بحسب االعترافات التي ادلى بها.
وأضاف أنه بعد ذلك "قامت زوجتي )املجنى 
عليها( باحضار الطعام لي )وجبة العشاء( 
وبعدها حدث كالم معها في غرفتنا واثناء 
االستفس��������ار منها واالس��������باب التي ادت الى 
هذه املش��������اجرة مع والدتي بادرت باالعتداء 
بع��������دم  واتهام��������ي  والس��������ب  بالغل��������ط  عل��������ي 
الرجولة فضال عن اتهام والدتي بكالم غير 
الئق، االمر ال��������ذي دفعني بضربها بيدي ما 

تسبب في جرح على احد وجنتيها وبعدها 
اس��������تمرت املجنى عليها بالصياح والسب، 
قم��������ت بعده��������ا باحض��������ار ماس��������حة االرض 
لضرب املجن��������ى عليها على الفخذ االيس��������ر 
والق��������دم اليمن��������ى بواس��������طة عصا املاس��������حة 

والتي انكسرت من شدة ضربها.

كيبل الشحن يودي بحياة زوجته 
املتهم )ع .ج( بعدما اس��������تخدم الضرب بحق 
املجن��������ى عليه��������ا اس��������تعان بكيبل الش��������حن 
الخ��������اص بجهاز الهاتف الذي كان موضوع 
داخ��������ل الغرفة بعدما قام بل��������ف الكيبل على 
عنقها والضغط بقوة باتجاه الس��������رير مما 
سبب بخنقها والذي بدت عليها في البداية 
عالمة )الس��������عال( ليتركها في ه��������ذه االثناء 

عندما دخل والدي واشقائي الى غرفتي بعد 
كس��������رهم لباب الغرفة من قبلهم كوني كنت 
قد اقفلت��������ه عندما قمت باالستفس��������ار منها 
عن سبب املشاجرة التي حدثت بينها وبن 
والدت��������ه ، الفت��������ا إلى أنهم تفاجئ��������وا بوجود 
املجن��������ى عليه��������ا مم��������دة على الس��������رير وهي 
تلفظ انفاس��������ها االخي��������رة االمر الذي دفعني 
مع وال��������دي واخواني بحم��������ل املجنى عليها 
ووضعها في املقعد االمامي للسيارة وكنت 
انا وشقيقي وابن عمي في الحوض الخلفي 
للسيارة وتوجهنا الى مستشفى الضلوعية 
العام وقم��������ت بانزال جثة )زوجتي( من اجل 
فحصها اال انها فارق��������ت الحياة"، مبينا أنه 
"ل��������م يكن يقصد قتلها ولكن لش��������دة الضغط 

ادت الى تلك الجريمة".

■ بوابة رئاسة محكمة استئناف ديالى

يع��������رف قي��������اس األثر التش��������ريعي بان��������ه فحص وتحلي��������ل اآلثار 
املحتملة والفوائ��������د املجتمعية والتكاليف االقتصادية املتوقعة 
واملترتبة على التشريعات النافذة من اجل املحافظة على جودة 
التش��������ريعات وجعلها في ص��������ورة واضحة ومتفق��������ة مع الواقع  
ومبس��������طة وقابلة للتطبي��������ق ومتوازنة لكي تك��������ون ثابتة وغير 
معرض��������ة للتعديالت التي تنقص من قيمته��������ا  وذلك بان تكون 
هذه التش��������ريعات  واضحة الهدف ومس��������توعبة لكافة املشكالت 
املحتملة والتي س��������تنتج عن التطبيق، وقياس االثر التشريعي 
يعتبر من املصطلحات القانونية التش��������ريعية التي يتم تداولها 
حديث��������ا وهو يعتبر آلية لوض��������ع تقييم مفصل ومنهجي لآلثار 
املحتملة للتشريع النافذ وذلك من اجل غاية تتمثل في الوصول 
الى الحكمة من تشريعه والتعرف على التحديات التي ستواجه 
التش��������ريع وهل ان فوائده االجتماعية واالقتصادية س��������تتفوق 

على املخاطر والتحديات الناتجة عن تطبيق هذا التشريع.
كان لعدد من الجهات خطوات في هذا الش��������أن كمجلس الوزراء 
ومجل��������س الن��������واب ووزارة التخطي��������ط ووضع��������وا ع��������دة معايير 
واس��������تبيانات لقي��������اس اثر التش��������ريعات الناف��������ذة للوصول الى 
جودة التش��������ريع او ما يس��������مى بالتش��������ريع األفضل ومن اجل ان 
يس��������اهم التقييم الالحق للتش��������ريعات في مراجعة التشريعات 
القائم��������ة بالفع��������ل بحيث ان ه��������ذا النظام س��������يوفر معلومات عن 
كفاءة التشريع ودرجة تأثيره باملجتمع وما هي عيوبه وما هي 
نواقصه مما يتيح فرصة لدراسة اإلجراءات املطلوبة إلصالحه 
س��������واء عن طريق إلغ��������اء النصوص التي ثبت ع��������دم كفاءتها في 
التطبيق او تعديلها او تبسيط اجراءات تطبيق هذه النصوص 

باصدار انظمة وتعليمات تسهل تنفيذها.
 لذلك ينبغي عمل مراجعات الحقة للتش��������ريعات القائمة خاصة 
عندما يكون هناك قلق بشأن توافق التشريع النافذ مع عدد من 
املش��������كالت االقتصادية واالجتماعية او عندما تكون التكاليف 
التي ترتب��������ت على ميزانية الدولة نتيجة هذا التش��������ريع مرهقة 
وتفوق ما يترتب على التش��������ريع من فوائد مجتمعية، واجد انه 
سبب رئيسي لفشل اغلب التشريعات التي شرعت حديثا حيث 
اصبحت ينظر اليها كوس��������يلة لتحقيق منافع ومكاسب مادية 
دون حساب ما يترتب عليها من تكاليف مرهقة ، هذه االسباب 
كلها جعلت من قياس االثر التشريعي ضرورة تهدف الى جودة 

التشريع ومراجعته بكفاءة عالية. 
ان دور القض��������اء ممثال بجهاز االدعاء العام مهم في هذا الش��������أن 
وان ه��������ذا الجهاز عليه ان يس��������هم في اج��������راء التقييمات الالحقة 
للقوان��������ن الناف��������ذة وفق ما جاء في املادة ٢ / س��������ابعا من قانون 
االدع��������اء العام النافذ رقم ٤٩ لس��������نة ٢٠١٧ والت��������ي نصت "يهدف 
هذا القانون الى اإلس��������هام في تقييم التشريعات النافذة ملعرفة 
م��������دى مطابقتها للواقع املتط��������ور " ومن تفس��������ير حرفية النص 
نجد انه اس��������تعمل عب��������ارة " تقييم " وليس دراس��������ة ومن منطلق 
هذا املصطلح فهو يعني تحليل االثر التش��������ريعي للتش��������ريعات 
النافذة فكيف يتم التقييم ما لم يكن هناك تحليل ألثر التشريع 
على كافة املس��������تويات السياس��������ية واالقتصادي��������ة واالجتماعية 
ويدخل ف��������ي ذلك قياس منافع��������ه في مقاب��������ل التكاليف وما هي 
االثار غير املقصودة وغير املحس��������وبة التي نتجت عنه وما هي 

البدائل والحلول التي يجب االستناد اليها إلنقاذ التشريع. 
وان االدعاء العام بحكم القانون عليه ان يس��������هم في احداث هذه 
املوازن��������ة وان يك��������ون ألعضائه دور في ذلك ف��������ي حكم ما تعرض 
عليه��������م من وقائ��������ع مرتبطة بنص��������وص واجب��������ة التطبيق اثناء 
أدائه��������م لوظيفتهم ، ف��������اذا ما وجدوا اي ن��������ص قانوني له تأثير 
س��������لبي على املصلحة العام��������ة او ان فيه ضررا عل��������ى املال العام 
عليهم ان يقيموا الن��������ص القانوني وتقديم البدائل واملقترحات 
ورفعه��������ا ال��������ى رئاس��������ة االدع��������اء الع��������ام ليم��������ارس ه��������ذا الجهاز 
دوره بموج��������ب القان��������ون وليحق��������ق اهدافه في االس��������هام بتقييم 
التش��������ريعات النافذة والتي ثبت ع��������دم كفاءتها او عدم احداثها 
للت��������وازن األقتص��������ادي واالجتماع��������ي او ان اضرارها باملصلحة 
العام��������ة وباملال العام تفوق منافعه��������ا او انها تخالف وتعارض 
نصوص��������ا اخرى واجبة األتباع او قص��������ور اي نص قانوني من 

تحقيق الحكمة من تشريعه . 
كم��������ا ان على الس��������لطة التش��������ريعية  باعتبارها الجهة املش��������رعة 

للقوانن بموجب الدستور ومن منطلق 
مس��������ؤوليتها ع��������ن ج��������ودة التش��������ريعات 
ان ترفض اي مش��������روع قان��������ون يقدم من 
الوزارات والجهات غير املرتبطة بوزارة 
اذا لم يرفق به دراسة معمقة وتفصيلية 
ش��������املة ل��������كل اآلثار املحتمل��������ة وتتضمن 
تقييم لنتائج التشريع بهدف الحيلولة 
دون اصدار التش��������ريعات املؤكدة الفشل 

والت��������ي ال تحقق الت��������وازن االقتصادي 
  القاضي أريج خليلواملجتمعي.

دور االدعاء العام في قياس األثر 
التشريعي للقوانين النافذة 
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

نصب أجهزة تعفير وتعقيم باألشعة فوق البنفسجية في دوائر القضاء

يف ظل جائحة كورونا واحلجر الصحي الذي تسببت به

الكوادر التقنية في مجلس القضاء األعلى 
تحقق نقلة نوعية في عملها عبر إنجازها الدورات االلكترونية

املهن��������دس قتيب��������ة قص��������ي ناج��������ي/ 
مع��������اون مدي��������ر قس��������م تكنولوجيا 
"م��������ن بديهيات  املعلوم��������ات يق��������ول 
عملنا أن نمنح الدورات التدريبية 
للم��������الكات التقني��������ة ف��������ي مجل��������س 
االتص��������ال  عب��������ر  االعل��������ى  القض��������اء 
املباشر الكامن بتواجد املتلقن في 
قاعة يس��������تقون منها املنهج املحدد 

تدريبهم به".
وأن  ص��������ادف  "لك��������ن  ويس��������تدرك 
اجتاح��������ت العالم جائح��������ة )كوفيد 
– 19( بش��������كل أع��������اق جميع االعمال 
في العال��������م، ما حتم علين��������ا ايقاف 
عملن��������ا بمنح تلك الدورات املخطط 
لها ف��������ي الع��������ام الحال��������ي، وبعد ان 
اس��������تمرت الجائحة لفت��������رة لم تكن 
بالحس��������بان مطلقًا اعترتها فترات 
حظر تجول متقطعة وطويلة االمد 
بداع��������ي الحج��������ر الصحي ش��������رعت 
الدائرة االدارية واملالية في مجلس 
م��������ن  االعل��������ى وبتوجي��������ه  القض��������اء 
املس��������ؤولة عليها السيدة منى عبد 
الحس��������ن بإيجاد الوسائل البديلة 
الس��������تئناف عملن��������ا كطاق��������م تقني 
مختص بمن��������ح الدورات ف��������كان أن 
ت��������م الوقوف على ق��������رار التعليم عن 
ُبع��������د عبر الوس��������ائل التكنولوجية 

املتاحة".
وأض��������اف ناج��������ي "أم��������ا الغاي��������ة من 
ذلك فهدفها األول عدم االستس��������الم 
الصح��������ي  للواق��������ع  واالس��������تكانة 
الصعب الذي نعيشه بجلوسنا في 
منازلنا دون عمل، اضافة الى أننا 
حن فكرنا بتلك التجربة )الدورات 
انصب��������ت  فغايتن��������ا  االلكتروني��������ة( 
نحو تحقيق التباع��������د املوصى به 
م��������ن خلي��������ة االزمة ولضم��������ان األمن 
الصحي. اضافة الى كونها خطوة 
بدأنا بها نحو هدف قديم وضعته 
عينه��������ا  نص��������ب  املجل��������س  ادارة 
تكمن بانتقال العم��������ل الى الفضاء 
االلكتروني بشكل يبدأ من الدورات 
التي نمنحها للمتلقن وإن تحقق 
ذلك فع��������اًل فمن املؤك��������د أنه يقلص 

الكثي��������ر م��������ن الكل��������ف املادي��������ة عب��������ر 
استضافتنا املتدربن من مختلف 
محافظات الوطن والجهود ايضا".

وتاب��������ع أن "ال��������دورات االلكتروني��������ة 
كان��������ت اول اج��������راء يت��������م م��������ن نوعه 
في مجل��������س القض��������اء االعلى ومن 
املفارق��������ات ان الجائح��������ة ذاتها هي 
م��������ن أجبرتنا على اتخاذ مثل هكذا 

خطوة لم تكن بالحسبان سابقا".
* ومل��������اذا لم تكن بالحس��������بان وأنتم 
عملكم متعلق باملجال االلكتروني 

املفتوح على الفضاء؟
-يجي��������ب املهندس قتيب��������ة قائال: أن 
الس��������بب يكمن باملتلقي وليس بنا 
نحن. كون م��������ن طبيعة املتدرب هو 
سعيه للتماس املباشر مع ُمدربيه 
الس��������تقاء املعلومات منهم عن قرب 

أو وفقا ملا يقال )وجهًا لوجه(.
ب��������دورة  متعلق��������ة  البداي��������ة  كان��������ت 
االلكتروني��������ة  لعق��������ود  تدريبي��������ة 
يتلقاه��������ا موظفو ش��������عب واقس��������ام 
الحاسبة في استئنافات املحافظات 
االخرى. لكن نظرًا لشيوع الجائحة 
وطول فت��������رة مدته��������ا لجأنا لخيار 
آخر يكمن بتلقي املتدربن للدورة 
في منازله��������م الكتروني��������ًا. وتم ذلك 
بعد مفاتحته��������م ملعرفة مدى قبول 
للفك��������رة واس��������تعدادهم  املتدرب��������ن 

النفسي لها.
وكيف كان وقع الفكرة عليهم؟

بداي��������ة الب��������د من االش��������ارة ال��������ى أن 
مختل��������ف  م��������ن  املتدرب��������ن  ع��������دد 
عم��������وم  ف��������ي  االس��������تئناف  دوائ��������ر 
املحافظات يبل��������غ 36 متدربا أبدوا 
بالبداي��������ة ترددهم من ه��������ذه الفكرة 
لكنه��������م وافق��������وا باالجم��������اع حت��������ى 
تأقلم��������وا معه��������ا بتوال��������ي االيام بل 
واس��������توعبوها بشكل كبير بدرجة 
تك��������ون  أن  يطالب��������ون  جعلته��������م 
الدورات الكترونية واالستغناء عن 

مبدأ التواجد امليداني.
االستفادة من دور مسؤولي شعب 
الحاس��������بة في االس��������تنافات بنشر 

البرامج املنشئة من قبلنا.

* وهل ملستم فرقًا من حيث )تقبل( 
امل��������ادة م��������ن املتدرب��������ن تكنولوجيًا 

عنها ميدانيًا؟
- ف��������ي الس��������ابق كان املتلق��������ي ح��������ن 
ُيمن��������ح ال��������دورة )ميداني��������ًا( ويعود 
لتطبيق ما استقاه من دروس فيها 
يصطدم بعقبات كثيرة تحول دون 
تنفي��������ذ البرنام��������ج مم��������ا تلق��������اه في 
ال��������دورة ليكون مرجع��������ه لنا فيبقى 
بذلك )قسم تكنولوجيا املعلومات( 
مرجع��������ًا دائم��������ا ل��������ه عبر ارس��������النا 
وف��������ودا الس��������تئنافات املحافظ��������ات 
لكون  وذل��������ك  االخطاء،  لتصحي��������ح 
)Server( لديه��������م. واالن من خالل  ال�
ما تلقوه اصبحت شعب الحاسبة 
ف��������ي رئاس��������ات االس��������تئناف كفيلة 
بحل تل��������ك املش��������اكل. وان احتاجوا 
استشارتنا تجاه أية ثغرة تعتري 
عمله��������م فيت��������م ذل��������ك عب��������ر الفضاء 
االلكتروني دون الحاجة لتواجدنا 

ميدانيًا لحلها لهم.
أضي��������ف الى قولي إلى ان��������ه بعد ان 
اس��������تقر النظام وتج��������اوز العقبات 
نقلن��������ا خبراتن��������ا به الى مس��������ؤولي 
رئاس��������ات  في  الحاس��������بات  ش��������عب 
اس��������تئناف املحافظ��������ات لننقل لهم 
خبرتن��������ا مانح��������ن من خ��������الل ذلك 
العم��������ل  ب��������إدارة  متكامل��������ة  خب��������رة 

وتالفي مشاكله.
*املهندس��������ة جوان ط��������الل/ معاونة 

مسؤول شعبة الشبكات
بعد مضي عش��������رة أيام من الحظر 
الصحي شرعت بتوجيه من املدير 
الع��������ام للدائ��������رة االداري��������ة واملالي��������ة 
قس��������م  ف��������ي  املباش��������ر  ومس��������ؤولي 
تكنولوجي��������ا املعلومات ببدء دورة 
)عق��������د ال��������زواج االلكترون��������ي( عب��������ر 
منح امل��������ادة الكترونيًا، حيث بدأنا 
باالساسيات وافهام املتلقن بآلية 
العم��������ل التي ب��������دأت عبر تس��������جيل 
محاضرات الدورة التي كنت القيها 
ألرفعه��������ا  )فيديوي��������ًا(  واس��������جلها 
عب��������ر تجم��������ع انش��������أناه ببرنامج ال� 
)واتس��������اب( للمتواجدين فيه حيث 

بالتجم��������ع  تت��������م  املناقش��������ة  كان��������ت 
بخصوصها.

كانت ال��������دورة تتعلق بأساس��������يات 
الش��������بكات املس��������تخدمة ف��������ي عقود 
بمختل��������ف  االلكترون��������ي  ال��������زواج 
كيفية  املتلقن  تعلي��������م  تفاصيلها. 

ربط البرنامج.
أم��������ا مهمتي فتعلقت بأساس��������يات 
الش��������بكات الكامنة بتعليم املتلقن 
م��������ن موظفي ش��������عب الحاس��������بة في 
كافة  الع��������راق  اس��������تئنافات  محاكم 
بكيفية ربط البرنامج. وقد استمر 
العمل ملدة ش��������هر بمعدل محاضرة 
في كل يومن. ث��������م ارتقيت بالعمل 
من )كروب الوتس��������اب( الى املنصة 
االلكترونية املتاحة من قبل شركة 
يس��������مى  م��������ا  أي  )مايكروس��������وفت( 
باملنص��������ة التعليمي��������ة، كن��������ت القي 
خاللها محاضراتي لتكون مرجعًا 
للمتدربن بعد تلقيهم االساسيات 

في بداية الدورة.
م��������ن جانبه��������ا ، تق��������ول رون��������ق عبد 
الكري��������م/ مس��������ؤولة ش��������عبة تحليل 
األنظم��������ة واع��������داد البرام��������ج "الب��������د 
من االش��������ارة ال��������ى أن )عق��������د الزواج 
برنام��������ج  اول  ه��������و  األلكترون��������ي( 
ف��������ي  الكتروني��������ًا  يطب��������ق  مرك��������زي 
مجل��������س القضاء األعل��������ى. في البدء 
ش��������جعنا االس��������تقبال الذي حظيت 
به الفكرة ونجاحه��������ا بعد ان بدأت 
بها الزميلة )ج��������وان( بأن نطورها 
ونرتقي بها بشكل أكثر حداثة من 
)كروب الواتس اب( فكان أن شرعت 
بالتنس��������يق مع زمالئي بتأس��������يس 
  Class Room Google �منصة على ال
وهي مرحلة تطبيق النظام )الشرح 
العمل��������ي والتطبيق��������ي لنظام عقود 

الزواج االلكتروني(".
وأضافت "ب��������دأت خطوتنا بتوجيه 
من رئيس مجل��������س القضاء األعلى 
القاض��������ي فائ��������ق زي��������دان بتحوي��������ل 
الزواج  بعقود  املتعلق��������ة  املعامالت 
من ورقي��������ة ال��������ى الكترونية كنقطة 
بداي��������ة ملش��������روع الكتروني أوس��������ع 

يتعلق بمعامالت دوائر املجلس".
وتابع��������ت عب��������د الكري��������م أن "البداية 
كانت متمثلة بفيديوهات تعليمية 
للمتلق��������ن ش��������رحت خالله��������ا له��������م 
كيفي��������ة اس��������تخدام املنص��������ة"، الفتة 
إل��������ى أن "م��������دة الدورة خمس��������ة أيام 
ح��������ددت املحاض��������رات الت��������ي ألقيها 
عل��������ى املتلق��������ن بوقت ُمع��������ن يتيح 
له��������م التواجد خالل��������ه. أم��������ا أدوات 
املحاض��������رة فق��������د كانت عب��������ر جهاز 
الالب ت��������وب من قب��������ل املحاضر مع 
اتاحة حري��������ة اختيار االداة من قبل 
املتلق��������ن حس��������ب توفره��������ا عندهم 
)الحاسبات أو الهواتف الشخصية 

النقالة(".
وشرحت أن "املحاضرة قسمت الى 
دقائق تحوي الش��������رح واملناقشات 
وُتخت��������م باالختب��������ار وكل ذلك كان 

يجري على الفضاء االلكتروني".
ف��������ي ال��������دورة قس��������م برنام��������ج عقود 

الزواج الى ثالث محطات:
)التقدي��������م  االس��������تمارة  -محط��������ة 
للمواطن( – محطة موظف املحكمة 
)مدقق الطلبات( – محطة القاضي 
)حضور الطرف��������ن العالن الصيغة 
الشرعية للعقد واستالم النتائج(.

أما مخرج��������ات العمل فق��������د تمثلت 
بإيص��������ال رس��������الة للمواط��������ن بع��������د 
تدقيق الطل��������ب يتم خاللها تبليغه 

بالحضور الجراء عقد زواجه.

ال��������دورة  "اختتمن��������ا  وأوضح��������ت 
بتطبي��������ق عملي مباش��������ر م��������ن قبل 
ت��������اله اختب��������اران عمل��������ي  املتلق��������ن 
ونظري رفعن��������ا بعده النتائج التي 

اثبتت نجاح املتلقن فيها.
كان��������ت الغاي��������ة م��������ن كل ذل��������ك ه��������و 
من��������ح املوظفن املختص��������ن بعقود 
الزواج في املحاكم أس��������س التعليم 
االلكتروني لتطبيقها وقد انجزت 
مقدم��������ا ف��������ي محاك��������م اس��������تئنافات 
البصرة وكربالء وميسان على ذات 
املنصة ملوظفي املحاكم مس��������تغلن 
وحظ��������ر  الصح��������ي  الحج��������ر  فت��������رة 

التجوال بذلك االنجاز.
وق��������د تم ذل��������ك من خ��������الل متابعتنا 
ومداخالتنا ايضا اذا استدعي األمر 
اثن��������اء منح موظفي االس��������تئنافات 
ال��������دورات ملوظف��������ي املحاك��������م فيم��������ا 

يتعلق بعقود الزواج االلكتروني.
وخلص��������ت إل��������ى أن "ثم��������رة الجهود 
تلك س��������تبدأ من محكمة استئناف 
البصرة االتحادي��������ة كما اليفوتني 
التنويه ع��������ن مراعاتنا في تصميم 
البرنامج جميع الظروف بش��������قيها 
القانون��������ي والفن��������ي بش��������كل يمن��������ع 
االخط��������اء  او  باالختب��������ار  الغ��������ش 

االخرى التي ترافق البرنامج".
بدوره، يقول أمن كريم/ مس��������ؤول 
رئاس��������ة  ف��������ي  الحاس��������بة  ش��������عبة 
دورة  "كان��������ت  كرب��������الء  اس��������تئناف 
الجه��������ود  ش��������اكرا  ج��������دا  موفق��������ة 
م��������الكات  م��������ن  املبذول��������ة  الكبي��������رة 
قس��������م التكنولوجي��������ا والنظم حيث 
اس��������تفدنا منها كثيرا بل وش��������كلت 
نقلة نوعي��������ة كبيرة لن��������ا باالرتقاء 
بمس��������توى العم��������ل نح��������و التعلي��������م 
االلكترون��������ي. حالي��������ا ومن خالل ما 

تلقيت��������ه م��������ن ه��������ذه ال��������دورة اتممت 
منح دورات بذات االس��������لوب لبقية 
موظفي املحاكم التابعة الستئناف 

كربالء االتحادية.
وتقول املهندسة مسرة عبد العزيز 
عباس/ مس��������ؤولة شعبة الحاسبة 
ف��������ي رئاس��������ة اس��������تئناف البص��������رة 
االتحادي��������ة "كانت خط��������وة ممتازة 
ملواكبة التط��������ور الحاصل بالعالم، 
اس��������تقيناها بناًء عل��������ى توجيهات 
الس��������يد رئي��������س مجل��������س القض��������اء 
األعلى الكامنة بتبسيط االجراءات 

للمواطنن".
وأضاف��������ت "لم تفرق ال��������دورة اطالقا 
ع��������ن الدورات االعتيادي��������ة التي كنا 
نتلقاها من قسم قسم التكنولوجيا 
والنظم في مجلس القضاء االعلى 
والت��������ي كان يحتم علين��������ا التواجد 
القضائ��������ي  التطوي��������ر  ف��������ي معه��������د 
لتلقيها، شخصيا كنت اقطع مئات 
الى موقع  للوص��������ول  الكيلومترات 
الدورة واملبيت خالل أيامها لكني 
ملست من هذه الخطوة نقلة نوعية 
جبارة تقلل الجهد والتكاليف على 
الطرفن متمني��������ة ديمومتها حتى 

ملا بعد الجائحة ان شاء الله".
وتابع��������ت "بعد ان اس��������تقيت الدورة 
واتممنا االختبار صادق املانحون 
لل��������دورة بتأهيلن��������ا ملنح ال��������دورات 
ملوظف��������ي املحاكم االخ��������رى وحاليا 
نلقيها لزمالئنا االخرين باملحاكم 
م��������الكات  م��������ن  مباش��������ر  بإش��������راف 
التكنولوجي��������ا والنظم في مجلس 
القضاء األعلى الذين لم يألوا جهدا 
الكبيرة  النوعية  الطف��������رة  لتحقيق 
باالنتقالة من املي��������دان الى الفضاء 

االلكتروني السهل".

بغداد / عالء محمد

تدابير احترازية اتخذها 
مجلس القضاء االعلى حرصا 

منه على سالمة منتسبيه 
ومراجعيه بعدما قام بنصب 

اجهزة تعفير )غرف تعفير( 
داخل مقره فضال عن نصب 
جهاز في املعهد القضائي، 

يأتي ذلك االجراء بعد تفشي 
خطر انتشار فيروس كورونا.

وبتنس��������يق بن مجلس القض��������اء االعلى 
ووزارة النف��������ط قام��������ت الش��������ركة العام��������ة 
لتعبئة وخدمات الغاز احدى تش��������كيالت 
وزارة النف��������ط وبن��������اء على الطل��������ب الذي 
قدمه مجلس القض��������اء االعلى بتنصيب 
اجهزة تعفي��������ر )غرف تعفير( داخل مقره 

وفي املعهد القضائي.
محرر صحيفة القضاء تواجد هناك وأكد 
على أن "كوادر الش��������ركة وبناء على طلب 
مجلس القضاء االعل��������ى قامت بتنصيب 
3 اجه��������زة اثنان منه��������ا داخل مقر مجلس 
القض��������اء االعلى ، واالخر في بناية املعهد 
القضائي ، والتي ستساهم هذه االجهزة 
في جهود مكافحة فيروس كورونا كونها 
تمت��������از بتقني��������ة صحي��������ة دقيقة بحس��������ب 

ماقاله مدير قس��������م الصحة والسالمة في 
وزارة النفط السيد ريسان علي.

صناع��������ة  "انج��������از  أن  عل��������ي  وأض��������اف 
جه��������از التعفي��������ر الش��������خصي يأتي وفقا 
للمواصفات واملعايير العاملية، والهدف 
منه لتأم��������ن متطلبات الوقاية الصحية 
م��������ن خطر وباء كورونا"، مش��������يرا إلى أن 
اع��������داد ه��������ذا الجهاز احتاج م��������ن 4 الى 5 
س��������اعات لغرض انجازه والذي س��������اهم 

بانجازه اقس��������ام تابعة لل��������وزارة ومنها 
الفنية  امليكاني��������ك والكهرباء واملع��������دات 

بجهود محلية مميزة".

 اللجنة الدولية للصليب االحمر
بدورها زودت اللجنة الدولية للصليب 
االحمر، مجلس القضاء االعلى بكمامات 
وقف��������زات وم��������واد تعقيم وم��������واد تعفير 
بتنس��������يق بن الطرف��������ن ، فيما يواصل 

فريق تابع ملديرية الدفاع املدني العامة 
بتعفي��������ر بناي��������ة مق��������ر مجل��������س القضاء 
األعلى ومحاكم االستنئاف كافة ودور 
القضاء، بعد انتش��������ار فيروس كورونا 

خالل االسابيع املاضية".

أجهزة تعقيم باألشعة فوق 
البنفسجية في دوائر القضاء

وتزامن��������ا مع االوض��������اع التي يعيش��������ها 
العال��������م ف��������ي مواجه��������ة جائح��������ة كورونا 
قدمت منظم��������ة نور على ن��������ور الخيرية 
)30( جهازا للتعقيم إلى مجلس القضاء 
األعل��������ى يعمل عل��������ى تعقيم  املس��������احات  

باألشعة فوق البنفسجية.
املنظم��������ة اك��������دت أن "هذه االجه��������زة تقوم 
ايض��������ا بتمرير الض��������وء على األس��������طح 
امل��������راد تعقيمها للوقاية م��������ن املكروبات 
والفايروس��������ات حرص��������ا منه��������ا لوصايا 
واملراجعن  العاملن  ولتواجد  السالمة 
داخ��������ل دوائر القض��������اء على مس��������احات 

متقاربة".

مجلس القضاء يقدم الشكر
ب��������دوره ش��������كر مجل��������س القض��������اء االعلى 
الش��������ركة العامة لتعبئ��������ة وخدمات الغاز 
احدى تش��������كيالت وزارة النف��������ط ملا قدمه 
من جهد كبير في تنصيب هذه االجهزة 
لغرض الوقاي��������ة من خطر ه��������ذا الوباء"، 
كم��������ا انته��������ز الفرص��������ة في الوقت نفس��������ه 
مقدما الشكر ملبادرة املنظمة وجهودها 
الثمينة الداعمة لعمل القضاء ، كما قدم 
الش��������كر للجنة الدولية للصليب االحمر 
فضال عن ش��������كره ملديري��������ة الدفاع املدني 
لعملها املستمر لتعفير الدوائر التابعة 

ملجلس القضاء االعلى".
■ أجهزة تعفير وتعقيم لمكافحة فيروس كورونا.. عدسة/ محمد سامي
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بغداد/ علي البدراوي

في ظل الجائحة الخطيرة التي يمر بها العالم أجمع والتي تسببت بحجر صحي ألزم 
الجميع البقاء في منازلهم لفترات طويلة حرصًا على الحياة والسالمة شرعت الكوادر 

التقنية العاملة في مجلس القضاء األعلى )قسم التكنولوجيا والنظم( وبتوجيه مستمر 
من قبل السيد رئيس املجلس القاضي فائق زيدان، شرعت الكوادر باستغالل فترة 

الحجر املنزلي وعدم الرضوخ للواقع الصحي الصعب، للبدء بخطوة منحها الدورات 
)الكترونيًا( بشكل غير مسبوق من قبل بعد أن كانت الدورات التقنية تمنح من قبلهم 

ملوظفي استئنافات املحاكم في عموم محافظات العراق ميدانيًا بتواجد املتلقن في مقر 
املجلس/ معهد التطوير القضائي تحديدًا ليتلقوا منه املادة املطلوبة الى وقت قريب 

سبق الجائحة.

■ دورة تكنولوجية عبر اإلنترنت.. عدسة/ محمد سامي
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ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

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

القاضي اياد محسن ضمد

يش��������كل الحظر الدس��������توري الوارد ف��������ي  املادة )98( 
من الدس��������تور العراقي  وال��������ذي ينص ) يحظر على 
القاض��������ي وعضو االدع��������اء العام في الفق��������رة ثانيا 
منها : االنتماء ٕالى ٔاي حزٍب ٔاو منظمٍة سياسية، ٔاو 
العمل في ٔاي نش��������اط سياسي( والحظر لغة يعني 
املن��������ع، وامل��������ادة املذكورة جاءت متس��������قة م��������ع املواد 
الدس��������تورية الخاصة بتنظيم الس��������لطة القضائية 
والعمل القضائي وتتمة  لرٔوية املشرع الدستوري 
في املحافظة على استقاللية القضاء وروح العدالة 
باعتباره  املرجع واملالذ في حس��������م النزاعات التي 
تح��������دث والتي قد يك��������ون النظام السياس��������ي طرفا 
فيها والعمل السياس��������ي وقبله العمل التجاري  ال 
يس��������تقيم مع االستقاللية والحياد التي تتمتع بها 
الس��������لطة القضائية والقضاة  فالقضاة مستقلون 
في قراراتهم ال س��������لطان عليه��������م في احكامهم لغير 

القانون.
وعل��������ى ضوء الحظر الدس��������توري  تضم��������ن  قانون 
االحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 في شرائطه 
القانوني��������ة منع��������ًا  لعض��������و الس��������لطة القضائية من 
تٔاسيس حزب سياس��������ي او االنتماء اليه في املواد 
9 / خامس��������ًا و10 /ثالث��������ًا من��������ه ، وق��������د ب��������ن قانون 
االح��������زاب املذكور املقص��������ود بالح��������زب او التنظيم 
السياسي فنص في املادة 2 / اوالً   ) هو مجموعة 
من املواطنن منضمة تحت اي مسمى على اساس 
مبادٔي واهداف ورٔوى مش��������تركة تس��������عى للوصول 

الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما 
ال يتعارض مع احكام الدستور والقوانن النافذة( 
والنظ��������ام السياس��������ي واح��������د م��������ن انظم��������ة املجتمع 
االخرى كالنظام االقتصادي والقانوني والثقافي 
ويتك��������ون من مجموعة من العناصر تديره س��������لطة 
سياسية ، والدولة في  لغة السياسة لها معنين : 
ففي املعنى الضيق تعتبر مٔوسسة سياسية تملك 
وس��������أيل قس��������ر إلطاعة اوامرها وباملعنى الواس��������ع 
: ه��������ي التعبير الرس��������مي عن املجتم��������ع ، وكثيرًا  ما 
اس��������تخدم مفهوم الدولة مرادفاً للنظام السياسي 
وال نغالي ان قلنا  ان النظام السياس��������ي في الكثير 
م��������ن بلدان العالم يبتلع الدولة ،وبالنتيجة يمكننا 
طرح الس��������ٔوال التالي : هل ان اب��������داء القاضي للرٔاي 
سياس��������ي يدخل ضم��������ن املحظ��������ورات ال��������واردة في 
الدس��������تور والقانون ويعتبر نش��������اطاً  سياسيا ام 
ان ه��������ذا ال��������رٔاي يدخل ف��������ي باب حري��������ة التعبير عن 
ال��������رٔاي والحق في الخصوصي��������ة ومن عناصر هذه 
الخصوصي��������ة اآلراء السياس��������ية للش��������خص والتي 

كفلها الدستور ..؟ 
ربما نتفق على ان الرٔاي السياسي هو عماد العمل 
السياس��������ي فال يتصور ان يقوم شخص  بتٔاسيس 
حزب او االنتماء اليه دون ان يكون له رٔاي سياسي 
تح��������ول ال��������ى مب��������دٔا سياس��������ي وال��������ى ايديولوجية 
سياس��������ية لها اهدافه��������ا ومتبنياته��������ا وانتهت الى 
تنظي��������م وقواع��������د وعالقات سياس��������ية تس��������عى الى 
تحقيق اهدافها عبر الوصول الى السلطة وبالطرق 
القانوني��������ة ، ولكننا ال يمكن ان تصور ايضًا ان كل 
رٔاي سياسي هو نشاط وعمل سياسي فالدستور 
وه��������و الهرم القانوني الذي تصطف خلفه القوانن 
لتكسب مشروعيتها،: هو وثيقة سياسية قانونية 
والسلطة التش��������ريعية والتنفيذية تتضمن بجلها 
اش��������خاص يمارس��������ون العم��������ل السياس��������ي ب��������ل ان 
البرنام��������ج ال��������وزاري والذي حدد السياس��������ة العامة 
للدول��������ة والتي يضعه��������ا رٔييس ال��������وزراء في الدول 
الديمقراطي��������ة ومنها العراق  الب��������د ان يتم اقرارها 
من قب��������ل مجلس الن��������واب والذي يتضم��������ن  رٔويته 
في تعزيز عمل  مٔوسس��������ات الدولة ومنها السلطة 
القضائية واملنهاج ال��������وزاري املصادق عليها البد 
ان يتناغم مع الرٔوى السياسية لألحزاب الحاكمة، 
فعليه ال يمك��������ن اعتبار كل رٔاي سياس��������ي هو عمل 
سياس��������ي، فالدس��������تور ضم��������ن للمواطن��������ن كاف��������ة 

ممارسة الحقوق السياسية ومنها حق التصويت 
والترش��������ح ملجلس الن��������واب العراق��������ي وليس هناك 
ن��������ص قانوني يمنع القاض��������ي او املحكمة من إبداء 
ال��������رٔاي السياس��������ي فه��������و ال يعتبر بذاته اش��������تغاال 
بالسياس��������ة كما يرى ذلك قانون السلطة القضائية 
املصري رقم )46( لسنة 1972 في املادة )73( والذي 
ين��������ص في الفقرة االولى )يحظر على املحاكم ابداء 
اآلراء السياس��������ية ( وف��������ي الفق��������رة الثانية )يحضر 
كذلك على القضاة االش��������تغال بالعمل السياس��������ي، 
وال يجوز لهم الترشح النتخابات مجلس الشعب 
او الهيئات االقليمية او التنظيمات السياس��������ية اال 
بعد تقديم استقاالتهم ( وعليه فقد اعتبر القضاء 
الفرنس��������ي  ان اراء املواطن السياس��������ية املحمية عن 
طريق س��������رية التصوي��������ت تعتبر من ام��������ور الحياة 
الخاصة فال يجوز الكش��������ف عنه��������ا بغير اذنه لذلك 
قضى بان نشر صورة شخص في اعالنات دعائية 
الحد االحزاب السياس��������ية بص��������ورة تثير االعتقاد 
بان الشخص ينضم الى هذا الحزب يعتبر مساسا 
بالحي��������اة الخاص��������ة ، وق��������د ٔاصدر املجل��������س األعلى 
للقضاء الفرنسي سنة 2010 ميثاقا يتعلق بمدونة 
الس��������لوك القضائي تضمن التٔاكيد على االلتزامات 
األخالقي��������ة للقضاة مع التٔاكيد على حرية القاضي 
في ابداء رايه  جاء فيه، ) ٔان القاضي ملزم بالحفاظ 
على صورة العدالة ويجب علي��������ه دائما، ٔان يعطي 
املثال والقدوة على االحتراز، ٔاثناء ممارسته لحقه 
في التعبير، وذلك من ٔاج��������ل عدم تعريض نزاهة و 
ص��������ورة العدالة ومصداقيتها للثقة العامة، ويمنع 
عليه ٔايضا انتقاد االحكام والقرارات التي يصدرها 
زمالٔوه، كما يتعن عليه استحضار هذه الضوابط 
وااللتزام��������ات ٔاثن��������اء ٕاص��������داره ملذكرات��������ه الخاص��������ة 
بمساره املهني، ومنع امليثاق على القضاة ٕابداء ٔاي 
مظاهر عدائية ضد الحكومة، ٔاو القيام بتصرفات 
ذات طبيعة سياسية تتعارض مع واجب التحفظ 
املف��������روض عليهم، لكنه من جه��������ة ٔاخرى، نص على 
ٔان واج��������ب التحف��������ظ ال يش��������مل من��������ع القض��������اة من 
املش��������اركة في ٕاعداد النصوص القانونية وتحليل 

مقتضياتها بكل حرية.
 فحرية التعبير الخاصة بالقضاة ليس��������ت مطلقة 
، ؤان��������ه ٕاذا كان للقاضي الحرية الكاملة إلبداء رٔايه، 
فٕانه يتعن عليه دائما ٔان يس��������تحضر مبدٔا الحياد 
، ؤان يكون  حذرا ٔاثناء التعبير عن رٔايه بش��������كل ال 

يظهر موقفه من القضاي��������ا التي تكون محل نزاع ، 
كم��������ا يتعن ٔان  يتحلى بواجب التحفظ في تعامله 
م��������ع وس��������أيل اإلعالم، ويمن��������ع علي��������ه التعليق على 
قراراته حتى و لو تم انتقادها من طرف الصحافة 
ٔاو ت��������م ٕالغأوها من طرف املحكمة األعلى درجة . ان 
اخذ االمر على عالته واطالق املحظور الدستوري 
عل��������ى اب��������داء اآلراء السياس��������ية يثي��������ر الكثي��������ر م��������ن 
االشكاليات القانونية وبخاصة ان قانون التنظيم 
القضأي��������ي العراق��������ي الناف��������ذ رقم 160 لس��������نة 1979 
املعدل لم يتضمن الحظر الوارد في قانون السلطة 
القضأيي��������ة املصري بل ان القان��������ون وقبل التعديل 
وفي اسبابه املوجبة واهداف القانون كان سياسيا 
بامتي��������از فقد ربط تحقيق العدل بروح تس��������توعب  
التحوالت السياسية ملرحلة النظام السابق اضافة 
ال��������ى ان القض��������اء برمت��������ه خاضع لهيمنة الس��������لطة 
التنفيذية  والحقيقة ان القانون بحاجة الى تعديل 
او تشريع قانون جديد ينظم عمل القضاة في ظل 
استقاللية القضاء عن الس��������لطة التنفيذية ويكون 

معززا لقوانن السلطة القضائية النافذة.
 يضاف الى ذلك ان طبيعة عمل القضاء الدستوري  
والقض��������اء االداري كثي��������را م��������ا تتضم��������ن الق��������رارات 
واالح��������كام الدس��������تورية واالدارية الت��������ي يصدرها 
ان  اراء سياس��������ية في مواضيع سياس��������ية  القض��������اء
تتعل��������ق بالنزاع املع��������روض امامهم��������ا، لقد ضمنت 
املواثي��������ق واللوائ��������ح القانوني��������ة الدولي��������ة للقاضي 
الحرية في التعبير عن رٔايه كٔاي مواطن ٓاخر لكنها 
حري��������ة مقي��������دة فقد ن��������ص اإلعالن العامل��������ي لحقوق 
اإلنس��������ان ف��������ي الفصل الثام��������ن منه عل��������ى ٔانه يحق 
ألعضاء الس��������لطة القضائية، ش��������ٔانهم في ذلك شٔان 
املواطنن اآلخرين، التمتع بحرية التعبير واالعتقاد 
واالنتساب والتجمع، شريطة ٔان يتصرف القضاة 
دائم��������ًا في ممارس��������تهم له��������ذه الحق��������وق على نحو 
يحافظ على هيبة ووق��������ار مناصبهم وعلى نزاهة 
واستقالل الس��������لطة القضائية”، ولم يخرج امليثاق 
األوروبي املتعلق بالنظام األساسي للقضاة الذي 
تم ٕاقراره من طرف مجل��������س ٔاوروبا على ذلك ، فقد 
نص على وج��������وب امتناع القضاة ع��������ن ٔاي فعل ٔاو 
س��������لوك ٔاو تعبير من ش��������ٔانه ان ئوثر على الثقة في 
حيادهم ٔاو استقاللهم، كذلك  مبادئ )مجلس بيرغ( 
بش��������ٔان اس��������تقالل الس��������لطة القضائية الدولية، فقد 
اكد ٔان القضاة يتمتع��������ون بحرية التعبير وتكوين 

الرابط��������ات ٔاثناء توليهم منصب القضاء بطريقة ال 
تتعارض م��������ع مهامهم الوظيفية ٔاو تنال من حياد 
ونزاه��������ة القض��������اء، ؤان��������ه يتعن عليه��������م ٔان يكونوا 
متحفظن في التعليق على االحكام ٔاو ٔاي مشاريع 
ٔاو مقترح��������ات ٔاو موضوع متنازع عليه، ويتخذون 
مس��������لكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واس��������تقالل 
القضاء “، ٔاما وثيقة مبادئ بنغالور بشٔان السلوك 
القضأيي ، فقد نصت على ٔان للقاضي كٔاي مواطن 
ع��������ادي الحق في حرية التعبير بما ال يتعارض مع 
ٔاحكام القانون ومع واجبات��������ه الوظيفية وبطريقة 
يحافظ بها على هيبة الوظيفة ونزاهة القضاء ولم 
يذهب الدس��������تور العراقي بعي��������دا عن رٔوى املفاهيم 
واملواثي��������ق الدولي��������ة فق��������د ن��������ص في ب��������اب الحقوق 
والحريات الفصل االول )الحقوق ( وفي الفرع االول 
_الحقوق املدنية والسياس��������ية _  امل��������ادة )14( التي 
نصت على ان )العراقيون متس��������اوون امام القانون 
دون تميي��������ز بس��������بب الجنس او الع��������رق او القومية 
او االص��������ل او اللون او الدي��������ن او املذهب او املعتقد 
او ال��������رٔاي او الوض��������ع االقتص��������ادي او االجتماعي( 
وان لكل ف��������رد الحق ف��������ي الحياة واالم��������ن والحرية 
وال يج��������وز الحرم��������ان منه��������ا او تقييده��������ا اال وفقا 
للقانون او بناء عل��������ى قرار جهة قضأيية مختصة 
بحس��������ب املادة )15( من الدس��������تور ولكل فرد الحق 
ف��������ي الخصوصية الش��������خصية بم��������ا ال يتنافى مع 
حق��������وق االخرين و اآلداب العامة كما جاء في املادة 
)17(  ايضاً  ، وفي باب الحريات في الفصل الثاني 
اعتبرت امل��������ادة )37/ اوالً /ٔا ( من الدس��������تور)حرية 
االنسان وكرامته مصونه ( وفي املادة )38(  تكفلت 
الدول��������ة بما ال يخ��������ل بالنظام الع��������ام واآلداب حرية 
التعبير عن الرٔاي بكل الوس��������أيل في الفقرة )اوالً ( 
وحرية الصحافة والطباعة واالعالن والنش��������ر في 
الفق��������رة )ثانيا ( في حن ضمنت الفقرة )ثالثا ( من 
املادة املذكورة حرية االجتماع والتظاهر السلمي ( 
وفي املادة )42( من الدستور تم ضمان حرية الفكر 
والضمير والعقيدة ،وكل تلك هي حقوق وحريات 
مكفولة للجميع ال تس��������تثني احدا ولعل الضمانة 
املهمة لحرية القاضي في التعبير عن رٔايه بش��������كل 
ع��������ام تتمث��������ل باس��������تقاللية الس��������لطة القضأيية في 
املادة )87( من الدستور واستقاللية القاضي وعدم 
التدخ��������ل في القضاء وش��������ٔوون العدالة  املادة )88 ( 

منه.

االراء السياسية للقاضي 

القاضي ناصر عمران

ازم��ات البالد باالونة االخيرة،  في ظل تصاعد 
يبقى القضاء ذلك الحارس االمن على مصالح 
العيش  في  ورغبتهم  ابنائه  وتطلعات  ال��ع��راق 
ب��م��ج��ت��م��ع ي����س����وده ال���ق���ان���ون وت��ح��ك��م��ه سلطة 
ال��ق��ض��اء م��ه��م��ا ك��ان��ت ال���ظ���روف وال��ت��ح��دي��ات و 
م��دي��ات ت��أث��ي��ره��ا ، ف���أن ال��ج��م��ي��ع ق��د ادرك بأنه 
ف��ي حل  القضاء  ال��ى  اللجوء  ال سبيل لهم غير 
وممتلكاتهم  وحمايتهم  ومشاكلهم  قضاياهم 
ت��ج��اوز، واحترامهم لالحكام  اع��ت��داء او  م��ن اي 
القضاء وشجاعة  بعدالة  ايمانا  منه  ال��ص��ادرة 
الجميع  ال��ق��ان��ون على  ف��ي تطبيق روح  رج��ال��ه 

ومن دون تمييز. 
إن االزمات املتجددة التي ال يزال يشهدها العراق 
قد ضاعفت حجم ثقة املواطن بالقضاء، نتيجة 
مواقف رئاسته املشرفة منذ انطالق تظاهرات 
تشرين االول وما رافقتها من احداث استثنائية 
، وه��ي مواقف وطنية وم��دروس��ة وم��ؤش��رة من 
قبل املواطنن ، ذلك عندما اصر معالي الرئيس 
الدكتور فائق زيدان على ضرورة ابقاء املحاكم 
اب��واب��ه��ا مفتحة للجميع م��ن اج��ل ع��دم تعطيل 
مصالح الناس و الحفاظ على هيبة الدولة امام 
الرعايا االجانب بل حتى  انفسهم و  املواطنن 
ال��دول وقنصلياتها املعتمدة في  ام��ام سفارات 

العراق. 
مل��ح��اك��م مجلس ال��ق��ض��اء االع��ل��ى م��وق��ف وطني 
ام��ام جميع مؤسسات ودوائر  به  كبير يفتخر 
ف��ي��ه م���ن ان التاريخ  ال��ع��راق��ي��ة وال ش���ك  ال���دول���ة 
سيخلد تلك املواقف الوطنية النبيلة وسينحني 
لها اجالال وعرفانا لها و من هذه املحاكم هي 
االتحادية  اس��ت��ئ��ن��اف واس�����ط  م��ح��ك��م��ة  رئ���اس���ة 
وامل��ح��اك��م ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ع��ل��ى ح����دود ١٧ وحدة 
اداري��ة ، فأنها بقيت تقاتل من اج��ل ادام��ة زخم 
الدوام الرسمي فيها ولم تغلق ابوابها يوما ما 
وامل��ح��ام��ن يوميا"  امل��واط��ن��ن  و بقيت تستقبل 

وتبت في الدعاوى املدنية والشكاوى الجزائية 
و دعاوى محاكم الجنايات والجنح التي فيها 
متهمون موقوفون حرصا منها على حق املتهم 
في سرعة تقرير مصيره وحسم دعواه لجوانب 
قانونية وانسانية وصحية واستعمال الجواز 
التحقيق  ومكاتب  محاكم  اعمال  في  القانوني 
ال��ق��ان��ون وال���ظ���روف الصحية  م��ع  ب��م��ا ينسجم 
ال���راه���ن���ة وك���ذل���ك ع�����ودة اص������دار ع���ق���ود ال�����زواج 
التي  االخ��رى  واملعامالت  الشرعية  والقسامات 
لها صلة وثيقة بحاجة املواطن الفعلية ، على 
الرغم من قساوة الظروف التي شهدتها بعض 
االم���اك���ن ب��س��ب��ب ق��ط��ع ال���ط���رق وح����رق االط�����ارات 
وغ��ل��ق ال����دوائ����ر  وص��ع��وب��ة ال���وص���ول ال����ى مقر 
العمل اال ان رج��ال القضاء كانوا مصرين على 
م��واص��ل��ة ش����رف خ���دم���ة امل���واط���ن ، م���ع االلتزام 
ب������االج������راءات ال��ص��ح��ي��ة ال���وق���ائ���ي���ة م����ن ارت������داء 
ال��ك��م��ام��ات وال��ق��ف��ازات وت��ع��ف��ي��ر امل��ب��ان��ي وكذلك 
املحاكم وهو  بوابة  تعقيم في  تم نصب جهاز 
ج��ه��از ح��دي��ث م��ص��ن��ع ب��ج��ه��ود ذات���ي���ة وبخبرة 

الكادر الهندسي في رئاسة االستئناف. 
م��ن نوعها وق��د نالت رضا  وف��ي خطوة مميزة 
واستحسان االزواج واملطلقن معا فيما يتعلق 
واالصطحاب  املشاهدة  ب��اج��راءات  باالستمرار 
خ���الل اي���ام ال��ح��ظ��ر ال��ص��ح��ي ح��ف��اظ��ا منها على 
تقوية اواص���ر االب���وة واالم��وم��ة خاصة وانهما 
"الفيسبوك  " على  ال��ك��روب��ات  " ح��رب  يخوضان 
"  من قبل االزواج املطلقن والزوجات املطلقات 
ي��دع��ون فيها ال��ى تعديل امل���ادة )٥٧( م��ن قانون 
االح��وال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ النافذ 
، وهي املادة االكثر تطورا" على مستوى قوانن 
االحوال الشخصية في املنطقة ، حيث ان رئاسة 
محكمة اس��ت��ئ��ن��اف واس���ط االت��ح��ادي��ة ق��د دأبت 
ع���ل���ى ج���ع���ل ي���وم���ي ال��ج��م��ع��ة وال���س���ب���ت حصرا" 
م��ن ك��ل اس��ب��وع ه��ي اي���ام مخصصة للمشاهدة 

واالص��ط��ح��اب ب��م��وج��ب اس��ت��م��ارة خ��اص��ة تبدأ 
باستالم املحضون صباحا" وتسليمه عند املساء 
وب���أش���راف ال��ق��اض��ي ال��خ��اف��ر وارس�����ال محاضر 

املشاهدة الى مديرية التنفيذ املختصة. 
وتعتبر هذه الخطوة متطورة جدا في تنظيم آلية 
عمل املشاهدة التي تعد من الدعاوى البسيطة 
ال��ن��اح��ي��ة القضائية وامل��ه��م��ة وال��ص��ع��ب��ة من  م��ن 
للنظر  وامللفت  واالجتماعية  العائلية  الناحية 
هو عدم تسجيل اية شكاوى جزائية بن االزواج 
او املطلقن او االجداد في محاكم تحقيق االسرة 
والطفل فيما يتعلق " بسوء الفهم " الذي يحصل 
ع���ادة بينهما ف��ي اي���ام امل��ش��اه��دة س��اب��ق��ا" التي 
ف��أن كل  ، وبالتالي  التنفيذ  كانت في مديريات 
ه���ذه االج�������راءات امل��ت��خ��ذة ال ي��م��ك��ن ل��ه��ا ان ترى 
النور او ان تطبق في ظل وجود بيئة غير آمنة 

لوال وجود تلك االرادة القوية.  
وب���ال���ت���ال���ي ف����أن ع��م��ل م��ج��ل��س ال���ق���ض���اء االعلى 
ورئاسته املوفقة ومحاكمه ودوائره ومديرياته 
وتوابعه االخ��رى في ظل االزم��ات املتتابعة في 
ال���ع���راق ق���د اف�����رزت ع���ن م���واق���ف وط��ن��ي��ة عراقية 
كبيرة ومشرفة على الرغم من التحديات الكبيرة 
وال يمكن ان تنسى هذه املواقف التي هي محط 
فخر واعتزاز لكل ابناء الشعب من شمال الوطن 
ال����ى ج��ن��وب��ه ف���ي داخ�����ل ال����ع����راق وخ����ارج����ه وان 
العالم  هذه املواقف يجب ان تصل الى مسامع 
الخارجي وان تدرس في املعهد القضائي ومعهد 
التطوير القضائي وفي الندوات الشهرية التي 
تعقد في رئاسات االستئناف حتى يفهم العالم 
اج���م���ع ك��ي��ف ك����ان رج�����ال ال���ق���ض���اء ال���ع���راق���ي من 
قضاة واعضاء االدعاء العام وموظفن وحراس 
بكل  او شهداء يعملون  كانوا  احياء  قضائين 
نزاهة وجدارة واخالص وثبات في بلد تسوده 
االزم���ات وال��ص��راع��ات ول��م ي��ذق طعم االستقرار 

يوما...!!!!

عمل المحاكم في ظل األزمات 

القاضي خالد االعرجي 
جون اولسن محقق متخصص في مجال اللسانيات 
قاتل  على شخصية  ال��ت��ع��رف  اس��ت��ط��اع  الجنائية  
السيدة ديانا لي حيث كشف انه عشيقها دايفيد 

ريان.
املحقق جون اولسن  توصل لشخصية املجرم من 
من  املرسلة  الرسائل  كتابة  لطريقة  تحليله  خ��الل 
والفواصل  ال��ل��غ��وي��ة  وتركيبتها  الضحية  ه��ات��ف 

التي وضعت بن الكلمات.
ال��ع��ام ٢٠١٢ قتلت دي��ان��ا واح���رق منزلها  في  ففي 
ان��ج��ل��ت��را ب���ال���ك���ام���ل  ك���ي ت��ض��ي��ع م��ع��ال��م الجريمة 
وارسلت رسائل من هاتفها النقال الى اصدقائها 
تطلب منهم عدم االقتراب من منزلها وقد توصل 
امل��ح��ق��ق اول���س���ن ال����ى ش��خ��ص��ي��ة ال��ف��اع��ل م���ن خالل 
التي وضعت بن جمل  الغريبة  تحليله للفواصل 
ال��س��ي��دة دي��ان��ا تستخدم  ان  ال��رس��ائ��ل حيث كشف 
الفاعل  ف��ي ح��ن اس��ت��خ��دم  ال��وق��ف��ة الن��ه��اء جملها 
فراغات بعد عالمة االستفهام  عند ارساله الرسائل 
ومن هذه الحيثية بدٔا املحقق اللساني رحلته في 
كشف مالبسات الحادث  ومعرفة شخصية  الفاعل 
ب��ت��ح��ل��ي��ل��ه ل��ل��غ��ة ال���رس���ائ���ل وف���واص���ل���ه���ا وف����ي هذه 
الواقعة يتبن ان العالقة التي تربط اللغة بالقانون 
هي عالقة رصينة تجعل احدهما مرتبطا باالخر 
ال��ذي يحتضن  الوعاء  فاللغة هي  ارتباطا  وثيقا 
النص القانوني ويعبر عنه وانك وفي اي حال من 
االحوال ال يمكنك ان تفكك مفهوم النص القانوني 
وت������درك اح���ك���ام���ه وت��ط��ب��ق��ه ب���ص���ورة س��ل��ي��م��ة دون 
ادراك��ك وتفهمك للغة التي كتب بها واذا كان علم 
اللسانيات يهتم بدراسة اللغة  االنسانية ومعرفة 
القانونية  اللسانيات  فان  وخصائصها  تراكيبها 
باتت امرا ضروريا ملعرفة مفهوم النص القانوني 
وتفسيره ومعرفة حدود تطبيقه من خالل معرفة 
وفهم اللغة التي كتب بها  حيث ان علم اللسانيات 
ال���ق���ان���ون���ي���ة ي���س���ه���م ف����ي ف����ك ال���ك���ث���ي���ر م����ن شفرات 

النصوص والوقائع القانونية واالحكام القضائية 
والوصول الى حقيقة معانيها.

مالبسات  كشف  ف��ي  تستند  الجنائية  اللسانيات 
الجرائم والوصول الى مرتكبيها من خالل التحليل 
والكتابية  ال��ص��وت��ي��ة  للخصائص  ال��دق��ي��ق  ال��ف��ن��ي 
والتعبيرية التي تتسم بها لغة مجموعة اشخاص 
ل��ه��م ص��ل��ة ب��ال��ق��ض��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ري ال��ت��ح��ق��ي��ق فيها 
وصوال الى تضييق دائرة االتهام وكشف شخصية 

املجرم الحقيقي.
ال���ذي���ن ت��س��ت��ع��ن ب��ه��م امل��ح��اك��م الجنائية  ال��خ��ب��راء 
ف��ي دوائ����ر االدل����ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة وغ��ي��ره��م م��ن الخبراء 
لتفكيك الكتابات والخطوط وطريقة رسم الكلمات 
والحروف والتعابير والجمل املستخدمة او لتحليل 
من  املتحدث  شخصية  وتحديد  الصوت  بصمات 
خالل نبرة الصوت او اللهجة اللغوية املستخدمة 
في الكالم او نبرة الصوت وحدته كلهم خبراء في 
من  امل��ح��اك��م  تستفيد  الجنائية  اللسانيات  م��ج��ال 
خبرتهم في الوصول الى شخصية الجناة وكمثال 
املتعلقة  الجنائية  القضايا  اح��دى  وف��ي  ذل��ك  على 
ب��ت��ه��دي��د ت���ل���ق���اه م���دي���ر ش���رك���ة ي��ط��ل��ب م���ن���ه مرسل 
التهديد الكف عن ابرام بعض الصفقات النه تسبب 
رسالة  تحليل  وبعد  فاحش  بغنب  التهديد  ملرسل 
الجنائين توصلوا  اللغة  قبل خبراء  التهديد من 
الى ان مرسل خطاب التهديد هو رجل قانون  النه 
اس��ت��خ��دم مصطلح غ��نب ف��اح��ش وه���و مصطلح ال 
القانوني  امل��ج��ال  ف��ي  املتخصصون  اال  يستخدمه 
وقد انتهت التحقيقات الى معرفة ان مرسل خطاب 
ذلك  على  وتاسيسا  الشركة  محامي  ه��و  التهديد 
ي��ص��ب��ح ع��ل��م ال��ل��س��ان��ي��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة س�����واء اكان 
تشريعيا ام قضائيا مدنيا ام جنائيا علما مهما 
يفترض املام كافة القضاة  واملحققن واملحامن به 
ملا له من اهمية في فهم حيثيات واسرار القوانن 

والقضايا ذات الصلة بعملهم.

علم اللسانيات الجنائي
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رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية أنموذجا...!!!   
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التحقيق القضائي  أعلن مكتب 
ف��������ي هي��������ت ف��������ي األنب��������ار غربي 
الب��������الد ع��������ن ضب��������ط كمي��������ة من 
القبض  م��������ع  املخدرة  الحب��������وب 

على حائزها.
وقال مراس��������ل املرك��������ز اإلعالمي 
إن  األعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
"مكتب التحقي��������ق القضائي في 
لرئاس��������ة محكمة  التاب��������ع  هيت 
اس��������تئناف األنب��������ار االتحادي��������ة 
وبالتعاون مع االجهزة االمنية 
تمك��������ن م��������ن ضب��������ط كمي��������ة م��������ن 

الحبوب املخدرة".
وأض��������اف املراس��������ل إن "الق��������وات 
األمني��������ة تمكن��������ت م��������ن القب��������ض 
عل��������ى حائزيه��������ا وت��������م تصديق 
اقوال املتهمن م��������ن قبل قاضي 
إكم��������ال  وبانتظ��������ار  التحقي��������ق 
لغرض  األصولي��������ة  اإلج��������راءات 
ال��������ى املحكمة املختصة  اإلحالة 

لينالوا جزاءهم العادل".
وذكر املراسل أن "محاكم األنبار 
مازالت تواصل عملها على الرغم 
من جائح��������ة كورون��������ا متخذين 

تدابير وقائية صارمة".

باجات لكسر الحظر!

صدقت محكم��������ة تحقيق البياع 
اقوال متهم ع��������ن جريمة تزويد 
وكت��������ب  بباج��������ات  اش��������خاص 
لغ��������رض  كإعالمي��������ن  تخوي��������ل 
املرور بالس��������يطرات خ��������الل ايام 
حظر التجوال واالس��������تثناء من 

قرار الفردي والزوجي.
وذكر مراس��������ل املرك��������ز االعالمي 
أن  االعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
"املته��������م اعت��������رف ام��������ام القاضي 
املخت��������ص بتفاصي��������ل الحادث��������ة 
وقيامه بتزويد اشخاص بباج 
مهنة الصحافة مع كتب تخويل 
باالتفاق مع  لقيادة عجالته��������م 
ع��������ام منظم��������ة الصحفين  امن 

واملثقفن واالكاديمين".
وأض��������اف املراس��������ل أن " املته��������م 
ق��������ام بالتروي��������ج عل��������ى صفحته 
الش��������خصية ) فيس بوك( بنشر 
اعالن، الفتا إلى أن كمينا وضع 
له من قب��������ل القاض��������ي املختص 
والجه��������ات االمنية ليتم القبض 
عليه فيما س��������يتم احالة اوراقه 
ال��������ى محكم��������ة املوض��������وع لينال 

جزاءه العادل".

احترازات صحية

اس��������تئناف  محكم��������ة  تواص��������ل 
باب��������ل احترازاته��������ا الصحية مع 
تفش��������ي وباء كورونا على الرغم 
من ف��������رض حظ��������ر التج��������ول في 
املحافظ��������ة. وذكر الس��������يد أحمد 
التصاريح  العباسي من شعبة 
األمنية في رئاس��������ة االستئناف 
أن "اعض��������اء الش��������عبة تواصلوا 
على مدى األيام املاضية بتعفير 
مبنى االستئناف وبقية املباني 
التابعة لها في اقضية ونواحي 
املحافظة بن��������اء على توجيهات 

السيد رئيس املحكمة".
وتابع العباسي ملراسل القضاء 
أن "هذه الجهود تأتي بالتزامن 
التج��������ول  حظ��������ر  ف��������رض  م��������ع 
لالس��������بوع الثاني على التوالي 
ف��������ي املحافظة إذ قمن��������ا بتعفير 
املحافظة  في  القضائية  األبنية 
الس��������يما دار القضاء في ناحية 
االس��������كندرية خاصة ان الناحية 
االصاب��������ات"،  بع��������ض  س��������جلت 
مش��������يرا إلى "التعاون مع دوائر 
املحافظة منه��������ا مديرية الدفاع 

املدني والحشد الشعبي".

صالح الدين / إيناس جبار 

دون��������ت محكم��������ة تحقيق يث��������رب التابعة إلى 
اس��������تئناف ص��������الح  الدين االتحادي��������ة أقوال 
متهم��������ن اش��������تركوا بعملي��������ة س��������رقة ألح��������د 
دور املواطن��������ن ف��������ي ناحيته��������م، وم��������ن خالل 
التحقيق��������ات تب��������ن أن املنف��������ذ للجريم��������ة من 
مخطط وفاعل رئيس��������ي هي زوجة الضحية 
وكل ما قامت بتدبي��������ره نكاية بالزوج كونه 

أراد الزواج عليها بزوجة ثانية! 
وأفادت املتهمة ف��������ي العقد الرابع من عمرها 
أنها قبل ش��������هر م��������ن الحادثة قام��������ت بزيارة 
حماته��������ا )ش��������قيقة زوجه��������ا( وأثن��������اء تبادل 
أط��������راف الحدي��������ث عرضت عليها  املش��������اركة  
في عملية س��������رقة  أموال موجودة في قاصة 
زوجها )املشتكي( في املنزل وكانت مهمتها 
إيص��������ال مفت��������اح  القاصة الى ش��������قيق زوجة 

الضحي��������ة ال��������ذي ه��������و حماها وش��������قيق زوج 
املتهمة املصاب بشلل رباعي.

تضيف املتهمة في أقوالها بأنها "استفسرت 
ع��������ن األس��������باب  فأوضح��������ت له��������ا  إن زوجها 
ي��������روم ال��������زواج بأخ��������رى وكونه تتوف��������ر لديه 
األموال فإذا تمت الس��������رقة فانه سوف يعدل 

عن رأيه".
وعدته��������ا  "حماته��������ا  إن  الق��������ول  وتواص��������ل 
بإعطائه��������ا مبلغا من امل��������ال تصل قيمته الى 
عش��������رة آالف دوالر أمريكي كمكافئة إليصال 
املفتاح وملس��������اعدتها في عملي��������ة إيقاف هذا 

الزواج املوعود وإيذاء الزوج".
وتوضح " وافقت على إيصال املفتاح مقابل 
هذا املبلغ الذي س��������يعينني ف��������ي إكمال بناء 
سياج داري ومستلزمات أخرى وسلمته الى  
ش��������قيق زوجي الذي كان في منزله بصحبة 
متهمن اثنن آخرين وكان لديه علم مسبق 

بكامل الخطة ومن ثم أرجعوني بس��������يارتهم 
إلى منزلي لتنتهي مهمتي هنا في العملية 
وعند تنفيذ العملية لم أقم باس��������تالم املبلغ 

خوفا من تبعات املوضوع حسب قولها.
وأفاد املتهم ) ب ح ذ( وهو ش��������اب يافع بأنه 
كان يس��������ير في الطريق مع متهم آخر ولحق 
به��������م املته��������م )م ذ ( وه��������و عم��������ه وأخذنا إلى 
بيت ج��������دي واخبرنا أننا س��������نقوم بس��������رقة 
دار املش��������تكي وعرض علينا املشاركة مقابل 
إعطائن��������ا حص��������ة مبلغ )خمس��������ن ورقة( إي 
خمس��������ة أالف دوالر أمريك��������ي وإعط��������اء مبلغ 
ضعف أي عشرة آالف دوالر للمتهم رفيقي"، 
الفتا إلى أنهم جلسوا جميعا لوضع الخطة 
وإثناء ذلك حض��������رت املتهمة )ف( وأعطتهم 
مفتاح القاصة  الذي بعثته زوجة املش��������تكي 
قائلة بالح��������رف الواحد أن "زوجة املش��������تكي 
الضحية أعلمته��������ا بمكان القاصة  في غرفة 

األطفال".
وزاد بالق��������ول إن  " املتهم��������ة زوج��������ة الضحية 
قد تعرض ولدها إلى حادث دهس بس��������يارة 

قبل يوم م��������ن موعد التنفي��������ذ وكانت ذهبت 
م��������ع زوجها وابنها املصاب إلى املستش��������فى 
ببغداد وأثناء تواجدهم هناك ذهبنا إلى دار 

الضحي��������ة وقمنا بتنفيذ  الخطة ودخلنا من 
باب السياج الرئيسي الذي ترك لنا مفتوحا 
مسبقا ومن الباب الخلفي للدار كان الزجاج 
مكس��������ورا فقمنا بفت��������ح الب��������اب ودخلنا إلى 
الدار ومن ثم الغرفة التي فيها القاصة وقام 
املتهم رفيق��������ي الذي بفت��������ح القاصة ودخلت 
معنا املتهمة )ف( وأخذت املبلغ املوجود في 
القاصة ووضعته داخل )ش��������الها( وخرجنا 
جميع��������ا بس��������يارة  املته��������م الجد ن��������وع بي ام 

دبليو كانت تقف أمام املنزل". 
التحري��������ات  أف��������ادت  الح��������ادث  وق��������وع  بع��������د 
وعن��������د  باملتهم��������ن  باالش��������تباه  والش��������هود 
التحقي��������ق  اعترف��������وا صراح��������ة وبالتفصيل 
بالجريمة واملخطط ودونت اعترافاتهم بما 
خطط له��������م وتم إحالة جمي��������ع املتهمن إلى 
املحكم��������ة املختص��������ة لينالوا الج��������زاء العادل 

وفق القانون.

خ���ط���ط���ت ل���س���رق���ة زوج����ه����ا ل��م��ن��ع��ه م����ن ال���������زواج ب����أخ����رى!

وهي مطالبة املالك لش��������اغل العقار الذي اشغله من 
دون مس��������وغ قانون��������ي بدفع ب��������دالت تعويضية عن 
فترة تمتعه بالعقار، وهذه الدعوى ال تقام من قبل 
مالك العقار فقط بل يمكن ان تقام من قبل مستأجر 
عق��������ار بعقد صحيح على من حرمه من االنتفاع به، 
وهن��������اك اكثر من ن��������وع من انواع دع��������اوى اجر املثل 

وهي:
أ - الدعوى التي تقام من احد مالكي العقار بالشراكة 
على الشركاء الباقن او على مجموعة من الشركاء 
املس��������تغلن للعق��������ار فهن��������ا يح��������ق للش��������ركاء الغير 
مس��������تغلن العقار مطالبة املستغلن باجر مثل عن 
اس��������تغاللهم على ان تلغى حصص املس��������تغلن من 

القيمة التخمينية الجر املثل.
ب -  الدع��������وى التي تقام من قبل املالك على االجنبي 
)الش��������اغل( فبعد التأكد م��������ن الخصومة وان املدعي 
)املالك( يملك العقار على وجه االستقالل او اذا كان 
هو احد الش��������ركاء املالكن للعقار فانه يستحق اجر 
املثل بقدر س��������هامه ف��������ي العقار ويش��������ترط عدم علم 
وموافقته باإلش��������غال وانه لم يتسلم بدالت االيجار 
س��������ابقا ولم يصدر منه اي تصرف يدل على رضائه 

باشغال العقار.
ت - يس��������تحق اج��������ر املث��������ل كل م��������ن اس��������تحصل قرار 
قضائ��������ي باخالء عقار من قبل مس��������تغل له او نفس 

مستأجره من تاريخ التخلية املذكور في القرار.
ث - وه��������ي الت��������ي تقام من قبل مش��������تري عق��������ار على 
بائعه اذا األخي��������ر لم يخليه بعد إتمام عملية البيع 
القانونية في دائرة التسجيل العقاري فهنا يعتبر 
غاصب��������ا للعق��������ار ويق��������وم البائع برفع دع��������وى منع 
التعرض لتسليم الدار ومن ثم املطالبة باجر املثل.

ج - الدعوى التي تقام على املستأجر للعقار بموجب 
اح��������كام قانون ايج��������ار العقار املرقم 87 لس��������نة 1979 
وذلك في حالة الحكم بتخلية املاجور وبعد انتهاء 
املهلة القانونية املنصوص عليها في الفقرة) 2 من 
امل��������ادة 22 من قانون ايجار العقار اعاله ( فان املالك 

يستحق اجر املثل.
ح - اذا ادع��������ى املس��������تغل بان��������ه ف��������الح فتفات��������ح لجنة 
الفصل في املنازعات الزراعية للتحقق من ذلك فاذا 
ايدوا ذلك فتح��������ال الدعوى اليهم، واذا ادعى املدعى 
عليه اني مستأجر فتكلفه بعقد االيجار وال تسمع 

البينة الشفوية حيث ال بد من بينة تحريرية.

أجر المثل في القانون العراقي
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كتاب قضائي

املعد أش��������ار ف��������ي مقدم��������ة الكتاب 
ال��������ى اللج��������وء للتفس��������ير بوصفه 
الوس��������يلة الى فهم النصوص من 
الناحية العلمية ملا ينطوي على 

دقة وصعوبة بالغتن تقتضيان 
من املفسر االس��������تناد الى املنطق 
السليم ومراعاة قواعد وضوابط 
معين��������ة الس��������يما عندم��������ا تكون 

النصوص –موضوع التفس��������ير- 
معيبة أو غامضة وغير واضحة 
الداللة على مقاصدها ومعانيها، 
القاض��������ي  دور  ان  ال��������ى  منوه��������ًا 
اليقل خط��������ورة عن دور الفقيه أو 

املجتهد في هذا الشأن.
وق��������د اش��������ار الكاتب ف��������ي مقدمة 
كتاب��������ه الى ان بع��������ض النصوص 
القانونية غامضة وغير واضحة 
الداللة على مقاصدها ومعانيها 
مثله��������ا في ذلك مث��������ل النصوص 
يعتريه��������ا  ق��������د  الت��������ي  الش��������رعية 
النقص والقص��������ور أو التعارض 
ب��������ن االح��������كام الت��������ي تتضمنها، 
وعلي��������ه يج��������د القاض��������ي نفس��������ه 

القاعدة  لبيان مضمون  مضطرًا 
التش��������ريعية وتوضي��������ح معناها 
املطل��������وب  الحك��������م  مس��������تخلصا 
منه��������ا قبل أن يعم��������د الى تطبيق 
ه��������ذا الحكم على الحالة الخاصة 
املعروضة علي��������ه، وعندئٍذ يكون 
أم��������ام عملية تفس��������ير للنصوص 

التشريعية.
وفي خت��������ام املقدمة ع��������د امُلعد أن 
كتابه محاولة متواضعة لتحليل 
التش��������ريعي  الن��������ص  عناص��������ر 
والط��������رق  تفس��������يره  وأس��������باب 
العملي��������ة في التفس��������ير من خالل 
تعقب آثار االصولين واملبادىء 
التي أقره��������ا القضاء العراقي في 

هذا امليدان.
وت��������وزع الكت��������اب عل��������ى تمهي��������د 
وخاتم��������ة،  اثن��������ن  ومبحث��������ن 
تناول فيه��������ا املعد ف��������ي التمهيد 
وم��������دى  بالتفس��������ير  التعري��������ف 
القانوني��������ة  النص��������وص  حاج��������ة 
الي��������ه وأنواعه. أم��������ا املبحث األول 
فقد تن��������اول في��������ه عناصر النص 
وتوزع على ثالثة مطالب، بينما 
تناول في املبحث الثاني أسباب 
وتوزع  العملية  التفسير وطرقه 

على مطلبن.
فيم��������ا تضمن��������ت الخاتم��������ة أه��������م 
الت��������ي  والتوصي��������ات  النتائ��������ج 

توصل اليها من البحث.

قواعد تفسير النصوص القانونية بين الفقه والقانون وأحكام القضاء

 ■ غالف 

الكتاب

ع��������ن دار الس��������نهوري ص��������در للقاضي الدكت��������ور احمد 
محم��������د علي الحريثي، رئيس محكم��������ة جنايات الكرخ 
كتاب )قواعد تفس��������ير النص��������وص القانونية بن الفقه 

والقانون وأحكام القضاء(.

ل��������م تث��������ر ٔاية م��������ادة قانونية م��������ا ٔاثارته امل��������ادة 57 من قانون 
األحوال الش��������خصية من ج��������دل قانون��������ي ومجتمعي، داخل 
ٔاروقة املحاكم ٔاو في وس��������ائل التواصل االجتماعي ٔاو ضمن 
التجمعات العش��������ائرية، بسبب حساسية تلك املادة، واألطر 
الت��������ي وضعتها ملعالجة ٔاكبر مش��������كلة تواجه الزوجن بعد 

طالقهما، وباألحرى تواجه الزوج وحده. 
تل��������ك امل��������ادة وكم��������ا ه��������و معل��������وم للمختصن وحت��������ى غير 
املختص��������ن، تتضم��������ن مجموع��������ة م��������ن األح��������كام واآللي��������ات 
القانوني��������ة التي تنظم العالقة ب��������ن الطفل ؤابيه وحاضنته 
بعد انحالل العالق��������ة الزوجية. وهي تتكون من عدة فقرات. 
الفقرة األولى، نصت وبشكل مطلق على ٔاحقية األم بتربية 
وحضان��������ة ولدها، حال قي��������ام الزوجية وبع��������د الفرقة، مالم 
يتض��������رر املحضون. نالح��������ظ ٔان النص القانون��������ي، لم يفرق 
ب��������ن قيام الزوجية وانحاللها. ف��������األم في كال الحالتن، هي 
األحق بالحضانة والتربية، وهي التي تربيه وتعلمه، وفق 
ما تراه مناس��������با، بصرف النظر ع��������ن مدى كون تلك التربية 
تتناس��������ب مع العادات والتقاليد السليمة للمجتمع، وعلى 
الزوج ٔاال يعترض عل��������ى ما تمليه الزوجة من ٔافكار وتربية 
ف��������ي رٔاس الطفل. وحتى ل��������و حصلت الفرقة ب��������ن الزوجن، 
تبق��������ى الحضانة للزوجة، وحتى ل��������و تزوجت من رجل ٓاخر 
غريب، تبقى له��������ا الحضانة، وكما ٔاش��������ارت ٕالى ذلك الفقرة 

الثانية من ذات املادة.
 صحي��������ح ٔان الحضان��������ة للزوج��������ة، ولك��������ن هنال��������ك بع��������ض 
االش��������تراطات التي تبدو ش��������كلية ٔاكثر من كونها جوهرية. 
فالفق��������رة الثاني��������ة اش��������ترطت ٔان تك��������ون الزوجة بالغ��������ة، ٔاي 
بالغة س��������ن الرش��������د، وعاقلة، ٔاي غير مصابة بٔاحد عوارض 
األهلي��������ة ؤامينة، ق��������ادرة على تربية املحض��������ون وصيانته. 
وهذه الش��������روط من الصعوبة البالغ��������ة ٔان تنعدم بالزوجة، 
وحت��������ى لو لم تتوفر بعضها ٔاو ٔاحده��������ا، كٔان تكون الزوجة 
غي��������ر ٔامينة، فمن الصعوبة ٕاثبات ه��������ذا األمر، وقد حدث في 
بعض الق��������رارات التمييزية ٔان مفه��������وم األمانة انصرف ٕالى 
مدى التزام الزوجة بالحضور في األوقات املحددة لساعات 
املش��������اهدة، وبعض الق��������رارات جعلت ع��������دم الحضور ملدة 5 
مرات متتالية دلي��������ل على عدم ٔامانة الزوجة، وبالتالي يعد 

سببا كافيا إلسقاط الحضانة. 
األم��������ر اآلخر التي نصت عليها هذه الفقرة هو ٔان الحضانة 
ال تس��������قط ف��������ي ح��������ال زواج األم املطلق��������ة. وه��������ذا االطالق، لم 
يراع خصوصية بعض الحاالت التي تس��������تدعي عدم ٕابقاء 
املحضون ل��������دى الحاضنة بع��������د زواجها، ألس��������باب كثيرة، 
منه��������ا في ح��������ال ك��������ون املحضون هو بن��������ت، وبالتال��������ي فٕان 
بقائه��������ا مع رجل ٔاجنبي غي��������ر محرم في بيت واحد، هو ٔامر 
مخال��������ف لألصول ولألع��������راف. فال يعق��������ل ٔان تكون مصلحة 

املحضونة مع رجل غريب وال تكون 
لها مصلح��������ة مع ٔابيها! هل يعقل ٔان 
تكون فتاة بس��������ن ال15 عاما تعيش 
مع رج��������ل غريب مج��������رد زوج ألمها، 
وال يمك��������ن لها العيش م��������ع والدها؟ 
هل ان الفق��������رة رابعا م��������ن ذات املادة 
منصفة؟ نحت��������اج ٕالى مراجعة عامة 
وش��������املة له��������ذه الفقرة الت��������ي خّلفت 
مش��������اكل جّمة ال حصر لها، والزالت 

املشاكل مستمرة...

المادة 57.. محنة مجتمع

●  5th Year  Issue (54) June 2020السنة الخامسة/ العدد )54( حزيران 2020

قلم القاضي

لقد رس��������م قانون اص��������ول املحاكمات الجزائي��������ة االجراءات 
الش��������كلية التي يج��������ب على قاضي التحقي��������ق اتخاذها من 
بداية تسجيل الشكوى الجزائية الى اتخاذ القرار الفاصل 
في الدعوى اس��������تنادا الى امل��������ادة ١٣٠ االصولية بفقراتها 

الثالث أ،ب،ج.
وف��������ي ما يخ��������ص الفقرة ب فاذا تبن من خ��������الل اإلجراءات 
التحقيقية أن الجريمة قد وقعت فعال ، وان الفعل يش��������كل 
جريم��������ة يعاقب عليه��������ا القانون ، وأن األدل��������ة على ارتكاب 
املتهم لها كافية لإلحال��������ة وان كانت ضعيفة، فيجب على 
قاضي التحقيق أن يتخذ قرارا بإحالة املتهم على املحكمة 
الجزائي��������ة املختص��������ة والق��������رار باإلحالة يخض��������ع لقواعد 
قانونية محددة، منصوص عليها في املواد ١٣١ إلى ١٣٦ 
االصولية  ويتضمن بيانات محددة  تبن في قرار االحالة 
اس��������م املتهم وعم��������ره وصناعته ومحل اقامت��������ه والجريمة 
املس��������ندة الي��������ه ومكان وزم��������ان وقوعه��������ا وم��������ادة القانون 
املنطبقة عليها واس��������م املجني عليه واالدلة املتحصلة مع 
تاريخ القرار وامضاء القاضي وختم املحكمة وان اي نقص 
او خطاء في بيانات ق��������رار االحالة يؤدي الى نقض القرار 
ما يؤدي الى تأخر حس��������م الدعوى الجزائية وهو يختلف 
باخت��������الف طبيع��������ة الجريمة كونها مخالف��������ة أو جنحة أو 
جناي��������ة، فإذا تبن أن الجريمة مخالفة فيجب التفريق بن 
حالتن إذا كانت املخالفة لم يقع فيها طلبًا بالتعويض أو 
بطلب رد املال، وفي هذِه الحالة يجب على قاضي التحقيق 
أن يفصل فورًا فيها، فال داعي لصدور قرار باإلحالة، غير 
أن��������ه ال يجوز له أن يأمر بتنفي��������ذ الحكم الصادر بالحبس 
إال بعد اكتسابه درجة البتات وذلك استنادًا لنص الفقرة 
 لقاضي 

َ نَّ
)د( من املادة ١٣٤ من األصول الجزائية  وإذا تبن

التحقيق أن الفع��������ل املرتكب جنحة ، فيصدر قراره بإحالة 
املته��������م على محكم��������ة الجنح بدعوى غي��������ر موجزة إن كان 
معاقب��������ًا عليها بالحب��������س مدة تزيد على ثالث س��������نوات ، 
وبدعوى موجزة أو غير موجزة في األحوال األخرى و إذا 
تبن لقاض��������ي التحقيق أن الجريمة جناية ، عليه أن يقرر 
إحالة املتهم بدعوى غي��������ر موجزة على محكمة الجنايات 
و أن التكيي��������ف القانون��������ي للواقع��������ة في ق��������رار االحالة غير 
ملِزم ملحكمة املوضوع ، حيث لها أن تس��������ِبغ على الواقعة 

التكييف الذي تراه مناسبًا.
 وه��������ذِه املس��������ألة ت�مت معالجتها في امل��������ادة ١٣٩من قانون 
أص�ول املحاكم��������ات الجزائية بق�ولها ( أ� إذا تراءى ملحكمة 
الجنح بعد إجراءها التحقي��������ق القضائي أو املحاكمة في 
الدع��������اوي املحالة بص��������ورة غير موجزة أو قب��������ل ذلك بناًء 

الفص��������ل  أن  األوراق  تدقيقه��������ا  عل��������ى 
ف��������ي الدع��������وى الجزائي��������ة يخ��������رج من 
اختصاصه��������ا ويدخل في اختصاص 
محكمة الجنايات فتقرر إحالة املتهم 
عليها، وإذا وجدت محكمة الجنايات 
أن الفص��������ل ف��������ي الدع��������وى داخ��������ل في 
اختص��������اص محكمة الجن��������ح فلها أن 
تفصل فيها أو تعيده��������ا إلى محكمة 
الجنح و يكون قرار محكمة الجنايات 

باإلحالة أو اإلعادة واجب اإلتباع(.

اإلحالة في الجزاء

القاضي عماد عبد اهلل
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