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تحريات رجال الشرطة والمسؤولية المدنية عنها
امله���ام األساس���ية  من 
والرئيسية لرجال الشرطة 
إجراء التحريات عن البالغات 
الت���ي تصل إليه���م عن أي 
جرمية او قضية، والتحريات 
هي اإلجراءات التي يتخذها 
رجل الش���رطة للكشف عن 
اجلرمية ومعرفة مرتكبيها 
وجم���ع ما يتعل���ق بها من 
معلومات الزمة، ذلك من اجل 
ان يضعها نصب أعني سلطات 
التحقي���ق به���دف توضيح 
األمور للسلطة املختصة في 
التحقيق، وتستند التحريات 

على ضوء ما يبدو من ظاهر احلال والش���واهد 
والتي يرجح معها وق���وع الفعل اإلجرامي من 
الش���خص املقدم لهيئة التحقي���ق، ولكن يثار 
تس���اؤل مهم: ما التكيي���ف القانوني لتحريات 
رجال الشرطة؟ وهل هو من حق رجال الشرطة 
بحكم عملهم او واجب عليهم بحكم دورهم في 
حماية امن وسالمة املجتمع؟ واحلقيقة ان حتريات 
الشرطة مزيج من احلق والواجب، بحيث يصعب 
فصلهما عن بعضهما البعض فهو حق مخول له 
قانونا باعتباره الشخص الذي أعطاه القانون 
ومكنه ومنحه قسطا كبيرا من السلطة إلمتامه، 
وواجب ألنه الرجل الذي أناط به املجتمع حمايته 
ألنه ان علم بوقوع اجلرمية، ولو لم يجر رجل 
الشرطة حترياته بشأن اي قضية تقدم اليه ولم 
يقم بالقبض على مرتكبها فإنه خائن لألمانة التي 
وضعها املشرع في عنقه، لذلك فإن القول بإجراء 
التحريات حق خوله القانون لرجل الشرطة ليس 
صحيحا على إطالقه إمنا األصح انه خليط بني 
استعماله حلق إجرائه وأداء لواجبه في الوجه 
اآلخر � ونود ان نشير ايضا الى ان القضاء جرى 
على ان التحريات في مرتبة وسطى بني القرينة 
والدليل وذلك ألنها حتتمل الصدق والكذب، لذا 
فإنها تخضع للسلطة التقديرية � فإنن استبان 
لها صحة وجدية التحريات فإنها تعول عليها في 
تكوين عقيدتها وان استبان لها غير ذلك طرحتها 

ولم يكن لها اثر في تكوين عقيدتها.
ولكن متى تكون التحريات موجبة املسؤولية 
املدنية لرجل الشرطة � نعلم ان املسؤولية املدنية 
تقوم على 3 أركان هي: اخلطأ والضرر والعالقة 
السببية بينهما � فاخلطأ االنحراف عن السلوك 
العادي واملألوف للرجل املعتاد وما يتعني عليه ان 
يكون في مسلكه من احليطة واحلذر � اما الضرر 
فهو األذى الذي يصيب املضرور في ذمته املالية 
ان كان ماديا او يصيبه في عاطفته وش���عوره 
ان كان ادبيا � وعالقة السببية بينهما وبعبارة 

أدق »إذ لوال اخلطأ ما وقع الضرر«.
ومن مطالعة أحكام القضاء الكويتي تتبني 
احلاالت التي تكون فيها التحريات ركن اخلطأ 
املوجب للتعويض في املسؤولية املدنية ومن 

ضمنها � ان تكون التحريات 
التي أجراها رجل الش���رطة 
التقدير  قد ش���ابها س���وء 
وان يس���تهدف منها منفعة 
شخصية لنفسه ال يرضاها 
القان���ون او ان تتصف تلك 
التحريات بالرعونة وان يكون 
القصد منها اإلساءة الواضحة 
للشخص املتحرى عنه، وانه 
عندما قام بتحريات عن هذا 
الش���خص كان سيئ النية � 
كذلك استخدامه وسائل القهر 
والتعذيب والقسوة واإلكراه 
املادي واملعنوي مع املشتبه 
به إلجب���اره على االعتراف، وف���ي هذه احلالة 
يعد ما فعله رجل الشرطة جرمية جنائية عمال 

باملادتني 53 و55 من قانون اجلزاء.
فاملادة األولى وضعت حدا لبعض املوظفني 
العموميني الذين تس���ول لهم أنفسهم تعذيب 
املتهمني حلملهم على االعتراف، السيما ان املتهم 
قد يعترف كذبا ليتخلص من التعذيب الواقع عليه 
كذلك حرم املشرع هذا الفعل إال انه يلزم لتجرمي 
ذلك الفعل وقوع تعذي���ب عنيف حلمل املتهم 
على االعتراف ليتخلص من التعذيب ففي هذه 
احلالة يحق للمتهم رفع دعواه بالتعويض بعد 
ان يثبت التعذيب الواقع عليه ويقدم الشهادات 
الطبية املثبتة لذلك ويرفع دعواه مختصما اجلهة 
التابع لها املوظف العمومي )رجل الش���رطة( 
او كليهم���ا ليتوصل الى احلص���ول على حكم 
بالتعويض � أما امل���ادة الثانية 55 جزاء، وهذا 
بخالف االجراءات احلاسمة والشديدة في بعض 
احلاالت الواجب على الش���رطة اتخاذها خالل 
جمع األدلة واستكمال التحقيقات متهيدا إلحالتها 

جلهات االختصاص.
فاملشرع رأى ان معاملة الناس بقسوة معاملة 
من شأنها احلط من كرامتهم وشرفهم وإحداث آالم 
ببدنهم جنحة قائمة بذاتها، ورأى ان من يعامل 
بقس���وة من موظف عام او احد رجال الضبط 
ان يرفع دعواه بالتعويض عليه او على اجلهة 
التابع لها ألخذ مبلغ التعويض منها لقاء القسوة 
التي تعرض لها بشرط إثبات ذلك بتقرير طبي 

على نحو يوافق أقواله.
ول���ي أن أقول كلمة في نهاية هذا املوضوع: 
فإنني أوصي بزيادة وتأهيل وتعليم الش���رطة 
املتخصصة )قضائيا( لتكون أقدر فنيا وقانونيا 
على إجراء التحري���ات والتحقيقات، وذلك في 
املسائل اجلنائية وإحالة األمر الى النيابة العامة 
التي تتولى بدورها إحالتها للمحكمة املختصة. 
كما أناش���د ان يتوخى رجل الش���رطة احليطة 
واحلذر عند إجرائه التحريات، وذلك ملساسها 
بسمعة وشرف أناس قد يدفعون ثمنها حريتهم 
دون جرم ارتكبوه سوى رعونة وسوء تقدير 

من مجري تلك التحريات.

بقلم: المحامي رياض الصانع

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

طارق ابراهيم �شعـلـه

لـــوفـــــاة املغفـــور لهــــا باإذن اهلل تعاىل

زوجـــتـــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

أمينة مكتبة تضرب رئيسة فراشات
محمد الجالهمة

تقدمت رئيسة فراش���ات الى مخفر بيان ببالغ تضمن تعرضها 
للض���رب من قبل أمينة مكتبة وارفقت املجن���ي عليها تقريرا طبيا 

بشأن ما حلق بها من اصابات.
وقال مصدر أمني ان رئيسة الفراشات قالت انها دخلت في نقاش 
حول نظافة املكتبة مع األمينة وفوجئت باألمينة تنهال عليها ضربا 
امام طالبات الروضة وسجلت قضية. من جهة اخرى تقدم مهندس 
في بنك التس���ليف واالدخار ببالغ حمل عنوان إصابة موظف عام، 
مشيرا الى ان املواطن حاول االعتداء عليه بالضرب واهانته مقابل 

املراجعني وسجلت قضية في مخفر الرقة.

مواطن يتهم سوريًا
بالنصب عليه بـ 18 ألف دينار

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
تقدم مواطن الى مخفر اجله���راء مبلغا عن تعرضه للنصب 
على يد وافد سوري كان قد أوهمه بافتتاح مطعم يدر عليه ربحا 

خياليا حسب زعمه.
وفي التفاصيل ان املواطن قال انه قدم للسوري مبلغ 18 ألف 
دينار، وذلك ليقوم بالتحضير لتجهيز مطعم ودفع اخللو املناسب 
ملوقعه، إال أن السوري اختفى من منزله دون أي أثر بعد أن قام 
بإغالق هاتفه النقال حال تسلمه املبلغ، ليحال ملف القضية الى 

رجال مباحث اجلهراء.
من جانب آخر، تعرض محل لتصليح السيارات في صناعية 
اجلهراء للس���رقة على يد مجهولني قاموا باالستيالء على 1000 

دينار عن طريق الكسر.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر، فإن عمال احملل فوجئوا 
بوجود كس���ر في الباب االمامي للمح���ل عندما توجهوا الى مقر 

عملهم أمس، كما الحظوا وجود كسر مباكينة الكاشير.
من جانب آخر، تعرض مندوب بشركة أصباغ الى السلب وسرقة 
400 دينار على يد ثالثة أشخاص في منطقة اجلليب ليتجه الى 

مخفر املنطقة مسجال قضية حملت مسمى »سلب بالقوة«.
وفي الس���ياق ذاته، تعرضت مركبة توزيع حلويات للسرقة 
عن طريق الكسر في منطقة اجلليب، كما تقدم مواطن الى مخفر 
الساملية بعد أن أبلغه حارس عمارته بان مواد البناء و12 كيسا 

لالسمنت قد سرقت ليتم تسجيل قضية.

احملامي سقاف السقاف احملامي زيد اخلباز

مديرو أجهزة مكافحة املخدرات اخلليجية في االجتماع اخلتامي

الحكم بإعدام حارقة »عرس العيون«
وفريق الدفاع: سنكشف في »االستئناف« أدلة تبرئ موكلتنا

فريق الدفاع بعد احلكم الصادر قال السقاف: 
بطبيعة احلال سنستأنف احلكم، وهذه مجرد 
خطوة أولى، وسنقوم باالستئناف بتقدمي 
اوراق جديدة ونطالب بإعادة التحقيق مع 
عدد من الشهود وسنكشف مزيدا من االمور 

التي لم تكشف من قبل.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمتي 
احلريق العمد والقتل العمد لضحايا احلريق 

احملامي السقاف احد اعضاء فريق الدفاع 
عن املتهمة )نصرة ع.( لس����ت في معرض 
التعليق على احلكم الصادر من هيئة احملكمة 
املوقرة، فليس لدينا إال القبول ونحن نعلم 
يقينا أن احملكمة اصدرت حكمها على موكلتنا 
من واقع ما هو ثابت من األوراق التي قدمت 
لها، وهو أمر نحترمه وليس لنا التعليق 
على حيثيات احلكم الصادر. وحول حتركات 

بأن أعدت مادة قابلة لالش����تعال »بنزين« 
ومصدرا حراريا »عود ثقاب« وما ان تيقنت 
من وجود الضحايا داخل خيمة احلفل التي 
اعدها زوجها لالحتفال بزواجه من اخرى 
حتى فاجأتهم بأن سكبت املادة البترولية على 
اخليمة واضرمت النار بها وباملجني عليهن 
قاصدة قتلهم محدثة االصابات املوصوفة 

في التحقيقات والتي اودت بحياتهم.
كان����ت املتهمة قد أنكرت االتهام املوجه 
إليها مؤكدة ان اعترافها جاء حتت التهديد 
والضغط وأنها اجهضت اثناء حجزها عبر 
حبوب اعطته����ا لها قريبة زوجها املوظفة 
بالس����جن املركزي، وقد ادى احلريق الى 
وفاة س����بعة وخمسني سيدة واصابة عدد 

آخر بحروق متفاوتة.
يذكر ان هذا احلكم هو ثاني حكم يصدر 
بإعدام مواطن����ة كويتية، حيث كان األول 
قد صدر م����ن محكمة اجلناي����ات بتاريخ 
2005/3/21 بإعدام مواطنة كويتية اتهمت 

باالجتار باملخدرات.
وبتاريخ 2006/2/19 مت تخفيف احلكم 
من محكمة االستئناف الى احلبس ملدة 15 
سنة وطعنت املتهمة على هذا احلكم إال أن 
محكمة التمييز رفضت الطعن وايدت احلكم 

بحبسها 15 سنة في 2007/1/30.

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات أمس برئاس����ة 
املستشار عادل الصقر وعضوية املستشارين 
احمد ابوالعمامي وخالد عبدالهادي وأمانة 
سر هشام سماحة بإعدام املواطنة )نصرة 
ع.( املتهمة بإشعال النار في خيمة العرس 

مبنطقة العيون.
وعقب صدور احلكم صرح دفاع املتهمة 
احملامي سقاف السقاف بأن هذا احلكم جاء 
صدمة وقوبل بالرفض م����ن الدفاع وأهل 
املتهمة مضيفا أنه س����يطعن عليه بطريق 
االستئناف لعدم اخذ احملكمة بدفاع ودفوع 

محامي املتهمة.
م����ن ناحيته صرح احملامي زيد اخلباز 
بأن احلكم جاء قاسيا بحق املتهمة وسوف 
نطع����ن علي����ه باالس����تئناف، وكلنا ثقة 
بأن احلكم سيكون مش����وبا بالقصور في 
التسبيب والفساد في االستدالل، حيث إن 
جميع األدلة والقرائن تش����ير بشكل قاطع 

الى براءة املتهمة.
واض����اف اخلباز: نح����ن نحترم قناعة 
محكمة اول درجة، ولكن القانون كفل لنا 
التقاضي على ثالث درجات، وانتظرونا في 
االستئناف والتمييز وسنظهر براءة املتهمة 
مما نس����ب إليها. وتعليقا على احلكم قال 

في ختام االجتماع الـ 24 لمديري أجهزة مكافحة المخدرات لدول »التعاون«

الخليفة: الكويت خالية من المخدرات
نهاية هذا العام بنسبة تصل إلى ٪95

بائعة هوى حاولت رشوة ضابط مخفر الفنطاس

»اإلطفاء« أجرت تدريبًا وهميًا لحريق نشب في ناقلة ركاب

محمد الجالهمة
احتجزت وافدة آسيوية الى جوار صديقاتها 
االربع بائعات الهوى، وكانت التهمة التي احتجزت 

مبوجبها هي رشوة موظف عام.
ووفق مصدر أمني، فإن احد ضباط مخفر 
الفنطاس فوجئ بوافدة آسيوية تدخل املخفر 
للس���ؤال عن 4 من صديقاته���ا احتجزن بعد 
ضبطهن داخل وكر مش���بوه، مشيرا الى ان 
اآلسيوية طلبت من الضابط التحدث اليه بعيدا 
عن االفراد، حيث استجاب الضابط لطلبها ظنا 
منه أنه ميكن أن تقدم له ما يخدم القضية، اال 

انه فوجئ بها تخرج 500 دينار من حقيبتها 
ومتدها ل���ه قائلة »هذي فلوس مال انته.. أنا 
يعطيك هذي فلوس.. انته يطلع صديقات مال 
انا برا مخفر«، جتاوز الضابط الصدمة وتظاهر 
بالقبول ثم تعذر لها بأنه س���يقوم بإجراءاته 
وسايرها في طلبها وقام بإبالغ أفراد ومباحث 
املخفر من أجل ضبطها متلبسة وهو ما مت فعال، 
حيث مت توثيق الرشوة واحتجزت اآلسيوية 
بتهمة رشوة موظف عام، وأحيلت للتحقيق 
لتودع بعدها النظ���ارة الى جانب صديقاتها 

االربع التي جاءت إلطالق سراحهن.

محمد الدشيش
أقامت اإلدارة العامة لإلطفاء يوم أمس مترينا 
وهميا تضمن بالغا باندالع حريق على س���طح 
عبارة لنقل الركاب أثن���اء توجهها الى جزيرة 
فيلكا، ونص سيناريو التمرين على وجود تسرب 
للوقود ووقوع إصابات حيث استطاعت اإلطفاء 

التعامل مع احلريق الوهمي.
وقال مدير إدارة العالقات العامة في اإلطفاء 
املقدم خليل األمير ان التمرين يهدف الى احملافظة 
على األرواح الى جانب معرفة مدى التنس���يق 
بني األجهزة العاملية في مثل هذه احلوادث، هذا 

وشارك في التمرين عدة مراكز بحرية.

الرابع  اختت���م االجتم���اع 
والعش���رون ملدي���ري أجهزة 
ب���دول  مكافح���ة املخ���درات 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية في الكويت أمس، وقد 
بدأ االجتم���اع بكلمة ترحيبية 
مبديري األجه���زة من رئيس 
االجتماع مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
أحمد اخلليفة، ثم متت مناقشة 
األوراق املطروحة من سلطنة 
عمان ومملكة البحرين والكويت، 
وكانت الورقة الكويتية تتناول 
حجم الضبطيات ومدى تناميها 
والتع���اون ال���ذي مت مع دول 
التعاون اخلليجي في  مجلس 
ضب���ط العديد م���ن القضايا، 
وس���لط الض���وء على خفض 
الطلب على املخ���درات والذي 
تناول���ت به الكويت دراس���ة 
الكوي���ت..  ف���ي  »املخ���درات 
األس���باب والوقاية والعالج«، 
وأهم نتائجها ومقترحاتها والتي 
طبقت على 21113 مبحوثا من 
نزالء املؤسس���ات اإلصالحية 
»متعاطي املخ���درات« ونزالء 

دور رعاي���ة األح���داث ونزالء 
مركز بي���ت التمويل الكويتي 
لعالج اإلدمان وطالب وطالبات 
الثانوية واجلامعات  املدارس 
واملعاهد، وقد أشاد املجتمعون 
بهذه الورقة العلمية في مجال 
خفض العرض وخفض الطلب 

على املخدرات.
ث���م ناقش مدي���رو أجهزة 
مكافحة املخ���درات توصيات 
الرابع والعش���رين  االجتماع 
ومنها اإلشادة بدراسة تدابير 
خفض الطل���ب على املخدرات 
واملؤثرات العقلية التي أعدتها 
الدول األعضاء والتوصية بأن 
تقوم األمانة العامة بإيداع نسخة 
منها لدى هيئة األمم املتحدة، 
والتوصي���ة باتخ���اذ اجلهات 
األمنية املعنية )أجهزة مكافحة 
املخدرات( جميع اخلطوات حول 
دراس���ة مدى تأثر النشء في 
دول املجلس مبشكلة املخدرات 
ويؤكد املجتمعون على استمرار 
قي���ام أجه���زة املكافحة مبهام 
خفض الطل���ب على املخدرات 
تزامنا مع خفض العرض على 

املخ���درات، وأوصوا كذلك بأن 
تقوم ال���دول األعضاء مبوافاة 
األمان���ة العام���ة مبالحظاتهم 
ومرئياتهم على دراسة املعهد 
التدريبي املشترك واملقترح من 
الكويت، وكذلك متت مناقشة 
العدي���د من التوصيات متهيدا 
لرفعها ألصحاب السمو واملعالي 
وزراء الداخلية في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
وأشاد املجتمعون مديرو أجهزة 
املكافحة واألمانة العامة ومدير 
املركز اخلليج���ي للمعلومات 
اجلنائية بجهود الكويت، وكذلك 
حسن التنظيم وإظهار املعرض 
املصور املصاحب لألنش���طة 
بشكل مميز أثرى برامج خفض 
العرض وخف���ض الطلب على 
املخدرات. وق���ال اخلليفة في 
ختام املؤمتر: إن الكويت ستكون 
خالية من املخدرات نهاية هذا 
العام، موضحا: »نعد بأن البالد 
س���تكون خالية من املخدرات 
العام بنسبة 90- بنهاية هذا 

95% وسنعمل جاهدين ألن تكون 
نظيفة متاما«.

قضت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار 
هشام عبداهلل وأمان سر محمد مصطفى غيابيا 
بإعدام وافدين س����يالنيني ش����نقا، رجل وامرأة، 
بعد اتهامهما بقتل مواطن وأمرت بإحالة الدعوى 

املدنية الى احملكمة املدنية املختصة.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كال من سيشا 
سيبا وحاج محيي الدين بقتل املجني عليه وهو 

مواطن، عمدا مع سبق االصرار والترصد، بأن بيتا 
النية على قتله وعقدا العزم والتصميم على ذلك، 
وأعدا لهذا الغرض حبال وتوجهوا الى غرفته التي 
يقيم بها كونهما يعمالن لديه )خادمة وسائق( 
وقيدا يديه خلف ظهره وقدميه وقاما بكتم أنفاسه 
قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به االصابات املبينة 
بالتقرير الطبي املرفق والتي أودت بحياته على 

النحو املبني بالتحقيقات.
وقاما ايضا بسرقة وسلب املجني عليه عبر 
االستيالء على املبالغ النقدية واالشياء اململوكة 
له، وذلك عن طريق استعمال العنف ضده بالتغلب 
على مقاومته بأن قاما بتقييد حركته وشل مقاومته، 
ومتكنا بذلك من الهرب والفرار خارج البالد بعد 

االستيالء على املسروقات.

الحكم بإعدام سيالنيين غيابيًا لقيامهما بقتل مواطن


